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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УДК 614.254-478.045.4
КеАҚ СМУ, Қоғамдық денсаулық
«Семей Медицина Университетінің студенттерінің салауатты өмір
салтын қалыптасуын бағалау»
А.К.Атабаева, А.Б. Ерақымова, Ж.Ж. Шөпбаева
НАО МУС, Общественное здоровье
«Оценка формирования здорового образа жизни студентов Медицинского
Университета Семей»
NES «Semey Medical University», Public health
«Assessment of formation of healthy lifestyle among students of Semey medical
university»
А.K.Atabayeva, A.B.Yerakymova, Zh.Zh.Shopbayeva
Өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша
әлемнің барлық елдерінде халықтың өмір сүру салты кез келген халықтың
денсаулығын шамамен 50% - ға анықтайды. Өмір сүру салтына
теңдестірілген тамақтану және әрбір адам өзі бақылайтын зиянды әдеттерден
бас тарту сияқты маңызды компоненттер кіреді.
Зерттеудің мақсаты: Семей қаласының медицина университеті
студенттерінің салауатты өмір салтын қалыптастыруын зерттеу.
Зерттеу материалдары мен әдістері:
1.Әдеби шолу;
2.Көлденең әдіс;
3.Әлеуметтік әдіс;
4.Статистикалық әдіс.
Зерттеу нәтижелері: осы ғылыми жұмысты жазу барысында 2-3 курс
студенттері арасында зерттеу жасалды. Зерттеу сауалнама түрінде жүргізілді.
Зерттеуге барлығы 30 студент қатысты. Олардың ішінде: әйелдер -63%,
ерлер-37%.
Сауалнама нәтижелері:
- Студенттердің 53% - ы оларда зиянды әдеттері жоқ деп, 27% - ы бар деп
санайды, және 20% - ы кейбір жағдайларда деп есептейді;тек 23% - ы ғана
диетаны сақтайды, 64% - ы жартылай диетаны сақтаса, 13% - ы диета
сақтамайды;студенттердің 13% - ы күн сайын таңертеңгі жаттығу жасайды,
40% - ы-екі күнде бір реттен , 47% - ы ешқашан таңғы жаттығумен
айналыспайды, сауалнаманың нәтижелері көрсеткендей, респонденттердің
80% - ы оқуға байланысты маңызды проблемаларға ие емес және оларға
табысты оқуға ешнәрсе кедергі келтірмейді, 3% - ы денсаулықтары кедергі
келтірсе, 17% - ы уақыттың жетіспеуіне кедергі;респонденттердің 83% - ы
ешқашан темекі тартпады, 7% - ы темекі шегеді және 10% - ы компаниямен;
студентттердің 77% - ы алкогольдік ішімдіктерді қолданбайды,13% - ы
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ы
жылына
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рет
қолданады;респонденттердің 13% - ында созылмалы аурулар бар,87% - ында
жоқ;оардың 70%-ы салауатты өмір салтын ұстанса,20%-ы кейде,және 10%-ы
ол туралы ойламайды.
Қорытынды: Біз жүргізген зерттеулер көрсеткендей, студенттер арасында
салауатты өмір салтын белсенді түрде насихаттау оң нәтиже беруі керек, ал
қоғамдық жастар ұйымдары бұл жерде басты рөл атқарады. Студенттер
арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру - біздің қоғамымыздың ең
маңызды міндеттерінің бірі. Дені сау жастар-мемлекетіміздің жарқын
болашағының кепілі. Медицина студенттері Салауатты өмір салтын
ұстанады.

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МЕКТЕПТЕ
ТАМАҚТАНУЫНЫҢ САПАСЫ
КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г.СЕМЕЙ
FOOD QUALITY OF SCHOOL MEALS FOR SCHOOLCHILDREN IN
THE CITY OF SEMEY
Жаңбыршын Аруай Құрманғазықызы,бакалавр, студент
Zhangbyrshyn Aruay Kurmangazyqyzy
Ғылыми жетекші: Нуртазина Сабина Кумарбековна
Nurtazyna Sabina Kumarbekovna
Семей Медицина Университеті
Тамақтану әдеті бала кезден қалыптасқандықтан қисынсыз дағдылар өмір
бойы сақталып, баланың ағзасына кері әсерін тигізуі мүмкін.
Соның ішінде мектеп оқушыларының сабақ кезінде сапалы, әрі
уақытылы тамақтануының маңызы зор.
Ғылыми жобаның мақсаты:Мектептегі оқушылардың тамақтану
сапасының отбасының материалдық жағдайына тәуелділігін анықтау.
Зерттеу әдістері: экономикалық, статистикалық
Зерттеу нәтижесі: Оқушылардың 1/3 (30,1%, СИ=24,8-35,9%) күнделікті атааналарынан түскі асқа 150-200 тг.,29% (СИ=23,8-34,7%) 100-150 тг.,
23,7%(СИ=18,8-29,1%)-200-300 тг., 14% (СИ=10,1-18,6%) 100 тг. дейін,
3,2%(СИ=0,1-5,1%) 300 теңгеден көп ақша алады. Осылайша, 5-11 сынып
арасындағы әр оқушы күн сайын мектепте түскі ас ішуге орташа есеппен 182
теңгеден алып отырады (Мо=150).Оқушылардың айтуынша, олардың
отбасыларының табысы келесідей: мектеп оқушыларының көпшілігінің,яғни
73,2% -ы отбасының табысы күнкөріс минимумына сәйкес келеді деп
есептейді, ал 9,8%-ы ең төменгі күнкөріс деңгейінен жоғары , 14,1% күнкөріс
деңгейінен төмен және 2,9% сұраққа жауап беруге қиналды Сонымен қатар,
мектеп оқушыларының 82,1% (СИ = 77.3-86.2%) ата-аналар мектепте
тамақтану үшін күн сайын ақша бөледі, тек 8.1% (СИ = 5.4-11.9%) ақша
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алмайды және 8,8% (CИ = 6-12,7%) сирек ақша алады екен.Мектептегі
тамақтану туралы сұрақтардың жауаптарына талдау жасағанда, күнделікті
қалта шығынына 100 теңгеге дейін алатын балалардың 25,6% мектепте тамақ
ішпейді, 61,5% фаст-фуд, 10,3% ыстық тамақ жейді.Ал күнделікті қалта
шығынына 100-150 тг. алатын балаларда да жағдай ұқсас,оқушылардың
32,1% мектепте тамақтанбайды, 55,6 % фаст-фуд және 7,4% мектепте ыстық
тамақ жейді.Күнделікті қалта шығындарына 150-200 тг. алатын
оқушылардың:28,6% мектепте тамақтанбайды, 54,8% фаст-фуд және 14,3%
ыстық тамақ жейді; 200-300 тг. алатын оқушылардың :34,8% мектепте
тамақтанбайды,45,5% фаст-фуд және 16,7% ыстық тамақ жейді. 300 тг. және
одан көп ақша алатын оқушылар 100% фаст-фуд өнімдерін қолданады
(р=0,0489)
Қорытынды: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, мектеп оқушыларының
көпшілігі (73,2%) отбасының кірісін күнкөріс минимумынан аспайтын
мөлшерде бағалады,сонымен 100-150 тг. ақша алатын балалардың асқан
балалардың тек 7,4% , ал 150-200 тг. ақша алатын балалардың 14,3% ,200300 тг. алатын балалардың тек 16,7% мектепте ыстық тамақ ішеді. Өз
деңгейлерін ең төменгі күнкөріс деңгейінен жоғары және күніне 300 теңгеден
көп ақша алатын балалар, әдетте мектепте ыстық тамақ ішпейді және 100%
фаст-фудты пайдаланады екен. Осылайша, мектеп оқушыларының өмір сүру
жағдайына қарамастан, тамақтанудың дұрыс гигиенасы жоқ деген
қорытындыға келуге болады, сондықтан барлық сынып оқушыларына
мектеп түскі ас бағдарламасын енгізуді қарастырған жөн.

УДК: 340.613+378.17(574.41)
А.Е. Ерлан, Д.М. Абдыгазизов, А.Е. Айдарбек
СУБЪЕКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕМЕЙ
А. Е. Ерлан, Д. М. Абдыгазизов, А. Е. Айдарбек
СЕМЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ
РЕПРОДУКТИВТІК ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒДАЙЫ
Erlan A. E., Abdygazizov D. M., Aidarbek A. E.
REPRODUCTIVE HEALTH SUBJECTIVE STATE OF SEMEY
MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Научный руководитель: MD, PhD, ассоциированный профессор Мысаев
А.О.
НАО «Медицинский университет Семей», город Семей, Республика
Казахстан.
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Актуальность: Репродуктивное здоровье является неотъемлемой
составляющей здоровья человека, имеет важнейшее значение для
дальнейшего воспроизводства населения и обеспечения стабильного
развития общества. Студенческий возраст – один из критических периодов в
биологическом,
психическом
и
социальном
развитии
человека.
Возрастающие интенсивность и напряжённость современной жизни,
связанные с кардинальными изменениями жизнедеятельности, стиль жизни и
нарастающая гиподинамия, наличие соматических и других заболеваний
накладывают особый отпечаток на здоровье молодёжи.
Цель исследования: Оценить субъективное состояние репродуктивного
здоровья студентов НАО «Медицинский университет Семей».
Задачи исследования:
 Провести анализ субъективного состояния репродуктивного здоровья
студентов НАО «Медицинский университет Семей»;
 Дать рекомендации по ее улучшению.
Материалы и методы исследования. Были использованы методы:
статистический; социологический (анкетирование, интервьюирование);
информационно - аналитический. Дизайн исследования: Одномоментно
поперечное исследование.
Для ознакомления с субъективным состоянием репродуктивного
здоровья студентов нами была разработана анкета, которая содержала 16
вопросов, касающихся возраста, пола, о знаниях в области репродуктивного
здоровья, мер контрацепции и т. д.
Исследование проводилось в НАО «Медицинский университет Семей».
В исследовании на добровольной основе участвовали студенты 1-5 курсов в
количестве 233 человек. Из них парни 38,6% (90 человек) и девушки 61,4%
(143 человек).
Результаты и обсуждения: На первый вопрос анкеты «Что, по Вашему
мнению, подходят под определение «Репродуктивное здоровье»?»
большинство респондентов 66,5% (155 человек) показали, что они не знают
понятие «репродуктивное здоровье» по определению ВОЗ. Только 28,3% (66
человек) дали четкое определение, а 4,7% (11 человек) вовсе затрудняются
ответить на этот вопрос.
84,5% (197 человек) не курят. 76% (177 человек) не употребляют
алкогольные напитки. 36,1% (84 человек) живут половой жизнью. Из них 5%
(10 человек) очень часто; 21,1% (40 человек) не часто меняют половых
партнеров. Средний возраст сексуального дебюта в среднем составляет 16
лет.
Самая известная мера контрацепции среди респондентов –
презервативы. О них знают 89,7% (209 человек). Вторая по известности –
оральные контрацептивы 33,9% (79 человек), 12% (29 человек) затрудняются
ответить. 28,8% (67 студентов) о мерах контрацепции узнали из интернет
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ресурсов. При всем этом, из всех студентов, которые живут половой жизнью
46,4% (39 человек) не применяют никакие меры контрацепции.
Обсуждают вопросы репродуктивного здоровья весьма часто 10,7% (25
человек); редко 49,8% (116 человек) и не обсуждают вовсе 39,5% (92
человек). В основном опрошенные студенты обсуждают: с друзьями и
знакомыми 36,8% (90 человек); со своим половым партнером 13,7% (32
человека); с родителями 5,6% (13 человек); 25,3% затрудняются ответить.
85% (198 человек) категорический против абортов. Самое известное
осложнение абортов бесплодие 67,8% (158 человек).
67,8% (158 человек) респондентов чувствуют себя абсолютно
здоровыми.
Выводы: Таким образом, анализ опроса студентов показал, что уровень
субъективного состояния репродуктивного здоровья у студентов хромает.
Некоторые студенты игнорируют все меры контрацепции. Мы считаем, что
связанно это со слабой информационной работой как родителей дома, так и
учителей в школе. В силу менталитета и воспитания, скованности и
застенчивости молодежи информационная работа проводится очень слабо.
Но для большинства молодых людей сексуальные отношения вне брака
считаются недопустимыми. Основными источниками сведений о
сексуальном здоровье являются общение в интернете и друзья. На этом, мы
рекомендуем усилить информированность еще со школьной скамьи и дома с
родителями.

