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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Өмір сапасы – (ағыл. Quality of Life) — адам өмірінің барлық 

аспектілерінің тиімділігін, материалдық, рухани және әлеуметтік 

қажеттіліктерді қанағаттандыру деңгейін, зияткерлік, мәдени және физикалық 

даму деңгейін, сондай-ақ өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету дәрежесін 

сипаттайтын пәнаралық ұғым 

 

Терапияны ұстану – емдеуді ұстану (ағыл. adherence to therapy) — 

науқастың мінез-құлқы мен дәрігерден алынған ұсыныстар арасындағы 

сәйкестік дәрежесі. Науқастың емделуді ұстануы дәрі-дәрмектерді қабылдауға 

да, басқа медициналық тағайындауларға да қатысты болуы мүмкін, бірақ 

көбінесе бұл термин фармацевтикалық препараттарға қатысты қолданылады. 

 

Іріктеу – сондай-ақ, іріктеме жиынтығы-эксперимент немесе 

бақылаумен қамтылған элементтердің жалпы жиынтығының бөлігі 

 

Диспансеризация – денсаулық жағдайын бағалау (денсаулық тобын 

және диспансерлік бақылау тобын айқындауды қоса алғанда) мақсатында 

жүргізілетін және халықтың белгілі бір топтарына қатысты жүзеге асырылатын 

профилактикалық медициналық қарап-тексеруді және қосымша зерттеп-қарау 

әдістерін қамтитын іс-шаралар кешені 

 

Мақсатқа жеткенге дейін емдеу – (ағыл. Treat to target) ағзалардың 

зақымдануын болдырмауға және олардың қызметін сақтауға бағытталған 

емдеудің белгілі тұжырымдамасы. T2T тұжырымдамасы гиперурикемия, 

гиперлипидемия, қант диабеті және артериялық гипертензия сияқты көптеген 

созылмалы аурулар мен жағдайларда сыналды және расталды 

 

Логистикалық регрессия  – бұл да логит-модель (ағыл. logit model) — 

бұл белгілі бір оқиғаның пайда болу ықтималдығын логистикалық қисықпен 

салыстыру арқылы болжау үшін қолданылатын статистикалық модель. Бұл 

регрессия бинарлық оқиғаның ықтималдығы ретінде жауап береді (1-оқиға бар 

немесе 0-оқиға жоқ) 

 

Преваленс  – белгілі бір аурудың ықтималдылығы немесе оның 

зерттелетін адамдар тобы немесе жалпы популяция арасында пайда болу 

жиілігі 
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Дезоксирибонуклеин қышқылы 

Дәнекер тінінің жүйелі аурулары 

Жүйелі қызыл жегі 
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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлігі 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

Нормативтік-құқықтық актілер 
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Отбасылық дәрігерлік амбулатория 
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«Семей медицина университеті» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 

Салыстырмалы тәуекел 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

Шығыс Қазақстан облысы 

Эритроциттердің тұну жылдамдығы 

Абсолютті сан  

жылдар 

қала 

ANOVA Analysis of variance (дисперсионнды сараптау) 

d.f. Degree of freedom (бостандықдәрежесі) 

F Fisher’s criterion (Фишера Критерийі) 
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KPI Key Performance Indicators (қызметтіңнегізгікөрсеткіштері) 

LSQ theLupusSatisfactionQuestionnaire (ЖҚЖ кезінде медициналық 

көмек пен оңалтуға қанағаттану) 

MMAS Morisky Medication-Taking Adherence Scale (Морисканың 

терапия үрдісін сақтау шкаласы) 

QoL Quality оf Life (өмір сапасы) 

p Probability (қатенің болжамы) 

Reference Референттікмән 

SF-36 Short Form-36 (қысқа нұсқасы) 

SLEDAI Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (жүйелі 

қызыл жегінің белсенділік индексі) 

SLICC/ACR Сlassification criteria for Systemic Lupus Erythematosus of 

American College of Rheumatology (Американдық 

ревматологтар алқасының жүйелі қызыл жегінің 

классификациялық критерийлері) 

t Student’s t criterion (Стьюденттің t-критерийі) 
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КІРІСПЕ 