Гигиеническая оценка влияния внутришкольных факторов на
формирование нарушений осанки и зрения у школьников г.Семей
Семей қаласы оқушыларының көру және дене бітімінің бұзылуының
қалыптасуына мектепішілік факторлардың әсерін гигиеналық бағалау
Hygienic assessment of the influence of intra-school factors on the formation
of violations of posture and vision in schoolchildren Semey
Е.С.Кадырбеков, А.Р.Кусаинова, А.М. Калелова
E.S.Kadyrbekov, A.R.Kussainova, A.M.Kalelova
Научный руководитель: доцент Токешева Ш.М.- Tokesheva Sh.M.
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»
г. Семей, Республика Казахстан
Актуальность. Состояние здоровья школьников в значительной мере
формируется под воздействием внутришкольных факторов. В настоящее
время ведущими формами хронической патологии детей школьного возраста
являются: нарушения зрения, осанки, заболевания ЛОР – органов и нервной
системы.
Цель исследования - изучение влияния различных факторов на
формирование нарушений осанки и зрения у школьников г.Семей.
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Материалы и методы исследования: Объект исследования - ученики
7-ых классов 3-х общеобразовательных школ г.Семей. Методы исследования
- поперечное исследование, путем анкетирования; антропометрические
исследования. Статистическая обработка результатов производилась с
использованием программы SPSS версия 20.0 для Windows. Гигиеническая
оценка факторов внутришкольной среды проводилась в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
Результаты исследования. Проведено анкетирование учащихся 7-х
классов 3-х школ города. Значительный процент респондентов (41%)
постоянно испытывают чувство усталости, утомления после уроков,
обусловленное большой учебной нагрузкой и дополнительными занятиями;
длительное пребывание в сидячей позе во время занятий в школе и при
выполнении домашнего задания дома, при получении дополнительного
образования; снижение времени пребывания на свежем воздухе. Отмечается
сокращение уровня физической активности учеников вследствие
компьютеризации и технической оснащенности. Так, согласно данным
анкетирования, более половины учащихся (61%) пользуются смартфонами,
ноутбуками более 2-х часов и лишь 5,5% учащихся - менее 1-го часа в день.
Около трети учащихся страдают нарушениями зрения, среди респондентов
так же отмечаются явления астенопатии, возникающими после напряженной
зрительной работы
Во всех обследованных школах было отмечено несоответствие
расписания учебных занятий гигиеническим требованиям, а так же
несоответствие
антропометрических
характеристик
учащихся
функциональным размерам школьной мебели.
Выводы. Условия обучения в обследованных школах вносят
существенный вклад в формирование нарушений осанки и зрения у
учащихся. К приоритетным факторам внутришкольной среды, относятся
выявленные нарушения в комплектации образовательных учреждений
школьной мебелью: несоответствие высоты мебели росту учащихся.
Полученные результаты позволяют рекомендовать общеобразовательным
школам города корректирующие направления деятельности по сохранению и
укреплению здоровья учеников.

Влияние социально-гигиенических факторов на состояние здоровья
студентов
Кадыргазин И. студент 5 курса,факультета «Общая медицина»
Научный руководитель доцент кафедры общественного здоровья
Самарова У.С.
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НАО «Медицинский университет Семей»,г.Семей.Казахстан
Кафедра общественного здоровья
Актуальность темы: Проблема охраны здоровья студенческой молодежи
является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед обществом и
государством, поскольку студенты являются одной из представительных
групп молодежи страны. В настоящее время в республике Казахстан
обучается более 400000 студентов.
Основная деятельность студентов — учебная. Однако развитие высшей
школы на современном этапе характеризуется глобальным возрастаниемv
объема информации, постоянной интенсификацией труда студентов,
широким внедрением новых технических средств в учебный процесс, что
требует от молодых людей наличия адекватного физического, умственного и
психоэмоционального потенциала, усиления внимания, памяти и мышления,
(Камаев И.А. и соавторы, 2001; Сидоров П.И. и соавторы, 2001;Геворкян Э.С.
и соавторы, 2002; 2005; Горбач H.A. и соавторы, 2003; Смагулов Н.К., Сытыбалдина А.Е., 2003; Шайзадина Г.Н., 2003).
Цель
исследования
:Литературный
обзор
формирования
здоровьесберегающего поведения студенческой молодежи
Материалы исследования: Для осуществление выдвигаемой цели был
выполнен систематический поиск и последующий анализ данных
публикаций и онлайн ресурсов. Все принятые к формированию обзора
работы были индексированы в базах данных PubMed, Medline, e-Library,
Google Schoоl.
Результаты исследование: В студенческие годы охрана и укрепление
здоровья в основном определяется образом жизни. Повышенное внимание к
нему проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры,
образования, воспитания. Считается, что вклад различных влияний в
состояние здоровья следующий: наследственность - 20%; окружающая среда
- 20%;уровень медицинской помощи - 10%; образ жизни - 50%. Согласно
вышеуказанным данным, от образа жизни студентов зависит 50 % их
здоровья. Студенты выделяют среди факторов риска здоровью прежде всего
злоупотребление алкоголем -- 75,6%, курение -- 73,5%, что отражает один из
стереотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной
активности отмечен 39,9% студентов; загрязнение окружающей среды
осознается 29,3% респондентов; на конфликты с окружающими указали
29,1%; на перегруженность учебно-профессиональными и домашними
обязанностями 7,9%. Физическое состояние человека являктся одним из
ценностей здорового образа жизни.Что побуждает студентов поддерживать
свое физическое состояние. «Уверенно чувствовать себя среди других людей,
больше нравиться им, вызывать у них уважение» (68,1% опрошенных) и
«получать удовольствие от двигательной деятельности, ощущать радость и
красоту движений собственного тела, испытывать мышечную радость,
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чувствовать высокий мышечный тонус» (44,5% опрошенных). Это
свидетельствует
о
гедонистическом
характере
физического
совершенствования студентов.
По результатам исследования,что условия обучения Кызылординского
государственного университета им. Коркыт Ата по ряду параметров не
отвечают гигиеническим требованиям. Питание изучаемого контингента
студентов несбалансированно и дефицитно по энергетической ценности,
содержанию основных нутриентов, витаминному и минеральному составу.
низкий уровень физической работоспособности у 72 % юношей и 65 %
девушек среди обследованных студентов . Исследования, проводимые в
студенческом коллективе, показывают, что возрастает количество студентовпервокурсников, отнесенных к «группам риска». Увеличилось количество
курящих (с 19,4 % на 1 курсе до 28,4 % на 3 и 4 курсах) и употребляющих
алкоголь (с 10,6 % на 1 курсе до 29,1 % на 3 и 4 курсах), причем изменилась
и частота употребления алкоголя к концу обучения 2-3 раза в неделю. Из
общего числа участников исследования 6,4 % – юноши и 2,8 % девушки
употребляют спиртные напитки с вышеуказанной частотой. Повышенный и
очень высокий уровень стресса по шкале Холмса-Рея отмечался у 12 %
первокурсников и у 14,2 % выпускников соответственно, а уровень тревоги
по шкале Тейлора был в 4 раза ниже. Все это указывает на то, что именно эти
студенты плохо адаптируются к учебной деятельности.
Следовательно, в этот период можно предупредить возникновение
вредных привычек, эмоциональной невоздержанности, установки на
пассивный отдых, нерациональное питание, что в дальнейшем может стать
факторами риска развития заболеваний.

СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ
НӘТИЖЕСІНЕН ИОНДЫҚ СӘУЛЕНІҢ
ӘСЕРІНЕ ШАЛДЫҚҚАНДАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК
КӨРСЕТУІН 2017-2018 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫ БОЙЫНША
САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАМА ЖАСАУ
Кайратова Г.К, Хисметова З.А.
КеАҚ Семей Медицина Университеті
Семей қ, Қазақстан Республикасы
Өзектілігі. Семей ядролық сынақ полигонында 40 жыл бойы өткізілген
ядролық қаруды сынау адам денсаулығына және қоршаған ортаға жағымсыз
залал келтірді, жалпы сырқаттанушылық пен өлім-жітімді арттырды.
Павлодар,
Шығыс
Қазақстан
және
Қарағанды
облыстарының
полигондарымен іргелес Семейдің бүкіл аумағы экологиялық апат аймағы
деп танылды.
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Зардаптарды жою халықты емдеу, оңалту, әлеуметтік қорғау және
аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін шаралар кешенін жүзеге
асыруды талап етеді.
Полигондағы зардап шеккендердің жалпы саны шамамен 1,5 млн. адам
екендігі анықталды. Олардың 70 пайызы сәулелі ата-аналардан туылған
екінші және үшінші ұрпақтардың ұрпақтары болып табылады. Дегенмен,
бүгінгі күні тіркелімде тек 194124 адамға паспорт және медициналық
деректер бар. Тіркелгендердің жалпы санының 90 пайызы Шығыс Қазақстан,
10 пайызы - Павлодар облысына тиесілі. Радиациялық медицина және
экология ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері жыл сайын он мыңға
жуық адамға арналған деректермен жаңартылады.
Мақсаты: Семей ядролық сынақ полигонынан зардап шегушілерге
медициналық көмек көрсетуін 2017-2018 жылдар аралығы бойынша
салыстырмалы сараптама жасау.
Зерттеу материалдары мен әдісі: Қазақстан Республикасы халқының
денсаулығы туралы және денсаулық сақтау ұйымының 2018 жылғы
статистикалық жинағын ретроспективті сараптау негізінде жасалынды.
Нәтижесі және қорытындысы: Есепте тұрғандармен салыстырғанда
мүгедектерді кешендік медициналық тексерумен қамту ( % ) Қарағанды
облысы бойынша 2017 жылы 91.3 % . 2018 жылы 89,1 %. Яғни көрсеткіш
2,2%-ға төмендеген. Павлодар өңірі бойынша бұл көрсеткіш 2017-жылы 49,6
%, 2018 жылы 60,4 %-ге, нақтыақ 10,8 %-ға жоғарылаған. Шығыс Қазақстан
облысында 2017 жылы 74,1%, ал 2018 жылы 78,3 %-болып, 4,2%
жоғарылағанын көрсетіп отыр.
Стационарлық ем қажет болғандармен салыстырғанда емдеумен қамту
Қарағанды облысы бойынша 2017 жылы 92,8 % . 2018 жылы 0,9%-ға
төмендеген, яғни 91,9%. Павлодар өңірі бойынша бұл көрсеткіш 2017-жылы
97,3 %, 2018 жылы 1 % -ға жоғарылап, 98,3 %-ке тең болды. Ал Шығыс
Қазақстан облысында 2017 жылы 93,9 %, ал 2018 жылы 93,6 %-ды құрады.
Есепте турғандармен салыстырғанда санаторлық-курорттық еммен
қамту Қарағанды облысы бойынша 2017 жылы 3,5 % . 2018 жылы 0,6%-ға
төмендеп, 2,9%-ды құрады. Павлодар өңірі бойынша бұл көрсеткіш 2017жылы 0,7 %, 2018 жылы 0,4 %-ке төмендеген. Шығыс Қазақстан облысында
2017 жылы 0,7 %, ал 2018 жылы 0,7 %-ды құрады.

Тұрғындарды антибиотиктерді ұтымды қолдану жайлы ақпараттандыру
(Семей қаласының мысалында)
Информирование населения о рациональном использовании
антибиотиков (на примере Семей)
Informing the population about the rational use of antibiotics (on the example
of Semey)
Ж.А. Қадылбек
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ZH.Kadylbek
Ғылыми жетекші: Н.С. Искакова, м.ғ.м., қоғамдық денсаулық кафедрасының
оқытушысы
КеАҚ «Семей Медицина Университеті»
УДК: 614.255.6
Өзектілігі. Бұл мақала қазіргі күнгі өзекті мәселеге арналған, яғни мақалада
Семей қаласының тұрғындарының антибиотикті рационалды қолдануы
жайлы ақпараттану мәселелері қарастырылған. Антибиотикке қарсы тұру
қазіргі кезде адам денсаулығына, дамуына аса қауіпті.
Мақсаты. Семей қаласының тұрғындарының антибиотикті ұтымды қолдану
жайлы хабардарлық деңгейін анықтау.
Әдістер мен материалдар: дизайн- бір уақытты көлденең зерттеу. Студенттік
зерттеулердің аясында әлеуметтік демографиялық мәліметтер иен
антибиотиктерді қолдану туралы мәліметтер жиналады.
Нәтижесі. Сауалнамаға 98 адам қатысты, олардың 34.69% ер адам, 65.31%
әйел адам. Оның 56.12% жоғарғы білімі бар, 33.67% орта арнайы білімі бар,
11.12% орта мектеп. Сауалнаманы өткен 64.29% тұрғындардың балалары бар,
осыған сай қалған 35.31% балалары жоқ. Антибиотиктердің қызметі жайлы
хабардар ма екенін білу үшін «Антибиотик не өлтіреді» деген сұрақ
қойылды. Оған келесідей жауаптар алынды: вирустар 28.57%, бактериялар
36.73%,
барлық микробтар 35.71%. Кейін, тұтынушыдардың 35.71%
антибиотикті тағайындалуы бойынша, 25.51% өз қалауы бойынша , 38.77%
әр кезде әрқалай қолданатыны жайлы ақпарат алынды. 52% жауап,
антибиотиктің қабылдау уақытын сақтайтынын айтса, оған қарама қарсы
жауапты 32.65% тұрғын берді.
Қорытынды. Деректерді талқылау кезінде, күтілгендей, антибиотиктерді
қолдануда
өрескел
бұзушылықтар
анықталды.
Сондықтан,
біз
антибиотиктерді ұтымды пайдалану туралы халықтың хабардарлығын
арттыру бойынша алдағы жұмыстарды жоспарлап отырмыз. Антибиотиктерді
дәрігерлер белгілегендей, қажет болған жағдайда ғана қолдану керек. Емдеуді
тағайындайтын дәрігерлер препаратты тағайындаудың бес ережесін қатаң
сақтау керек: дұрыс пациент, дұрыс препарат, дұрыс доза, дұрыс қолдану
әдісі және уақыт.

ОЖЖ ПЗ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫН ЕРТЕ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ
БОЛАШАҚ АНАЛАР ҮШІН МАҢЫЗЫ
РОЛЬ РАННЕГО ИНФОРМИРОВАНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА
РАЗВИТИЯ ПП ЦНС НА ОСОЗНАНИЕ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ
БУДУЩИХ МАМ
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THE ROLE OF EARLY INFORMATION ABOUT THE RISK FACTORS
OF CNS PP ON AWARENESS OF HEALTH CARE FOR EXPECTANT
MOTHERS
А.А.Мажитов, А.Қ.Жұмағазы
А.А.Мажитов, А.Қ.Жұмағазы
A.A.Mazhytov. A.K.Zhumagazy
Научные руководители: Ш.Б.Ахметкалиева, Т.В.Каймак
НАО «МУС», г.Семей, Казахстан
УДК: 616.8
Актуальность: перинатальное
поражение центральной нервной
системы (ППЦНС) является актуальной в связи с высоким удельным весом
этой патологии в структуре неврологической заболеваемости у детей и
последующей тяжелой инвалидизацией. ПП ЦНС занимает второе место по
младенческой смертности ВКО в РК.
Цель работы: Изучить роль раннего информирования о факторах
риска перинатального поражения центральной нервной системы на
осознание заботы о здоровье будущих мам.
Материалы и методы исследования: Использовались методы устного
информирования населения г.Семей в виде чтения обзорных проблемных
лекций основанных на доказательной базе кафедральных исследований и
данных международных литературных обзоров по факторам риска
способным привести к развитию ПП ЦНС. Материалом служили
разработанной нашей проектной группой анкеты обратной связи по
результатам
чтения
лекций
включающий
следующие
вопросы:
1.Задумывались ли Вы об этой проблеме? 2.Понравилась ли Вам содержание
лекции? 3.Понятно ли Вам теперь какие факторы являются риском для
развития ПП ЦНС? 4. Поняли Вы как их можно предотвратить? 5. Хотели бы,
чтобы такие лекции проводились чаще?
Результаты исследования: Прочитано 10 обзорных проблемных
лекции в ОФ «Ана үйі» с охватом 11 мам(средний возраст 23,4 года), в
колледже – 82 учащихся (средний возраст 17,7 года) . Проанализировано 93
анкеты обратной связи. Выявлено, что «90%» опрошенных не знали какие
факторы могут представлять риск и угрозу для развития ребенка ПП ЦНС.
«100%» опрошенных понравилась содержание лекций, «90%» отметили, что
после лекций поняли какие факторы являются для развития ПП ЦНС. «99%»
хотели бы, чтобы такие лекций проводились чаще и на постоянной основе.
«100%» отметили важность данного проекта.
Выводы: Результаты лекции показали: 1) значительную роль раннего
информирования на осознание заботы о здоровье будущих мам; 2)раннее
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информирование о данном заболевании снижает вероятность возникновения
перинатального поражения ЦНС;3) низкую информированность будущих
мам о факторах риска перинатального поражения ЦНС.

УДК: 613.69 (574.41)
«Семей қаласының автокөлік жұмысшыларының еңбек
жағдайларының гигиеналық сипаттамасы»
«Гигиеническая характеристика условий труда работников
автотранспорта города Семей»
"Hygienic characteristics of working conditions of motor transport workers
in Semey»
Меирханова А. М. , Игенова А. М. , Байгалиев М. С.
Meirkhanova A. M. , Igenova A. M. , Baygaliev M. S.
«Семей медициналық университеті» КеАҚ
НАО «Медицинский университет Семей»
Ғылыми жетекшісі- Қоғамдық денсаулық кафедрасының оқытушысы
Бейсенгазина М. Б.- Beisengazina M.B.
«Семей медициналық университеті» КеАҚ
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, РК.
"Semey Medical University" non-commercial joint-stock company
Тақырыптың өзектілігі:
Зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін , санитарлықгигиеналық нормаларға жауап бермейтін көліктегі қызметкерлер саны
автокөлік өнеркәсібі мен көлікте жұмыс істейтіндердің жалпы санының
16,7% - ын құрайды. Гигиеналық нормативтерге жауап бермейтін көлік
құралдарының үлес салмағы 35% - дан асады.
Жүргізушілердің еңбегі бұрынғысынша қолайсыз өндірістік факторлар
кешенінің әсерімен сипатталады. Нормаланбаған жұмыс күні, іссапарға
жіберілген шығуларға байланысты ауысым ұзақтығы 10-12 сағаттан астам,
түсетін ақпараттың жоғары саны мен сипатына байланысты жүйкеэмоционалды шиеленіс , еңбек процессінің қауырттылық көрсеткіштері
бойынша жолаушылардың өмірі үшін жауапкершілік жүргізушілердің
еңбегін 3,2 класына жатқызад ы(2 дәрежелі зиянды жағдай)
Жұмыс мақсаты:
1. Нормативтік құжаттарды қарастыру.
2. Көлік құралдары жұмысшы қызметкерлері ағзасына әсерін зерттеу.
3. Нормативтік құжаттардың мысалға сәйкестігін бағалау.
4. Осы
жұмыстуралықорытындыжасаңыз.
Экологиялықобъектілердіңжоғарыластануыменқаладажолаушыларкөлікқ
ұралдарыныңжүргізушілерініңжұмысаймағынауаныңластануынагигиена
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лықбағалаужүргізужәнежүргізушілердіңжұмысжағдайыноңтайландыруб
ойыншаұсыныстарәзірлеу.
Зерттеу материалдары мен әдістері:
Зерттеу материалдары Семейдегі жолаушылар көлігінің жүргізушілерінің
еңбек жағдайлары мен еңбек сипаттамасы, сондай-ақ жүргізушілердің
физиологиялық жүйелерінің (орталық жүйке жүйесі, жүйке-қантамыр жүйесі,
жүрек-қан тамырлары жүйесі) жағдайы болады.
Зерттеу нәтижелері:
Қалалық кабинаның улы заттарының ластануының негізгі көздері қозғалтқыш, каркас, карбюратор, газ резервуары, жол бойындағы ауа, жүк
және жолаушылар. Әрине, бұл автобустың қозғалтқышының шығатын
газдарының және жол бойындағы кабинаға кіретін газдардың негізгі
ластаушысы. Белгілі болғандай, соңғы онжылдықта автокөлік елдегі елді
мекендердің ауаның ластануының басты көзі болды.
Жұмыс аймағының ауасында көміртегі тотығы, азот диоксиді, күкірт
диоксиді және күкірттің МПК-нің 3-6 есе артық болуы байқалады. Улы
заттардың жүргізушілердің организміне әсер етуінің маңыздылығы әуе
ауасына олардың концентрациясын төмендетуге бағытталған шараларды
жүзеге асыруды талап етеді.
Тиісті қызмет түрлерін келесі 4 топқа бөлуге болады:
-шығарындыларды азайту;
-жол бойындағы улы заттардың ластануын азайту,
-барлық мүмкін көздерден автокөлікке кабинаға улы заттардың түсуін
болдырмау;
-вагоннан уытты заттарды тиімді алып тастау.
Іріктеудің үшінші және төртінші тобы жақсы танымал және салқындату
көздерінен тиімді желдетуді және оқшаулауды қамтиды.
Қорытынды:
Осылайша, әдеби деректерді талдау және жүргізілген зерттеулер қалалық
көлік құралдарының жүргізушілеріне улы заттар (көміртегі тотығы, азот
диоксиді, күкірт диоксиді, сүт, қорғасын, барий, күкірт, меркаптан тотығы)
қоса алғанда қолайсыз өндірістік факторлардың үйлесуі әсерін тигізді. және
т.б.) жүргізушілердің денесіндегі елеулі бұзылулар тудырады.

Шетелдік травматологиялық орталықтар қызметіне талдау
Анализ деятельности зарубежных травматологических центров
Analysis of the activities of foreign trauma centers
Е.Ә Ерланова, A.Erlanova, Е.А Ерланова
Ғылыми жетекшісі - Қоғамдық денсаулық кафедрасының оқытушысы
А.А Мукушева, A.Mukusheva, А.А Мукушева
НАО «Медицинский университет Семей», кафедра общественного
здоровья
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УДК: 351.78+517
Өзектілік: Әлемде жыл сайын 1,2 млн. немесе күн сайын 3 мыңнан астам
адам жол апатынан қаза болады, 10-нан 50 млн. адамға дейін жарақат алады,
олардың көпшілігі еңбекке қабілетті жаста және 20% - ы мүгедек болады,
Жаһандық болжамдарға сүйенсек ЖКО-ның алдын алу және олардың
салдарларының ауырлығын төмендету бойынша шешуші шаралар
қабылданбаса, алдағы 20 жылда жолдарда қаза тапқандардың жыл сайынғы
саны 65% - ға артатынын көрсетеді. Жыл сайын Қазақстанда 3 мың адам қаза
тауып, 30 мыңнан астам адам жол-көлік оқиғасы салдарынан жарақат алады.
Мақсаты: шетелдік травматологиялық орталықтардың жұмысына талдау
жүргізу
Материалдар мен әдістер: ақпараттық-аналитикалық әдіс (отандық және
шетелдік әдебиетке шолу)
Нәтижесі: Әдеби деректерді талдау АҚШ-та барлық штаттарда
травматологиялық орталықтар бар екенін көрсетті. 39,59 миллион халқы бар
Калифорния штатында травматологиялық орталықтардың 4 деңгейі бар. 605
миллион адам тұратын Аризона штатында 1,2,3 деңгейдегі травматологиялық
орталықтар ірі қауымдық ауруханалар болып табылады, ал 4 деңгейдегі
орталықтар ауылдық аудандарда орналасқан. Чикаго штатында 1 деңгейдегі
травматологиялық орталық университет деңгейінде негізделген. Сонымен
қатар, Солтүстік Вирджиния штатында тек 1 деңгейдегі жарақат
орталықтары бар. Неміс тілді елдерде (Германия, Швейцария, Австрия)
травматологиялық орталықтар жоқ, бірақ тірек — қимыл жүйесінің
оқшауланған және біріктірілген жарақаттары бар зардап шеккендер
емделетін Unfallchirurgie орталықтар түріндегі қуатты клиникалар құрылған.
Грузияда травматологиялық орталықтың 4 деңгейі бар. Оңтүстік Кореяда
ауыр жарақат алған науқастардың өлімінің төмендеуі бірінші деңгейлі
орталықтың тәжірибесін қолданғаннан кейін байқалды (2017 жылы 1
деңгейлі орталықтар құру). 144,5 миллион халқы бар Ресей Федерациясында
3 және 4 деңгейдегі травматологиялық орталықтары бар. 1,386 миллиард
халқы бар Қытайда жедел апаттық станциялары бар.
Қорытынды: Алынған нәтижелерді қорытындылай келе медициналық көмек
көрсету үшін травматологиялық қызметті ұйымдастыру саласындағы
шетелдік
сарапшылардың
тәжірибесін
қолдану
Қазақстандағы
политравмаларды емдеу – сауықтыру деңгейін жоғарылатады және
жақсартады.