 

Бүкіл әлемде дәнекер тінінің жүйелік аурулары проблемасы, олардың 

диагностикасымен емдеу әдістері туралы соңғы жылдары айтарлықтай 

кеңейген көзқарасқа қарамастан, өзектілігін жоғалтпайды. [1]. Аурулардың осы 

тобының әлеуметтік мәнінің ерекшелігі, ең алдымен, аурудың басталуы 

көбінесе жас, жұмыс істейтін жас кезеңінде болатындығына байланысты, бұл 

аурудың тұрақты дамуымен қоса ерте мүгедектікке және өлімге әкеледі. [2]. 

Қазақстан Республикасында дәнекер тінінің жүйелі зақымдануы ҚР Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің №367 бұйрығына сәйкес 

әлеуметтік маңызы бар аурулар деп танылды [3].  

Жүйелі қызыл жегі таралуы Қазақстанда 2006 жылы 1762 жағдайды 

құрады (100 000 тұрғынға шаққанда 11,5), ал 2009 жылы ол 2183 жағдайға 

жетті (100 000 тұрғынға шаққанда 13,7), бұл өсу динамикасын көрсетеді, бұл 

жоғарыда аталған уақыт кезеңінде өсуі 23,9% құрады. Сонымен қатар, ЖҚЖ 

алғашқы сырқаттануын талдау нәтижесінде 10,5%-ға өсу динамикасы 

анықталды, өйткені 2006 жылы науқастардың саны 237 жағдайды құрады (100 

000 тұрғынға шаққанда 1,5), ал 2009 жылы - 262 жағдай (100 000 тұрғынға 

шаққанда 1,7). 2009 жылы ЖҚЖ-нің ең көп таралуы ересек тұрғындар 

арасында байқалды – 100 000 тұрғынға шаққанда 18,2 жағдай, ал жасөспірімдер 

мен балаларда сәл төмен болды - тиісінше 100 000 тұрғынға шаққанда 8,5 және 

1,7. ЖҚЖ-нің жыныс бойынша таралуын зерттеу барысында олардың арасында 

науқас әйелдердің 4 есе басым екенін анықтадық. [4]. 

ЖҚЖ, дәнекер тінінің басқа жүйелік аурулары сияқты, қоғамға үлкен 

моральдік және экономикалық зиян келтіреді, бұл бүкіл әлемдегі дәрігерлер 

мен ғалымдарды азап шеккен адамдарға тиімді көмек көрсету үшін бірігуге 

мәжбүр етеді. Аталған аурулардағы жоғары мүгедектік, диспансеризация 

нормалары мен емделу мерзімінің сақталмауымен байланысты болғандықтан 

пациенттерді диспансеризациялаудың қолданыста бар әдістерінің 

сараптауымен және жаңа ұйымдастырушылық әдістердің құрылуына арналған 

медициналық-әлеуметтік көмек көрсету проблемасының өзектілігіне 

байланысты проспективті зерттеулердің болмауы анықталады  

 

Жұмыс мақсаты: АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік 

көмекті жетілдіруге ғылыми негізделген тәсілдерді қалыптастыру. 

 

Міндеттері: 

1. Әлем тәжірибесін зерттеу және ҚР қолданыста бар халыққа 

көрсетілетін дәнекер тінінің жүйелі зақымдалуы кезіндегі диспансерлік көмекті 

зерттей отырып бағалау 

2. Қазақстан Республикасында дәнекер тінінің жүйелі 

зақымдануларының және ЖҚЖ таралуын оның аймақтары тұрғысынан бағалау 
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3. ЖҚЖ науқастарын профилактикалық медициналық тексеруден 

өткізу бойынша ҚР-да қабылданған нормативтік құқықтық актілерді зерделеу 

және оларды маман дәрігерлердің білуін бағалау.  

4. ЖҚЖ науқастарының өмір сүру сапасына, емделуге берілу 

деңгейіне және диспансерлік көмекке қанағаттануына әлеуметтік зерттеуді 

өткізу. 

5. АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті 

жақсартудың алгоритмін  әзірлеу және енгізу. 

 

Ғылыми жаңалығы: 

Алғашқы рет: 

- 2016-2018 жж. аралығында жыныс пен аймақтар тұрғысынан  Қазақстан 

Республикасында ЖҚЖ және ДТЖА аурушаңдығы сарапталынды, сонымен 

қоса, 2013-2018 жж. аралығанда Семей қаласы тұрғындары арасында ЖҚЖ 

және ДТЖА эпидемиологиялық ерекшеліктері зерттелді; 

- Қазақстан Республикасының ақпараттық-құқықтық электрондық 

базаларында ұсынылған ЖҚЖ және ДТЖА проблематикасын толық қамтуы 

бойынша НҚА сарапталынды, негізгі НҚА бойынша ревматолог дәрігерлер мен 

ЖТД білімін бағалау өткізілді; 

- ЖҚЖ пациенттерінің жүргізілетін емдеуді ұстануын бағалау, олардың 

диспансеризация үрдісіне қанағаттануын және өмір сүру сапасын, соған қоса, 

медициналық-әлеуметтік факторлар кешенінің ықпалын ЖҚЖ науқастарының 

өмір сүру сапасына және олардың аурудың ремиссиясына жетуіне әсерін 

талдау өткізілді. 

 

Тәжірибелік маңыздылығы 

- 2016-2018 жж. аралығында Қазақстан Республикасының тұрғындары 

арасында және 2013-2018 жж. аралығанда Семей қаласы тұрғындары арасында 

ЖҚЖ және ДТЖА аурушаңдықтың интенсивті көрсеткішінің өткізілген 

сараптамасы эпидемиологиялық көрсеткіштердің динамикасына жан-жақты 

сипаттама беруге мүмкіндік берді, бұл ел мен аймақ тұрғындары арасында 

аталған аурулардың таралу заңдылықтарын терең түсінуге қол жеткізді. 

- Ревматолог дәрігерлері мен ЖТД негізгі НҚА білімін бағалау, олардың 

біліміндегі бар олқылықтарын анықтауға және осы мамандықтар бойынша 

дәрігерлердің хабардарлығын арттыру шараларын ұсынуға мүмкіндік берді. 

- ЖҚЖ пациенттерінің жүргізілетін емдеуді ұстану бойынша, өмір сүру 

сапасы және диспансерлік көмектің көрсетілуіне қанағаттануын әлеуметтік 

зерттеу АМСК деңгейінде диспансерлік көмекті жетілдірудің алгоритмін 

әзерлеу негізіне енді, оны тәжірибеге енгізу өмір сүру сапасын, емдеуді 

ұстануды және пациенттердің қанағаттануын жетілдірді. 

- АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті 

жетілдірудің алгоритмі әзірленді және енгізілді (Б Қосымшасы) 

 

Қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдамалар 
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1. Қазақстанда ЖҚЖ қоса алғанда дәнекер тінінің жүйелі ауруларының 

аурушаңдығының өсуі байқалады. 

2. ЖҚЖ пациенттері диспансерлік бақылауға қанағаттанбайды, өмір сүру 

сапасы төмен және жүргізілетін терапияны ұстануы төмен, бұл аурудың 

ремиссиясына қол жеткізуге айтарлықтай әсер етеді. 

3. АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті 

жетілдірудің әзірленген алгоритмі пациенттердің өмір сүру сапасын тиімді 

арттыруға, диспансерлеу үрдісіне қанағаттануға және жүргізілетін терапияны 

ұстануға мүмкіндік береді. 

 

Зерттеу нәтижелерін енгізу 

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері «Семей медициналық 

университеті» КеАҚ қоғамдық денсаулық пен ревматология және 

инфекциялық емес аурулар кафедраларында оқу процесінде ревматолог-

дәрігерлер мен ЖТД біліктілігін арттыру курстарында оқуда қолданылады.  