УДК 613.96
Распространенность вредных и пищевых привычек среди студентов
НАО «МУС»
«СМУ» КеаҚ студенттерінің арасында зиянды және тағамдық әдеттердің
таралуы
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Prevalence of harmful and food habits among students of "Semey Medical
University" non-commercial joint-stock company
С.В. Савченко, И.М. Мещеряков, М.Н. Мукашева
S.V. Savchenko, I.M.Mechshryakov, M.N. Mukasheva
Научный руководитель: к.м.н. Кулабухова Н.С. – Kulabukhova N.S.
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, РК.
Актуальность: В жизни современного общества особо острыми стали
проблемы, связанные с курением, наркоманией и употреблением алкоголя.
Особенно большое распространение эти вредные привычки получили в среде
молодежи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь
общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности.
Цель: Изучить и дать сравнительную характеристику вредных и
пищевых привычек у студентов НАО «МУС»
Материалы и методы исследования: Дизайн исследования - методом
поперечных срезов. Методы: социологический.
Результаты исследования: В исследовании приняли участие 74
респондента (32 респондента составили когорту «местного» и 42 респондента
когорту «иностранного» отделения).
По результатам было выявлено сильное расхождение когорт по
половому признаку, с преобладанием девушек в «местной» и парней
«иностранной» когорты. Большая часть респондентов «местной» когорты
были из 3-х областей (Алматинской, ВКО, ЮКО), 4-х областей (Раджастан,
Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Махараштра) «иностранной» когорты
соответственно.
При опросе было выявлено, что 14% респондентов являются
курильщиками, из них большая часть представлена студентами иностранного
отделения.
В результате анализа полученных данных об употреблении алкоголя,
19% выборки ответили положительно. Среди респондентов «местной»
когорты ответивших утвердительно на данный вопрос: 57% респондентов
отметили, что употребляют алкоголь не чаще раза в месяц, 14% отметили,
что употребляют алкоголь не чаще раза в неделю, 29% респондентов
употребляют алкоголь чаще 1 раза в неделю.
Среди респондентов «иностранной» когорты, ответивших на
поставленный вопрос: 71% респондентов употребляют алкоголь не чаще 1
раза в месяц, 29% респондентов отметили, что употребляют алкоголь
несколько раз в неделю.
Заключение:
Итоги показали, довольно высокий уровень употребления алкоголя среди
опрошенных студентов. Следует отметить, что распространение
употребления наркотиков и курения достаточно низки, а по первому
показателю сведены к нулю.
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Есть статистически значимая связь между курением и частотой употребления
алкоголя.
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАН
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАНУ КҮЙІН ЗЕРТТЕУ
НӘТИЖЕСІ
Сыдықова Б.Қ, М.М. Сембекова, Л.С. Юнкина, А.А. Жапарова, А.К.
Касымова
RESULT RESEARCH EMOTIONAL BURNOUT OF EMPLOYEES
OF LAW ENFORCEMENT AGENCY OF SEMEY CITY
Sydykova B., Sembekova M, Iunkina L, Zhaparova A, Kassymova A
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Г. СЕМЕЙ
Сыдықова Б.Қ. М.М. Сембекова, Л.С. Юнкина, А.А. Жапарова,
А.К. Касымова
Медицинский университет Семей, Республика Казахстан
УДК 613.86-159.942.5(574.41)
Өзектілігі Эмоционалдық күйдіру-бұл психикалық жарақаттық әсерге
жауап ретінде эмоцияны толық немесе ішінара алып тастау түрінде
психологиялық қорғау механизмі жеке адамның қолынан шыққан физикалық,
эмоциялық ақыл-ойдың сарқылу жағдайы.
Жұмыстың мақсаты: құқық қорғау органдарының қызметкерлерінде
эмоционалды жану синдромының болуын анықтау
Зерттеу материалдары мен әдістері: дизайн-көлденең зерттеу. 22 мен
41 жас аралығындағы 32 қызметкер арасында анонимді сауалнама жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері: Орталық полиция бөлімінің 32 қызметкері
сұралды. Олардың ішінде ер адамдар – 21 (66%), әйел адамдар – 11
(34%).Сауалнамалардың негізгі сұрақтары талданды, олар қызметкерлерді өз
жұмысымен, ұйқының бұзылуымен, эмоциялық күюдің басты себебі ретінде,
сондай-ақ жұмыстың құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жақын
адамдармен өзара қарым-қатынасына әсері. Сауалнама нәтижелерін талдау
көрсеткендей, сұралған құқық қорғау органдары қызметкерлерінің көпшілігі
– 16 (50%) кейде өз жұмысынан қанағаттануды сезінеді, өз кезегінде 5
қызметкер (16%) өз жұмысынан тұрақты қанағаттануды сезінеді, ешқашан өз
жұмысынан қанағаттанбайды (0%) қызметкерлер анықталмады. Талдау
нәтижелері бойынша ұйқының бұзылуына көрсеткендей, үнемі зардап шегеді
ұйқының бұзылуымен 2 қызметкер 32 (6%) құрады, бұл ең төменгі
көрсеткіш. Ең үлкен нәтиже көрсеткендей, 11 қызметкер (34%) кейде 2
қызметкер (6%) ешқашан ұйқының бұзылуынан зардап шегеді.
Қорытынды: Сауалнаманы талдау құқық қорғау органдарының
қызметкерлері эмоциялық жану бойынша тәуекел тобы болып табылатынын
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көрсетті, осының салдарынан мамандар арасында эмоциялық жану деңгейін
төмендетуге бағытталған шаралар әзірленуі тиіс. Қызметкерлердің жақын
адамдармен өзара қарым-қатынасына әсері бойынша нәтижелер талданды.
Нәтижелер 14 қызметкерге (44%) жұмыс кейде отбасымен өзара қарымқатынасқа әсер ететінін көрсетті. 4 қызметкерге (12%) жұмыс отбасымен
өзара қарым-қатынасқа үнемі әсер етеді. Өз кезегінде, жұмыс 7 қызметкердің
отбасымен өзара қарым-қатынасына ешқашан әсер етпейді (22%).

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
MORAL-ETHICAL AND RELIGIOUS LEGAL PROBLEMS IN
TRANSPLANTOLOGY
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯНЫҢ АДАМГЕРШІЛІК-ЭТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ДІНДІК ҚҰҚЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Шайпиева Ұлжан Әлімханқызы, 7курс, ОВП, 711 группа.
Научный руководитель: магистр медицинских наук Искакова Назым
Серикановна
Медицинский Университет Семей, Республика Казахстан
Актуальность : В Казахстане в « листе ожидания» на пересадку органов
находится
более
3,5
тысяч
человек.
Причина тому морально - этические и религиозно-правовые проблемы:
противоборствующие позиции: либеральная и консервативная.
Цель исследования и задачи. Выделить морально-этические и религиозноправовые проблемы. Провести одномоментное поперечное исследование
(анкетирование).
В исследовании приняли участие пациенты
Материалы и методы.
“Поликлиники № 5” г. Павлодара
и “Поликлиники № 2” г. УстьКаменогорск : 246 респондентов, из которых 106 мужчины и 140 женщины в
возрасте
от
18
до
60
лет.
ли Вы, что такое
Результаты исследования. На вопрос «Знаете
донорство?»: «Да» ответили 98 % опрошенных, «Нет» 2%.
На вопрос
«Сдавали ли Вы когда-нибудь кровь на донорские цели?» : «Да, конечно» 51,0%, «Да, заставили» - 2,3%, «Нет, не сдавал и не собираюсь» - 19,2%,
«Нет, но если потребуется, я готов сдать» - 27,3%. «Была ли ситуация , когда
нужна была донорская кровь Вам и вашем близким?»: «Да,нужна была мне» 19

25,4%, «Да, нужна была моим близким» - 60,2%, «Да, нужна была мне и
моим близким» - 13,1%, «Нет» - 11,2%. «Каково ваше мнение по поводу
этичности забора органов у пагибшего человека с целью трансплантации?»:
«Положительно. Ведь это может спасти жизнь человека» - 33%,
«Отрицательно.Я против трансплантации» - 2,9%, «Это противоречит
религии и морали» - 16,4%, «Это необходимо, но считаю, что без завещения
погибшего или без разрешения родных родных проводить забор органов
нельзя» - 20,4%, «Считаю необходимым ввести закон , позволющий без
завещания погибшего или разрешения родных проводить забор органов» 25,2%, «Другой» - 1,9%. «Готовы ли Вы пожертвовать свои органы близкому
человеку в необходимой ситуации?»: «Да, жизнь родного человека дороже
своей» - 7,01%,
«Да,но только в случае крайней необходимости» - 40%,
«Нет» -24,5%, «Другой» - 28,4%. «Готовы ли ВЫ пожертвовать органами
своих родных, зная,что их жизни уже не спасти?»: «Да, но это будет очень
сложное решение» - 29,4%, «Нет, я категорически против, ведь это родной
человек» - 34,5%, «Нет,это противоречит моим религиозным убеждениям» 22%, «Не знаю, в зависимости от ситуации» - 14,1%. «Существует ли у Вас
страх быть использованным в качестве донора при жизни?»: «Да,порой
меня это беспокоит» - 42%, «Нет. Не задавался таким вопросом» - 47,3%,
«Затрудняюсь ответить» - 11%. «По вашему мнению , допустима ли торговля
органами ил тканями»: «Да ,допустима» - 25,5%, «Нет, должна быть
запрещенным законом» - 58%, «Затрудняюсь ответить» - 16,8%. «При
необходимости денег Вы продали бы свои органы?»:
«Да, за хорошую
сумму денег» - 32%, «Нет, никогда об этом не думал» - 40%, «Затрудняюсь
ответить» - 28,41%. «На ваш взгляд более гуманным являеся «презумция
согласия» или «презумция несогласия»(волеизъявлении о согласии или о
несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для
трансплантации)»: «Презумция согласия» - 36,5%, «Презумция несогласия»
- 11,7%, «Затрудняюсь ответить» - 52%.
Заключение.Таким образом, мы можем сказать, что трансплантология, как
отрасль медицины должна находиться исключительно в государственной
монополии и под пристальным вниманием государства и общественности.
Трансплантация как лечебный метод не может рассматриваться в качестве
панацеи, или как универсальный или незаменимый, и, тем более, как
перспективный способ решения проблем здоровья человека.
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СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

УДК 632.934.3+616-071-006.6+618.19
ADVANCE METHOD FOR CHECKING THE EFFECTIVENESS OF
CHEMOTHERAPY IN EARLY BREAST CANCER PATIENTS
ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИМИОТЕРАПИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
СҮТ БЕЗДЕРІ ОБЫРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДА
ХИМИЯТЕРАПИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТЕКСЕРУДІҢ
ПРОГРЕССИВТІ ӘДІСІ
Arslan Rao Muhammad
Group 540, general medicine faculty
State medical university, Semey city, the Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Due to increased incidences of breast cancer around the world the need
for innovative methods for determination of effectiveness of breast cancer
treatment has increased.
Aim: To study the outcome of sonographically-guided indigenous low-cost
metallic clip placement for tumor localization in patients of early breast cancer
undergoing neo-adjuvant chemotherapy, to raise awareness about the benefits of
early detection.
Method: With mutual cooperation of a partner From Combined Military Hospital
(CMH) in Pakistan.
The use of this specific research is to have better understanding of the prospective
analytical study which was conducted at the Institute of Nuclear Medicine and
Oncology, Lahore, Pakistan, from May 2016 to December 2017, and comprised
biopsy-proven breast cancer cases for the purpose of using in future medical
practice. Under sonographic guidance, metallic clips were placed as markers
within the lesions before their scheduled preoperative neo-adjuvant chemotherapy.
The procedure was performed using an 18 gauge lumbar puncture needle and 25
gauge needle by a locally devised simple and cost-effective technique. Postprocedure mammography was performed to confirm the location of clips within the
lesions and to evaluate its role in imaging assessment of treatment response after
neo adjuvant chemotherapy. SPSS 20 was used for data analysis.
Results: There were 30 women with a mean age of 40.43+11.35 years (range: 2160 years). These women had 32 lesions with a mean size of 26.72+9.85mm (range:
8-58mm). Breast conserving surgery was performed on 28(87.5%) lesions and
negative margins were achieved in all these cases. Modified radical mastectomy
was performed on 4(12/5%) non-responding lesions. No complication was noted in
association with metallic clip placement, and the clips were easily visualized on
mammograms without causing any interference with treatment response.
21

Conclusion: Sonographically-guided metallic clip placement by a simple
indigenously devised technique before neo-adjuvant chemotherapy was found to be
a well-tolerated, safe and cost-effective method for accurate preoperative
localization of tumor bed and to assess response to therapy.