Дисертациялық зерттеу материалдары негізінде 11 жұмыс жарық көрді, 

соның ішінде 5-і мақала, оның ішінде 3 мақала Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен ұсынылған ғылыми 

басылымдарда; 1 мақала «Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences» 

ғылыми журналында жарық көрді, журнал мақала басылымға шыққан 

уақытында  Scopus деректер базасында 49 процентиль көрсеткішіне ие болды; 1 

мақала және 6 тезис Халықаралық ғылыми конференциялар материалдарында 

жарияланған. 

Зерттеу нәтижелерi апробацияланып, медициналык мекемелер кызметіне 

енгiзiлдi: Семей қ. №12 Алғашкы медициналық - санитарлық көмек орталығы 

КМҚК, "Семей қ. №5 емхана" Шаруашылық жүргiзу құқығындағы 

коммуналдық мемлекеттік мекеме, Семей қ. ММ «Победа» 

 

Диссертация апробациясы 

Диссертацияның негізгі тұжырымдамалары баяндалды: 

1. XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында "Экология. 

Радиация. Денсаулық", академик Б.Атчабаров атындағы 28-29 тамыз 2017 ж., 

Семей қ., Қазақстан. 

2. Ұлт денсаулығы-XXI ғасыр "XXII халықаралық ғылыми 

конференциясында" 29 сәуір – 5 мамыр 2018 ж., Подгорица, Черногория.. 

3. "ОНКОЛОГИЯ – XXI ғасыр" XXIII халықаралық ғылыми 

конференциясында, IX онкология және эндокриндік хирургия бойынша 

Италия-Ресей ғылыми конференциясында, "Ұлт денсаулығы – XXI ғасыр" 

XXIII халықаралық ғылыми конференциясы 29 сәуір – 5 мамыр 2019 ж., Баку 

қ., Әзірбайжан. 

 

Автордың жеке үлесі. Зерттеу авторы зерттеуді тұжырымдамалауға, оның 

мақсатын, міндеттерін тұжырымдауға және бағдарламаны әзірлеуге тікелей 

үлес қосты, бастапқы материалды жинау мен аналитикалық өңдеуді жүзеге 
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асырды, сонымен қатар статистикалық талдаудың барлық түрлерін дербес 

орындады. Сонымен қатар, автор диссертациялық зерттеудің нәтижелерін жеке 

сипаттап, оның негізгі ережелерін, тұжырымдарын, қорытындысы мен 

практикалық ұсыныстарын жасады. 

 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 

Осы диссертациялық зерттеу компьютерлік басудың 120 бетінде 

баяндалған және мынадай бөлімдерден тұрады: кіріспе, әдебиетке шолу, 

зерттеу материалдары мен әдістерінің сипаттамасы, өз зерттеулерінің 

бөлімдері, қорытындылар мен практикалық ұсынымдар, пайдаланылған әдеби 

дереккөздердің қосымшалары мен тізімі, оған 119 жарияланым кіреді (оның 

ішінде 31 дереккөз орыс тілінде, ал 88 дереккөз шет тілінде). Диссертациялық 

зерттеуде 55 кесте мен 11 сурет бар. 
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1 МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ 

ЖАҒДАЙЫ, ТЕРАПИЯНЫ ҰСТАНУДЫ БАҒАЛАУ, ДӘНЕКЕР ТІНІНІҢ 

ЖҮЙЕЛІ АУРУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫ ЖӘНЕ 

КӨРСЕТІЛЕТІН КӨМЕККЕ ҚАНАҒАТТАНУ (ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 

Қазіргі әлемде тірек-қимыл жүйесі мен дәнекер тінінің аурулары ұлттық 

қана емес, сонымен бірге әлемдік маңызы бар өзекті медициналық-әлеуметтік 

проблема болып табылады [5]. Сырқаттанушылық пен мүгедектікті төмендету 

есебінен қоғамның тікелей және жанама шығындарын қысқартуға бағдарланған 

тірек-қимыл аппараты патологиясы бар пациенттерге профилактикалық және 

емдеу-оңалту көмегін тиімді ұйымдастыру денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қамсыздандыру қызметтерінің маңызды міндеті. 