УДК 632.934.3+616-071-006.6+618.19
INNOVATIVE AND NONINVASIVE METHOD OF EARLY DETECTION
OF BREAST & OVARIAN CANCER
ИННОВАЦИОННЫЙ, НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
СҮТ БЕЗДЕРІ МЕН АНАЛЫҚ БЕЗ ОБЫРЛАРЫН ЕРТЕРЕК
АНЫҚТАДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ, ИНВАЗИВТІ ЕМЕС ӘДІСІ
Arslan Rao Muhammad
Group 540, general medicine faculty
State medical university, Semey city, the Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Due to continuously growing incidences of breast and ovarian cancer it
is the need of the hour to find new and innovative ways to detect early breast and
ovarian cancer.
Aim: To study the new noninvasive method of using of whole saliva as a body
fluid for early detection of breast and ovarian cancers, as opposed to the traditional
method of using blood samples for grasping the idea of growing use of I.T. in
Medicine.
Method: Deep and keen observation of the medical Journals published in INDIA
and America in FASEB “Bio-Advances” to better understand the innovative and
non-invasive methods for early detection of breast and ovarian cancer for better
prevention.
The Research was conducted at the Indian Institute of Technology, Roorkee have
found a new method to detect breast and ovarian cancer, responsible for one fifth
of cancer-related deaths worldwide. It was noted that the using of whole saliva as a
body fluid for early detection of breast and ovarian cancers, as opposed to the
traditional method of using blood samples actually works. Making a breakthrough,
the research has identified certain proteins present in the saliva, which act as
potential biomarkers indicative of breast and ovarian cancer metastasis. The
Research compared samples from healthy individuals against samples collected
from stage IV breast and ovarian cancer patients and ovarian cancer patients who
had undergone at least 3 cycles of neo-adjuvant chemotherapy. Due to the
heterogeneous and asymptomatic nature of breast and ovarian cancers, their early
detection has been difficult using traditional methods such as mammography,
blood flow patterns by color flow Doppler imaging and transvaginal ultrasound
examination, due to high diagnostic costs and radiation exposure. The purpose was
to utilize saliva as a non-invasive sample source to identify specific protein
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biomarkers, which indicate breast & ovarian cancer metastasis. In patients who
have undergone three cycles of chemotherapy, the salivary proteins can also act as
an indicator of the patient’s response to chemotherapy. Although it is essential to
clinically validate these proteins in a large cohort of subjects but the results of the
present study serve as an initial step towards development of saliva-based clinical
tests.
Results: The salivary proteins were analyzed by mass spectrometry indicative of
pathophysiology of breast and ovarian tumors and were compared to healthy and
ovarian chemotherapy subjects. On the whole, 646 proteins were distinguished, of
which 409 proteins were identified in all four categories. In addition to 409
recognized proteins, 352 proteins were common in all category, while 57 were
either present/absent solely in one category or common in any two/three category.
Conclusion: The use of saliva as biomarker and indicator is not only noninvasive
but also is cost efficient, quick and will serve greater purposes.

УДК: 004.942
Моделирование жизненного цикла клетки
Жасушаның өмірлік циклін модельдеу
The life cycle of cells modeling
А.М. Балагазыева
А.М. Балагазыева
A.M. Balagazyeva
Научный руководитель: к.п.н., и.о.доцента И.С. Мусатаева
НАО «Медицинский университет г.Семей»
Цель работы. Моделирование биологических систем является важной
задачей для медицинских исследования. Цель состоит в том, чтобы создать
актуальные в реальном времени компьютерные модели систем в
соответствии с окружающей средой и внутренних раздражителей, таких как
модель клетки.
Материалы и методы исследования. Было рассмотрено понятие о
жизненном цикле. Жизненный цикл клетки отражает все закономерные
структурно-функциональные изменения, происходящие с клеткой во
времени. Жизненный цикл – это время существования клетки от момента ее
образования путем деления материнской клетки до собственного деления или
естественной гибели.
У клеток сложного организма (например, человека) жизненный цикл
клетки может быть различным. Высокоспециализированные клетки
(эритроциты, нервные клетки, клетки поперечнополосатой мускулатуры) не
размножаются. Их жизненный цикл состоит из рождения, выполнения
предназначенных функций, гибели (гетерокаталитической интерфазы).
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Для
компьютерного
моделирования
биологических
систем
используются системы визуализации и различные программные средства.
Целью исследования явилось использование компьютерного моделирования
биологических систем на примере жизненного цикла клеточной подсистемы
(например, сети метаболитов и ферментов, которые содержат обмен веществ,
сигнальные пути и генные регуляторные сети), так и анализ и визуализацию
сложных соединений этих клеточных процессов. Искусственная жизнь или
виртуальная эволюция пытается понять эволюционные процессы с помощью
компьютерного моделирования простых форм жизни.
Результаты исследования и заключение.
Неожиданное возникновение свойства сложной системы является
результатом
причинно-следственной
взаимодействия
простых
и
комплексных частей. Биологические системы проявляют многочисленные
важные примеры становления свойств в сложном взаимодействии
компонентов.
Традиционное
изучение
биологических
систем
предусматривает восстановительные методы, в которых данные собраны в
категории, такие как концентрация с течением времени в соответствии с
определенным стимула. Компьютеры имеют решающее значение для
визуализации, анализа и моделирования этих данных.
Создание клеточной модели было основной задачей работы. Это
включает в себя использование компьютерного моделирования многих
клеточных подсистем, таких как сеть метаболитов и ферментов, которые
содержат обмен веществ, сигнальных путей и генных регуляторных сетей как
анализа, так и визуализации сложных соединений этих клеточных процессов.
УДК: 61:004
DIGITAL DENTISTRY
ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ДИГИТАЛДЫҚ АНЫҚТАМА
Barnali Rajkumari
group 466, general medicine faculty
State medical university, Semey city, The Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Lately dentistry has shown itself to lead the medical disciplines in
embracing new materials and new technologies. Prosthetic dentistry has always
maintained close relationships with engineering disciplines, relying mostly on
production engineering.
Aim: Summaries information on the development of medicine technology in order
to improve medical service of the patients in future practice in India.
Objectives: Literature review
The computers are used for many purposes in the field of dentistry. They can be
broadly classified as Administrative applications, Clinical applications & other
applications, there are many administrative applications, computers are used in the
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administration field. The computers are very useful in Radiovisuography (RVG)
technique, Clinical diagnosis & treatment planning, Storage of patient
photographs, radiographs & study models, computerized imaging techniques,
Computerized Cephalometrics & Growth prediction.
The digital images can be stored on the computer easily & they can be transferred
to different dentists or orthodontists for referrals, You can enhance the digital
image ( such as alter brightness & contrast ) with a series of processing techniques,
Digital Radiography helps you in Digital archiving , It produces larger photos to
better source hard-to-see cavities
The area of dental prosthetics has introduced numerous novel technologies and
methods that allow the manufacture of precision, custom-made, optimal dental
replacements.
Conclusions: The progress of modern dentistry is not in vain determined by a large
number of computer developments that make it possible not only to make dentures,
but also to diagnose the health and condition of the patient’s oral cavity, as well as
determine its readiness for prosthetics.

УДК: 61:004:896
Жасанды интеллект саласын зерттеу және әзірлемелермен танысу
Авторы: Е.Н. Биболов, КеАҚ "Семей Медицина Университетінің"
116- топ студенті
Ғылыми жетекші: А.Б.Букатаева, КеАҚ "Семей Медицина
Университетінің" Ақпараттық Коммуникациялық технологиялар пәнінің
оқытушысы
Мақсаты: Жасанды интеллект саласының қоғамға тигізер пайдасын
ғылыми тұрғыда салыстыра отырып, медицина саласында қолданылу аясын
зерттеу. Жасанды интеллект саласы технологияларының студенттің қалыпты
өміріндегі орнын анықтау.
Міндеттер:
1. Жасанды интеллект саласы туралы мәліметтер жинау: Соңғы 5
жылда шығарылған жаңа технологияларды атап өту, жасанды интеллект
туралы студенттер арасында түсінік қалыптастыру.
2. Жасанды интеллект саласы технологияларының студенттің қалыпты
өміріндегі орнын анықтау мақсатында зерттеу жүргізу.
Гипотеза:
Заманауи технологиялар адам өміріндегі біршама қиындықтарды
жеңілдететіндігі дәлелденеді, СМУ студенттері білім алу барысында жаңа
технологияларды пайдалану арқылы уақытын үнемдейтіндігі дәлелденеді.
Зерттеу әдісі: Әдебиет көздеріне жүгіну арқылы мәліметтерді іздеу
Зерттеу нәтижесі: Жасанды интеллект саласының қоғамға тигізер
пайдасы көрсетілді. Жасанды интеллект саласы әзірлемелері таныстырылды.
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Жасанды
интеллект (ЖИ, ағылш. Artificial
intelligence,
AI) —
интеллектуалды компьютерлік
бағдарламалар
мен машиналар жасау технологиясы әрі ғылым. Қазіргі таңда адам айтса
нанғысыз ақылды технологиялар өмірімізге дендеп ене бастады. Соның бірі –
адаммен деңгейлес ойлай алатын жасанды интеллект жүйесі. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге
қабілеттілік» атты Жолдауында «Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы
құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды
кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлы
қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын
және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек», деп атап өткені
белгілі. Жоғарыда айтылған жасанды интеллект те – цифрлы қызмет көрсету
саласын дамытудың бір бағыты. Жасанды интеллект ғылымның жаңа бір
саласы ретінде ХХ ғасырдың ортасынан дами бастады. Оның қарыштап
ілгерілегені соншалық, қазір барлық салада кеңінен қолданылады. Рас,
басында бұл бағдарламалық жүйе адамның еңбегін алмастыратын көмекші
құрал ретінде пайдаланылды. Ал қазір адамдардан да асып түсіп, оның ақылойы жете бермейтін жағдайларда көмекке келетін болды.
Жақында Қытайдың Хэньян қаласында науқастарға нақты диагноз қоя
алатын
жасанды
интеллект
жұртшылыққа
таныстырылды.
Әлгі
бағдарламалық жүйе 4-8 секундтың ішінде 100 клиникалық жағдайды
сараптап, әрқайсысына жеке диагноз қойып шыққан. Сонда ақылды
технология екеуінде ғана қателік жіберіпті. Қалғанында дәрігердің қойған
диагнозымен бірдей қорытынды шығарған.
«Watson for oncology» медицинадағы клиникалық шешімдерді жасауға
арналға жасанды интеллектің бірі. Жасанды интеллектіні алдымен Астана
қалалық онкологиялық диспансері мен Алматыдағы Ұлттық онкология
орталығының мамандары тәжірибеден өткізеді. Бүгінде елімізде ісік
ауруымен 168 мың адам диспансерлік есепте тұр. Соның ішінде 100 мың
науқастың денсаулық жағдайын жасанды интеллект қарап, нақты диагноз
қойып, емдеу тәсілдерін ұсынбақшы.
Қорытынды: Жасанды интелект алгоритмі көптеген басқа ауруларды
диагностикалауға және емдеуге көмектеседі деп болжайды. Бұл зерттеулер
мен алгоритмнің бастапқы коды зерттеушілердің басқа топтары
медицинаның басқа салаларында әзірлемелерді жақсарта және қолдана алуы
үшін ашық қол жетімді.
Жасанды интелект медицинада жаңа жол ашты, ол дәрігер мамандарға
жақсы көмекші бола алады. Жасанды интеллекті жоғары мамандандырылған
дәрігерді алмастыра алмайды, технологиялардың дамыған заманы әлі алда
оғанда күнсанап жетіп келеміз.
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УДК: 616.895.4
DEPRESSION
ДЕПРЕССИЯ
ДЕПРЕССИЯ
Vishnu Sharma
Group 346, general medicine faculty
State Medical University, Semey City, The Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: We the people living a society focus more on physical health than on
mental health. As we know that one of the major health issue right now is
“Depression” in terms of its prevalence and the suffering, dysfunction, morbidity
and economic burden. Using a lot mobile phones, social networks, computer
games mostly by children enhances depressive conditions. Yet we don’t know or
talk much of it. It is more common in women compared to men. Do you know
what the bad part is, most of the people didn’t even know that he/she might be
suffering from any kind of depression. And if he/she comes to know anyhow then
they hesitate to talk of it; which many a times create a hindrance in conducting a
study.
Aim: To study the various aspects of depression, originating from India.
Materials and Methods: This article focuses on research done on various
depressive disorders prevailing in India. For this, a thorough internet search has
been done using the platforms like PubMed, Google Scholar, Science Direct and
some journals etc.
Depression is the most common psychiatric disorder reported in most of the
community-based studies. It is also reported as one of the most common
psychiatric disorder in outpatient clinic population and in subjects seen in various
medical and surgical setting. It is also reported to be the most common psychiatric
disorder in elderly subjects across various settings. Studies from India have also
shown that life events during the period preceding the onset of depression play a
major role in depression. Studies on women have also shown the importance of
identifying risk factors like interpersonal conflicts, marital disharmony and sexual
coercion.
Conclusion: There is need for further study of factors like cost, attitude
towards treatment, adherence, compliance and neurobiological correlates. There is
also a need to study the course of depressive disorders in India to determine the
need and duration of continuation treatment. Studies should also evaluate the costeffective models of treatment, which can be easily used in the primary care setting
to effectively treat depression.
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УДК: 61:004
Замануи оқыту технологиялары негізінде биофизика пәнін оқыту
Изучение биофизики на основе современных технологий обучения
Study of biophysics on the basis of modern educating technologies
Дүйсенғали Аслан Мұратұлы
Дуйсенгали Аслан Муратулы
Dysengaly Aslan Muratuly
Ғылыми жетекші Кусаинова К.Т.
КеАҚ «Семей Медицина Университеті»
Жұмыс өзектілігі: бүгінгі таңда студенттерді рухани жағынан
азықтандыратын, қызығушылығын арттыратын технологиялардың біріақпараттық техникалық құралдар болып табылады. Жоғары оқу
орындарында заманауи білім беру, инновациялық технологияларды қолдану,
қазіргі заманға сай білімді, тәжірибелі, білікті кадрларды даярлау басты
мәселелердің бірі болып табылады және студенттердің білімдерін
нақтылауда, бақылап, бағалап, білім нәтижелерін өңдеуде аса маңызды роль
атқарады. Соған сәйкес заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін
қолдану студенттің жеке тұлғалық, интелектуальды дамуы үшін, жаңа
ақпараттық технологияларды пайдалана білуді, қазіргі қоғамның түбегейлі
өзгерістеріне лайық бейімделуі, олардың зерттеушілік дағдыларын дамыту
үшін маңызы зор.
Зерттеу мақсаты: біздің елімізде білім беру жүйесінде ерекше маңызды
мәселелердің бірі- оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану. Сол арқылы биофизика пәнін
оқытуда, студенттердің білім сапасын арттырудың тиімді тәсілдерін қолдану
аса маңызды. Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды биофизика
сабағында қолдану оқытудың тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын.
Зерттеу әдістері: Биофизикалық үрдістер мен құбылыстарды
модельдеуде ақпараттық- технологияларды қолдану, биофизикалық
эксперименттерді модельдеу- биофизикалық
ұғымдардың
мағынасын
тереңірек ашуға, биофизикалық құбылыстар мен зерттеу әдістерін толық
түсіндіруге мүмкіндік береді.
Биофизика және физика пәндерін оқытуда студенттерді электрондық
оқулық арқылы оқыту, студенттің материалды өз бетімен кез келген уақытта
оқып- үйренуге, сабаққа дайындалуға, адамның өмір бойы өзінің білім
деңгейі мен біліктілігін үнемі жоғарылатуға көп үлесін тигізеді.
Зерттеу нәтижесі: Жаңаша ұйымдастырылған сабақ студенттің сабаққа
деген қызығушылығын арттырады. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің
барлық саласында жаңа ақпараттық технологияларды
жоспарлы түрде
енгізіп, жүйелік интеграцияларды өткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі
туындап отыр.
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УДК 61:004
3Д принтерлерді пайдалану арқылы трансплантология саласын дамыту
Ерхатқызы Жанар
“Семей медицина университеті” КеАҚ
Өзектілігі: Қазіргі таңда медицина саласының трансплантолия бағыты ақсап
тұр. Ота жасату үшін кезекте тұрған науқастардың саны қаншама. Осы
проблеманы шешу үшін және миллиондаған адамдардың өмірін сақтап қалу
үшін біз осы саланы дамытуымыз керек. Күннен күнге органдарын
алмастыруға ниеттенген науқастардың сұранысы біртіндеп артуда.
Сұраныстардың және кезекте тұрғандардың артуы жаңа инновациялық
бағдарламаларды көбейтуге итермелейді. Биомедициналық инженерияның
көшбасшысы – ЗД принтер технологиясы. Бұл зерттеу науқастарға донорорган күту кезегіне тұрмай және отадан кейін ағзаның мүшені
қабылдамауынан сақтайтын имунодепресанттарды қабылдамауға әкеліп,
болашақтағы медицинаға жол ашады. Апатқа ұшырағандар, мүгедектер
(жетім балалар, қараусыз қалғандар) және де ем іздеген науқастар үшін 3д
принтер қол жетпес технология. Бұл саланы дамыту - аурухананың өзінде-ақ
керекті органдарды әр адамның жеке ДНК ақпараты арқылы 3д принтермен
шығарып, дереу ота жасауға мүмкіндік береді. 3д принтермен жасалған
органдардың ұтымды тұсы – ағза оны қабылдайды, яғни протездің адам
тінімен үйлесімділігі жоғары, сол себепті тіннен ажырау болмайды.
Сондықтан био-баспа биологиялық сәйкестіктің маңызды сұрағын шешеді.
Қоғам бұл жоғары технологияны қолайсыз нәтижеге душар болған
науқастардың өмірін сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі ретінде қабылдады.
Медицина мамандары ағза трансплантациясы жетіспеушілігін жою үшін
жаңа технологияны қолдануда. Биопринтинг сонымен қатар кейбір
фармацевтикалық компаниялардың медициналық зерттеулер жүргізудегі
рөлін атқарады және бұл технология фармацевтикалық компанияларға көп
ақша үнемдеуі мүмкін, өйткені бұл тестілеуге кететін шығынды азайта
алады. Сонымен бірге, хирургтар тек МРТ мен КТ-ға ғана сенудің орнына
операциядан бұрын күрделі операцияларды жүргізгенде науқастың ішкі
мүшелерінің нақты көшірмелерін басып шығара алады. бөлме. Бұл жаңа
процесс сәтті операцияның ықтималдығын арттырады.
Мақсаты: Биопринтердің медициналық маңызын және жаңа мүмкіндіктерін
көрсету.
Материалдар мен әдістер:
медицинадағы біліміміз бен тәжірбиемізді
ғаламтордағы зерттеу жұмыстарымен, мақалалармен ұштастыру.
Қорытынды: Жаңа технологиялар біздің өмірімізге өте көп мүмкіндіктер
әкелуде. Медицинадағы жаңа технологиялар барлық өркениетті елдерде
қазіргі таңда кеңінен таралған. Соның ішінде атап өтетін 3D-биопринтер. 3D
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принтері - бұл сандық 3D моделін қолдана отырып, физикалық нысанды
қабат-қабат құру әдісін қолданатын шеткі құрылғы. Медицинадағы үш
өлшемді технологиялар күн сайын өзекті болып келе жатыр және олар екі
бағытта дамуда: сканерлеу және 3D модельдерін шығару, сонымен қатар
пациент жасушаларынан жасанды сүйектер, қан тамырлары мен мүшелер
жасау. Бұл саланы яғни биопринтерлеуді дамыту түрлі ахуалды да өзекті
мәселелердің шешімін табуға әкеледі.

УДК:61:004
Информатикалық техниканың медицинадағы маңызы
Авторы: Д.Н.Зарыпханова, КеАҚ "Семей Медицина Университетінің"
116- топ студенті
Ғылыми жетекші: А.Б.Букатаева, КеАҚ "Семей Медицина
Университетінің" Ақпараттық Коммуникациялық технологиялар пәнінің
оқытушысы
Жұмыстың мақсаты: Информатикалық техниканың қоғамға тигізер
пайдасы мен зиянын ғылыми тұрғыда салыстыра отырып, медицина
саласында қолданылуын зерттеу.
Міндеті:
1. Информатикалық техника туралы мәліметтер жинау;
2. Информатикалық техниканың қалыпты өмірдегі орнын анықтау;
3. Информатикалық техниканың медицинадағы маңызын анықтау
мақсатында сауалнама жүргізу.
Гипотеза: Заманауи информатикалық технологиялар медицина
саласындағы қиындықтарды біршама жеңілдететіндігі дәлелденеді. Болашақ
дәрігерлер білім алу барысында жаңа технологияларды пайдалану арқылы
көптеген медициналық жетістіктерге жетері анық.
Зерттеу әдісі: Әдебиет көздеріне жүгіну арқылы мәліметтер іздеу.
Зерттеу нәтижесі: Информатикалық техниканың медицина саласына
тигізер пайдасы көрсетілді.
Медициналық
техника
- аурудың алдын
алу, диагностика
жасау, емдеу және сауықтыру мақсатында, сонымен қатар санитарлықгигиеналық
және індетке қарсы
шараларды
орындау, дәріханаларда дәрілер дайындау
барысында
пайдаланылатын техникалық заттардың жиынтығы.
Медициналық техниканың дамуына ықпал ететін жағдайлар:
ғылыми-техникалық ілгерлік;
әлеуметтік-экономиялық өзгеріс;
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медицина мен денсаулық сақтауда жаңа түсініктердің пайда болуы.
Электронды-есептеу техникасының, кибернетика және информатиканың
дамуына байланысты организмнің жағдайын өңдеп және анализ жасап,
ақпарат бере алатын микропроцессорлар орнатылған техникалық заттар және
жекелеген дене мүшелерінің қызметін атқаратын құрылғылар пайда болды.
Соңғы 20 жылда медицинада компьютерлерді қолдану деңгейі айтарлықтай
өсті. Қоғам дамуының қазіргі заманғы кезеңі адам қызметінің барлық
саласына еніп, қоғамдағы ақпараттық ағындарды таратуды, ғаламдық
ақпараттық кеңістікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін компьютерлік
технологияларға қатты әсер етеді. Олар өте тез әлемдік экономиканың ғана
емес, сондай-ақ адам қызметінің басқа да салаларын дамыту үшін өмірлік
ынталандыруға айналды.
Денсаулық
сақтау
саласына
жалпы
медицинадағы тың идеялар мен технологиялық жаңалықтар өзінің оң әсерін
тигізетіні сөзсіз. Медициналық технологиялар - бүкіл әлемдегі денсаулық
сақтау саласы үшін ортақ мәселе болып отыр.
Медицина салалары бойынша дамыған медициналық техникалық
құрылғылар:
• жүрек қағысын тексеру құрылғысы;
• мидағы биоэлектрлі құбылысты зерттеу құрылғысы;
• бұлшық ет жағдайын тексеру құрылғысы;
• асқазан қызметін тексеру құрылғысы;
• тыныс алу жүйелеріне арналған құрылғы;
• жарықпен емдеу құрылғылары;
• хирургиялық құрылғылар;
• ультрадыбыстық диагностикалық құралдар;
• зертханалық диагностикаға арналған құралдар;
• электірілі ынталандырғыш;
• ультрадыбыстық техника;
• стоматологиялық жабдықтар;
• телевизиялық құрылғылар (монитор, эндоскопиялық хирургияға
арналған бейнекешен т.б.);
Қорытынды:
Информатикалық
техника
көптеген
ауруларға
диагностикалау және емдеуге көмектеседі. Ол дәрігер мамандарға жақсы
көмекші болар еді. Заман дамыған сайын медициналық технологиялардың да
дамуы сөзсіз.
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УДК 004.942: 519.876.5
Научные исследования на основе моделирования медико-биологических
систем
Биологиялық жүйелерді модельдеуге негізделген ғылыми зерттеулер
Scientific research based on the modeling of biological systems
Имамбекова Л.М., Решатов А.Н.
Имамбекова Л.М., Решатов А.Н.
Imambekova L.M., Reshatov A.N.
НАО «Медицинский университет г.Семей»
Актуальность исследования. В настоящее время компьютерное
моделирование различных объектов и явлений является очень важным
направлением научных исследований. Как отмечают ученые, моделирование
– это метод научного исследования явлений, процессов, объектов, устройств
или систем (в общем случае – объектов исследования), основанный на
построении и изучении моделей с целью получения новых знаний,
улучшения характеристик объектов исследования или управления ими.
Использование компьютерных моделей, которые можно рассматривать как
«универсальные моделирующие системы», открывает широкие возможности.
Целью исследования является сравнение различных моделей одного и
того же явления на основе формулировки критериев сравнения.
Материал и методы исследования. Созданные модели интеллекта и
психических функций, например, в виде эвристических компьютерных
программ показывают, что моделирование мышления как информационного
процесса возможно в различных аспектах: формально-логическом,
индуктивном, неврологическом, эвристическом и др. В соответствии с
различными целями методов моделирования понятие модели используется не
только и не столько для получения объяснений различных явлений, сколько
для прогнозирования интересующего исследователя явления. Модели в
биологии используются для моделирования биомедицинских структур,
функций и процессов на различных уровнях организации жизни:
молекулярном,
субклеточном,
клеточном,
органо-системном,
организационном и популяционно-биоценотическом.
Результаты исследования и заключение. Объектами исследований в
биологии и медицине является живая организация в целом или ее части,
которые представляют собой очень сложные системы. Выбор модели
определяется целями исследования. Существует 4 типа моделей,
используемых в медицине и биологии: модели биологических объектов,
физические (аналоговые) модели, кибернетические модели, математические
модели. Предполагается, что развитие компьютеров и создание
суперкомпьютеров следующего поколения позволит решить проблему
«искусственного интеллекта», то есть суперкомпьютеры станут
кибернетической моделью человеческого мозга.
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При оценке биомедицинских данных следует четко различать два
различных понятия – признак и параметр, поскольку каждое из них
трактуется по-разному с помощью информационных технологий.
УДК 61:004
Цифровизация здравоохранения в Казахстане
Р.А Исеналинов
Научный руководитель: Преподаватель кафедры IT технологии в
медицине Максымбаев М.С.
НАО «Медицинский университет Семей» г. Семей, РК.
Актуальность: На сегодняшний день медицинскими информационными
системами оснащены 99% организаций здравоохранения, компьютерами
оснащены 90,8% рабочих мест медицинских работников.
Цель: В Казахстане в рамках внедрения безбумажного ведения медицинской
документации в настоящее время 64 формы из 121 переведены в
электронный формат. В 674 из 727 самостоятельных медицинских
организаций медицинская документация ведется в электронном формате.
Отметим, что в рамках реализации поручения Президента Казахстана с 1
января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перешли на
безбумажное ведение медицинской документации.
Заключение:
Сегодня благодаря современным технологиям оказываются такие
электронные услуги, как прикрепление к медицинским организациям,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь, запись на приём к
врачу, вызов врача на дом и так далее.

УДК 004.415.28.575
Вычислительная геномика
Научный руководитель: Ғалымова Ә.Д.
Ибрагимова А.А.
Медицинский университет Семей
Вычислительная
геномика
представляет
собой
поле
в
пределах геномика, которая изучает геномы клеток и организмов. Проект
генома человека является одним из примеров вычислительной геномики.
Этот проект предлагает секвенировать весь геном человека в набор данных.
После того, как в полном объеме, это может позволить врачам анализировать
геном
конкретного
пациента.
Это
открывает
возможность
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персонализированной медицины, предписывающую процедуры, основанные
на уже существующих генетических моделях индивидуума.
Исследователи в области вычислительной геномики работают на
понимании функций некодирующих областей генома человека через
развитие вычислительных и статистических методов и с помощью крупных
консорциумов проектов, таких как ENCODE и проект дорожной карты
Epigenomics.
Цели вычислительной геномики:
• выяснение и предсказание функций определенных нуклеотидных
последовательностей в геномах организмов;
• математическое сопровождение классических молекулярных исследований
как в части обработки уже имеющихся результатов, так и в постановке новых
задач и целей исследований;
• идентификация генов, реагирующих на определенные внешние воздействия
и стимулы;
• идентификация неполных/неточных тандемных повторов в нуклеотидных
последовательностях;
• анализ влияния нуклеотидного контекста на функционирование
регуляторных последовательностей в геноме;
• решение проблемы «мусорной» ДНК, т.е. анализ значимости различных
участков генома, в том числе и тех, функциональная нагрузка которых на
данный момент нам неизвестна.
Результаты исследования:
— организмы с полностью секвенированными геномами.
— изученные гены человека
— сведения о функциях генов в организмах
— информация о вовлеченности генов в образование и функционирование
отдельных органов и тканей человеческого тела.
— изучение геномов других организмов.
— изучение последовательностей нуклеотидов в генах, повреждение
которых вызывает наследственные болезни человека
— вполне приемлемое понимание эволюции органического мира.
Заключение:
На сегодняшний день проект ENCODE помогает в обнаружении новых
регуляторных элементов ДНК, позволяя по-новому понять организацию и
регуляцию наших генов и генома, а также того, как изменения в
последовательности ДНК могут влиять на развитие заболеваний.
Международная группа генетиков обнаружила, что огромная часть
генетического кода человека, которая ранее считалась нефункциональной,
является активной. Это выяснилось после того, как специалисты получили
самую точную в истории карту человеческого генома, расшифровав почти
100% цепочки ДНК.
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УДК: 61:004
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ACTIVITIES OF
PHARMACIES
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ
ДӘРІХАНАЛАР ҚЫЗМЕТІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Kaliyeva Shyryn Калиева Шырын
Group 232, general medicine faculty
State medical university, Semey city, the Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V., teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Information technology is an integral part of our lives and the
introduction of IT in the activities of pharmacies is one of the key points for
improving pharmaceutical services.
Aim: Identification of positive aspects of information technologies in
pharmacological activity not only for staff but also for potential patients
Method: Literary review, and cooperation with agents of pharmacological
companies
For pharmaceutical companies today, more than in any other field, the issue of
implementing information technologies is urgent, which allows for quick access to
professional and reference information about objects and subjects of the
pharmaceutical market, to process large volumes of commercial information,
respond to fluctuations in supply and demand, and forecast basic economic
indicators carry out marketing analysis.
Computerization of pharmacies helps to solve problems:
1) supplying operational reference information to pharmacy workers for
information work;
2) automation of goods distribution and accounting of economic and financial
activities of the pharmacy organization (full accounting of the movement of drugs
and medical devices in general and by groups; calculation of trade overlays,
profitability of a particular product; formation accounting documentation;
accounting of cash and other working capital of a pharmacy; accounting
interactions with suppliers; inventory and its design);
3) the creation of automated workplaces (AWP) for management and
pharmaceutical personnel (AWP “Director”, AWP “Cashier”, AWP “Warehouse”)
The main components of an automation system include:
1) workplaces (can consist of computers of various configurations);
2) server and network equipment (to provide access to a single information
database and exchange them between computers);
3) additional equipment (printers, scanners, uninterruptible power supplies).
At present, Internet technologies are of great importance in the activities of
pharmacy organizations. The massive use of Internet technologies in World opens
up the possibility of creating unique services for all participants in the
pharmaceutical market related to obtaining prompt information and the purchase of
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medicines and other medical supplies necessary for treatment and prevention in the
retail and wholesale pharmaceutical markets.
For each pharmacy organization equipped with an automated goods accounting
system, its own standard or non-standard online store is created. This store presents
all the consumer goods of a real pharmacy organization. Knowing the Internet
address of a virtual pharmacy store or group of pharmacies, any patient can receive
complete and accurate information about goods and prices. At the Internet
pharmacy, when you enter the site, a “virtual basket” is automatically generated
that will contain information about the selected products, their quantity and price.
To make an order, the visitor to the online pharmacy site must first find the drug of
interest using the catalog or the site’s search engine.
Further, the buyer is invited to fill out a form indicating personal data, contact
information, address and method of delivery, payment method and other
information. As a rule, the information specified by the buyer is stored on the
server of the online pharmacy.
Conclusion: The pharmaceutical industry is waiting for significant technological
changes in the near future. This is evidenced by the active discussion of the
prospects for the development of Internet trade in medicines, the partial
introduction of information technologies in domestic pharmacies.
УДК: 61:004
Кәсіби саладағы ақпараттық технологиялар
Information technology in the professional field
Информационные технологии в профессиональной сфере
Г.Е.Маулетова
Ғылыми жетекші: Г.К.Токабаева
КеАҚ «Семей медицина университеті»
Өзектілігі:Қазіргі қоғамдағы білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі - әр
адамға өмірі бойы оның мүдделері, қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере
отырып, білім алуға еркін және ашық қол жетімді білім беру.
Мақсаты: Қазіргі уақытта телекоммуникацияның және ғаламдық
ғаламтордың қарқынды дамуы болғандықтан, бұл міндет мұғалімдерге
сабақтан тыс уақытта студенттермен тез қарым-қатынас жасауға мүмкіндік
беретін қашықтықтан оқыту технологияларының көмегімен оңай шешу. Бұл
технологиялардың
танымалдығымен
түсіндіру.
Қолданылу әдістері:Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту кеңінен дамыған
және таратылған, оны оқу орындарында ұйымдастыру үшін әртүрлі жүйелер
қолданылады. Мұндай қашықтықтан оқыту жүйелерінің сөзсіз көшбасшысы кең танымал Moodle жүйесі . Ол көптеген артықшылықтары бар, кез келген
педагогикалық технологияларды жүзеге асыру үшін интуитивті түсінікті
интерфейс, ауқымды коммуникациялық мүмкіндіктерін пайдаланушы достық
көмек жүйесінің болуын модульдер қамтиды. Ол Moodle электрондық
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оқыту курстары осыған себеп. Оның стандартын қолдайтын бағдарламамен
қамтамасыз ету қажет және т.б. Осы бағдарламаларға iSpring Free құралын
қолдана отырып, Flash - форматына өзгертемін. Бұл қосымшаның пайдасына
менің таңдауым кездейсоқ болған жоқ: біріншіден, Flash презентациялар
мүлдем тегін құралдың көмегімен жасалады; екіншіден, олар басқа
пайдаланушылардың одан әрі өңдеуден 100% қорғалған; үшіншіден, флэшпрезентациялар жинақы, барлық шоу
және электронды пошта мен
Интернет арқылы таратуға ыңғайлы. Сондықтан, кәсіби оқу бағдарламаларын
дамыту
үшін
модульдер
пайдалануға Flash -presentation
сияқты
бағдарламасының нақты тақырып бойынша кез-келген оқу-әдістемелік
материал оңай өзін-өзі зерттеу процесін неғұрлым тиімді жасауға мүмкіндік
беретін ыңғайлы, жинақы, портативті және платформадан тәуелсіз
форматында айналдыруға болады. Оқу және осы интерактивті ұсынылған
әдістемелік материал Flash форматта
көрінуін арттырады және оқутанымдық қызметін белсендіру үшін көмектеседі. Бүгінгі күні, қолданыстағы
электрондық оқыту құрылған PowerPoint. Бұл құралды қолдану оңай және
интерактивті мультимедиялық мазмұнды құрудың көптеген нұсқаларын
ұсынады. Алайда, толық
электронды
курсты
құру
үшін PowerPoint мүмкіндіктері жеткіліксіз. Атап
айтқанда, қашықтықтан
оқыту жүйесіне Moodle жүктеу үшін электронды курс форматы және
стандарттарына
сәйкес
болуы
керек . Осы
жағдайларды
ескере
отырып, iSpring пайдалану келесі себептер бойынша оқу орындары үшін
өзекті болады:
1. Біріншіден, сіз тікелей PowerPoint -те электронды курстарды құра
аласыз және курсты Flash форматына ауыстырған кезде барлық
эффектілерге толық қолдау көрсетіледі.
2. Екіншіден, құрылған электрондық курстарды және Moodle
стандарттарын қолдайтын кез-келген порталға жүктеуге болады.
3. Үшіншіден, электрондық курстардың мазмұнын рұқсатсыз кіруден
және өңдеуден қорғауға болады.
Қорытынды:
Бүгінгі
таңда
iSpring -бұл Flash- презентациялар
мен PowerPoint негізінде электронды оқыту курстарын құруға мүмкіндік
беретін Moodle стандартына сәйкес келетін, қашықтан оқуға енгізуге
мүмкіндік беретін құрал. Бұл құрал PowerPoint үшін панель (құралдар
тақтасындағы қосымша панель) түрінде ұсынылған.
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УДК: 61:004
TELEHEALTH
ТЕЛЕМЕДИЦИНА
ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Om Bishnoi
Group 554, general medicine faculty
State medical university, Semey city, the Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Due to the remoteness of a large number of people living in rural areas
away from special medical centers and sometimes they are unable to get
emergency treatment so the development of telemedicine becomes relevant.
Aim: To study telemedicine applications in INDIA with a view to future
participating in the process of helping people living in remote areas of INDIA.
Materials and Methods: Communication with the center Chennai's Apollo
Hospital with the Apollo Rural Hospital at Aragonda village in the Chittoor district
of Andhra Pradesh, INDIA.
Conclusions: Telemedicine cannot be the answer to all problems, but it can be
very important in addressing a vast range of problems. Services like tele-health,
tele-education and tele-home healthcare are proving to be wonders in the field of
healthcare. The importance of satellite communications is emphasized in the field
of disaster management when all terrestrial modes of communication are disrupted.
International telemedicine initiatives are bringing the world closer and distance is
no longer a barrier in attainment of quality healthcare. Despite having so much
potential still telemedicine has not attained the “boom” which it was meant to
create. Lack of awareness and acceptance of new technology both by the public
and the professionals are holding it back. Governments are now starting to take a
keen interest in developing telemedicine practices resulting in a slow but steady
rise in its utilization in public health. Hopefully in a few years, telemedicine
practices will reach their true potential.

УДК: 61:004
INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICINE OF INDIA
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ ИНДИИ
ҮНДІСТАН МЕДИЦИНАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Pankaj Yadav
group 542, general medicine faculty
State medical university, Semey city, The Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Indian government is focusing on public health due to population
growth in India in recent years the development of computer technology and
computer science has greatly improvised medicine and pharmacy in INDIA.
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Aim: Summaries information on the development of medicine technology in India
in order to improve medical service of the patients in future practice.
Materials and Methods: Literature review of the growth and development in the
sector of Information technology used in medicine.
Health information technology (HIT) is an umbrella term for a wide range of
computerized systems that connect individuals, providers, insurers and the
government. Health information technology has the potential to transform the
health care system by improving quality, effectiveness and efficiency. At its most
basic level, health information technology combines computer software and
hardware to store, share, and use health care information for both communication
and decision-making.
Conclusions: Medical technology is a broad field where innovation plays a crucial
role in sustaining health. Areas like biotechnology, pharmaceuticals, information
technology, the development of medical devices and equipment, and more have all
made significant contributions to improving the health of people all around the
India. From “small” innovations like adhesive bandages and ankle braces, to
larger, more complex technologies like MRI machines, artificial organs, and
robotic prosthetic limbs, technology has undoubtedly made an incredible impact on
medicine.
УДК: 61:004
Медицинада саласындағы ақпараттық технологиялар
Информационные технологии в медицине
Information technology in medicine
Н.Р.Рахимбаева
N.R.Raкhimbayeva
Ғылыми жетекші Кусаинова К.Т.
КеАҚ «Семей Медицина Университеті»
Жұмыс өзектілігі: қазіргі кезде ақпараттық технологиялар ғылымның
әртүрлі саласына терең әрі қарқынды енгізілуде. Қазіргі заман ғылым мен
ақпараттық технологиялардың бір-бірімен ұштасып жатқан заманы. Ғылым
мен техникалық прогрестің арқасында бұрынғыдан да нәтижелі емдеу
тәсілдері арқылы халық денсаулығын жақсартуға мүмкіндік беретін жаңа
технологиялар үнемі пайда болып отыр. Жалпы айтқанда ақпараттық
технологиялардың медицина саласында алатын орны бір бөлек.
Зерттеу мақсаты: Ақпараттық технологиялардың физика ғылымында,
медицина саласында алатын орнын,
байланысын ашып көрсету.
Медицинадағы диагностикалық және емдеу әдістерінде қолданылатын құралжабдықтардың, аппараттардың жұмыс істеу принциптері, механизмдері
ақпараттық технологиялармен анықталады, дәрігер нақты, дұрыс диагноз
қойып, әрі емдеу үшін алынған ақпараттық маңызы зор.
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Зерттеу әдістері: бұл тезисте ақпараттық технологиялардың
медицинаның әртүрлі саласында қолдануынан бірнеше мысалдар келтірілген.
Магниттік-резонанстық томография (МРТ) – магниттік-резонанстың
көмегімен бейнелерді компьютерлік жолмен жасау. Бұл технология ісіктерді
анықтау және таратпау үшін, жұмсақ ұлпалардан тұратын мидың, жүректің
және басқа ағзалардың суретін түсіру үшін баға жетпес құрал. МРТ
технологиясының артықшылығы басқа технологияларға қарағанда сау мен
ауру ұлпалардың айырмашылығы мен қарама-қарсылығын жоғары дәрежеде
ала алғандықтан медициналық диагноз қоюда таптырмайтын құрал болып
саналады.
Қан құю аппараты. Қан құю операциясын жүргізуге арналған арнайы
аппараттың өнертабысы бүкіл процесті бақылайтын заманауи компьютерлік
технологиялар арқасында айтарлықтай жеңілдетілді.Медицина қызметкеріне
тек қана қан құю үшін деректерді енгізу және науқастың жағдайын бақылау
қажет.
Велометрия. Бұл әдіс адамның стационарлық велосипедке немесе
жүгіру жолағына белгілі бір жүктемені беріп, жүрек-тамыр жүйесінің
көрсеткіштерін жазады. Сондықтан компьютер науқастың
жағдайын
бақылауға көмектеседі және оның денсаулығын кез-келген өзгерістерді
дереу тіркейді.
Хирургия саласындағы ақпараттық технологиялар.
Компьтерлік технологияларсыз хирургия саласын елестету мүмкін емес.
Компьютерлік технологиялар арқылы жүргізілетін операцияның қаншалықты
дәрежеде өтетінін біле аламыз. Мультикомпьтерлік техникалар,
компьютерлік ангиография артериялдық тамырлардың тромбоэмболиясында
қолданылады.
Пластикалық хирургиядағы ақпараттық технологиялар. Бірнеше
жылдар ішінде хирургия саласы көптеген жаңа бағыттағы ақпараттық
технологиялармен қамтылуда. Медицина ғылымы мен медициналық
технологиялар жетістігі барысында хирургиялық операциялар ең үздік
деңгейде өтуде. Бұған пластикалық және эстетикалық хирургиядағы
компьютерлік технологияларды айтуға болады.
Зерттеу нәтижесі: Әрбір медицина бағыты жоғары деңгейлі техниканы
талап етеді. Медициналық технологиялар емдеу процедураларының
сенімділігін арттыруға көмектеседі, ең үмітсіз сыни жағдайларды сақтайды..

УДК -61:004
Медицинаны дамытуға 3D технологиясын енгізу
The introduction of 3D technology in the development of medicine
Внедрение 3D-технологий в развитие медицины
А.Б. Сейтжанова
Ғылыми жетекші: Г.К.Токабаева
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КеАҚ «Семей медицина университеті»
Өзектілігі:
Қазіргі
заманауи
медицинаның дамуына
3 D технологиясын енгізу өте қажет процесс. Бір-бірінен тек сипаттамалары
бойынша ғана емес, сонымен қатар құрамы жағынан да ерекшеленетін
нысандар қабаттық модельдеудің арқасында мұндай технология адамның
барлық мүшелерінің жұмысын едәуір жеңілдетеді.
Мақсаты: Сондықтан 3D қондырғыларының көмегімен ағзаның тіршілік
әрекетін сақтауға және науқастарды аурудың ауыр түрлерінен сауықтыруға
болады. Мұндай техниканың жарамдылығы таңқаларлық. Қазірдің өзінде
адам протездерді, сондай-ақ қалыпты тіршілік үшін маңызды мүшелерді
басып шығара алады. Басып шығару қауіпсіз ұялы материалға
негізделген. Бұл әрекетті орындау үшін макет денесін қалыптастырады және
ол бірнеше бөліктенбөлінеді, кейінірек принтерде құрастыруға негізделеді.

Қолданылу

әдістері: 3D технологияларын практикалық қолданудың негізгі мысалы бұл остеопаттар. Бүгінде олардың көмегімен мамандар босану кезіндегі
күрделі жарақаттардың салдарын емдей алады. Полиэтеркетон кетоны
сияқты материал сүйек құрылымдарын сапалы ауыстыру түрінде пайда
болды. Тін жасушаларын белсенді пайдалану - бұл тағы бір оқиға. Олардың
көмегімен ағза тіндерді де, органның күрделі емес нұсқаларын да өз бетінше
құра алады. Бүгінгі таңда адамның терісі, тіндері мен сүйектері жасушадан
жасалынған. Сондай-ақ 3D протездеу әдістемесін пайдалану медициналық
мақсаттағы бұйымдар және аксессуарларды өндіру.
Қорытынды: Өнімдердің тиімділігі организм қабылдамау процесінің
жоқтығымен
дәлелденді. Алайда
ғылым
тұрақты
дамып
келеді,
сондықтан 3D модельдеуді енгізу енді басталуда. Сарапшылардың айтуынша,
бірнеше ондаған жылдардан кейін технология адам клонын басып шығаруға
мүмкіндік
береді. Әрине,
мұндай
процестің
салдарын
елестету
қиын. Бірақ 3D технологиясының экономика, қауіпсіздік және тиімділік
түріндегі көптеген жағымды жақтары медицинаның адам өмірі үшін күресте
жаңа деңгейге көтерілуіне мүмкіндік беретіні сөзсіз.
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УДК: 61:004
ROLE OF THE CAD/CAM & INTRAORAL IMAGINE IN THE
DENTISTRY
РОЛЬ CAD/CAM И ИНТРАОРАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В
СТОМАТОЛОГИИ
CAD/CAM ЖӘНЕ ИНТРАОРАЛДІ ВИЗУАЛИЗАЦИЯНЫҢ
СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ РӨЛІ
Seitzhaparova Malika
Сейтжапарова Малика
Group 232, general medicine faculty
State medical university, Semey city, the Republic of Kazakhstan
Scientific supervisor: Kovaleva L.V. teacher of “IT in medicine” department
Actuality: Due to the fact that in dentistry there are difficulties in examining the
oral cavity, and in the treatment of teeth, which consequently creates problems to
subsequent procedures. And for the convenience and thorough examination of the
oral cavity, there is a need to use new IT technology.
Aim: To familiarize with the CAD/CAM & intraoral imaging as a novelty in the
field of IT technology and to show the convenience of their use by dentists in
dentistry
Method: Literary review, and cooperation with specialist in dentistry.
The term CAD/CAM in dental technology is used as a synonym for
prostheses produced by milling technology, CAD is the abbreviation for computeraided design, CAM stands for computer-aided manufacturing, The term
CAD/CAM does not offer any information on the method of fabrication.
All CAD/CAM systems consist of three components:
1) Which are the digitization tool/scanner that transforms geometry into digital
data that can be processed by the computer
2) Software that processes data & depending on the application
3) It produces the data set for the product to be fabricated and a production
technology that transforms the data set into the desired product.
CAD/CAM for dental manufacturing & the dental laboratory profession is: faster,
more economical, predictable, consistent & relatively accurate.
Fabrication of dental restorations can take place at chairside without a
laboratory procedure. The digitization instrument is an intra-oral camera, which
replaces a conventional impression in most clinical situations. This saves time &
offers the patient indirectly fabricated restorations at one appointment. One of the
benefits of this very mature system is the software that has been supplemented by a
very exact three-dimensional reconstruction of the occlusal surface.
Conclusion: Medicine is constantly developing in our time. This trend is also
noticeable in the field of dentistry. We can say that new advances in the IT field,
such as the CAD/CAM & intraoral imaging, will significantly increase work
efficiency and help to reach a new level of dental treatment.
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Удк 004.946
Virtual reality as a way of training qualified specialists in the field of
medicine
Виртуальная реальность как способ подготовки
квалифицированных специалистов в области медицины
Виртуалды шындық медицина саласындағы білікті мамандарды
даярлау тәсілі ретінде
A.T.Khasenov
Research Advisers: S.T.Talgatova
NCJSC «Semey Medical University», Republic of Kazakhstan
The aim: to determine the effectiveness of the use of virtual reality
technology in the education of medical students, to explain the effectiveness of VR
technology in medical education.
Material and methods: Selection of the necessary information through a
survey, systematization of the selected material, comparative analysis.
Results: Virtual Reality is the use of computing technology aimed at
creating an interactive simulated environment. VR places the learner inside an
immersive virtual experience, instead of viewing a traditional screen, students can
interact with digital 3D model worlds that are both educative and equally
captivating, this an achieved through the use of a virtual reality headset. By
simultaneously simulating senses such as vision, hearing, touch, even smell, a
standard learning experience is transformed into a great study session. The only
real limits to VR in education are the availability of cheap computing power and
ready educational content. Following the quick pace of technological
advancements, educational improvements are numerous, and the list is growing
daily. The result of the survey, as well as the collected information showed that
about 83% of respondents better perceive the information in the format of video
and illustrations. It follows that the introduction of virtual reality technology in the
learning system will significantly increase the digestibility of the received
information. Also the introduction of VR technology will have a positive impact on
the skills that a future doctor should possess, because the use of VR allows the
teacher to simulate various situational tasks. VR technologies are also used in the
field of therapy. In this way VR can relieve PTSD.
To understand the patient, sometimes doctor have to get into his skin. VR
allows them to see the world through the eyes of a person with productive
symptoms of schizophrenia — delusions, auditory hallucinations and thinking
disorders. The development is not intended for therapy, but for medical College
students, as well as relatives of patients - to understand what it's like to live with
such a disease.
Conclusion: Virtual reality is positioning itself as the next biggest
advancement in educational technology. Nowadays the completeness and level of
understanding of information are the most important topics for conversation.
43

Teachers and learners alike are expected to make use of virtual reality technology
to redefine the learning experience further. There are numerous tech players
actively involved in developing VR technology with the likes of Samsung, Google,
HTC Vive and Facebook leading the pack. The future of virtual reality in
education certainly seems bright. Speaking of our research, I would like to
conclude that the introduction of VR technology will improve our education
system to a new, higher, level thereby increasing the number of professional and
qualified specialists in the field of medicine.
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