Тірек-қимыл жүйесі мен дәнекер тінінің аурулары әлем халқының 

бастапқы және жалпы аурушаңдығы құрылымында жетекші орындардың бірін 

алады [6]. Тірек-қимыл аппараты аурулары, оның ішінде 150-ден астам аурулар 

мен синдромдар бүкіл әлемде жүздеген миллион адамға әсер ететін ұзаққа 

созылған ауырсыну мен еңбекке жарамсыздықтың ең көп таралған себебі 

болып табылады [7]. 

Дәнекер тінінің жүйелік аурулары мүшелер мен тіндердің бірнеше 

зақымдалуымен көрінеді және полициклді прогрессивті түрге ие болады. 

Аурулардың бұл тобын патогенездің, патоморфологияның, клиниканың 

ортақтығы, глюкокортикоидтардың, цитостатиктердің, стероид емес қабынуға 

қарсы препараттардың және эфферентті терапияның оң әсері, сондай-ақ 

моноэтиологиялық фактордың болмауы біріктіреді [8]. 

Денсаулық сақтауды дамытудың қазіргі кезеңінде тірек-қимыл жүйесі мен 

дәнекер тінінің патологиясы бар пациенттерді басқарудағы терапевтік 

мүмкіндіктерге теріс әсер ететін әлеуметтік-гигиеналық, медициналық-

биологиялық және басқа факторларды анықтау мен жоюдың ғылыми 

негізделген нысандары мен әдістері жеткіліксіз дамыған. Электрондық 

регистрдің, профилактикалық бағдарламалардың, терапияны ұстануды арттыру 

мен психологиялық қолдау мектептерінің болмауы, ауылдық аудандарда 

маманданған дәрігерлеріге консультациялардың қолжетімділігінің төмендігі 

сүйек-бұлшықет патологиясы бойынша және денсаулық сақтауды басқару 

саласындағы медициналық жағдайды бақылау мүмкіндігін қиындатады [9,10]. 

Дәнекер тінінің жүйелі ауруы бар пациент бірінші кезекте алғашқы 

медициналық-санитариялық көмек (АМСК) ұйымдары деңгейінде жалпы 

тәжірибе дәрігеріне жүгінетінін ескере отырып, денсаулық сақтаудың бастапқы 

буыны терапияның болжамына, аурудың нәтижесіне және науқастардың өмір 

сүруіне неғұрлым тиімді әсер ететін құралға айналады [11]. 

Алайда, АМСК мекемелерінің жұмысын ұйымдастыруда 

профилактикалық технологиялардың барлық әлеуетін, соның ішінде пациентті 

қадағалаумен жүретін тиімді диспансеризациялауды, терапияны ұстануды 

арттыру тәсілдерін, психологиялық қолдауды және науқастарды оқыту 

мектептерін белсенді пайдаланбау байқалады. [12]. 
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Осыған байланысты, пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға 

бағытталған, дәнекер тінінің жүйелі аурулары бар науқастарға 

ревматологиялық көмекті ұйымдастыруды дамытудың басым бағыты ретінде 

тіркеу, мониторинг, диспансерлеу, психологиялық қолдау және өзін-өзі 

басқаруды оқытудың кешенді көп факторлы бағдарламаларын әзірлеу 

қарастырылуы керек. 

1.1 Шетелде және ҚР-да ЖҚЖ мысалында дәнекер тінінің жүйелі 

ауруларымен ауыратын науқастарды диспансерлеу  

ЖҚЖ иммундық реттеудің генетикалық анықталған бұзылуына 

негізделген, әр түрлі мүшелердің тіндерінде иммунды қабынудың дамуымен 

жүретін жасуша ядроларының антигендеріне органоспецификалық 

антиденелердің түзілуін анықтайтын белгісіз этиологиялы жүйелі 

аутоиммундық ауруы. Ауру айқын клиникалық полиморфизммен, созылмалы 

үдемелі ағыммен және емделмеген жағдайда – қолайсыз болжаммен 

сипатталалады және әлеуметтік мәні бар ауруларға (ӘМА) жатады [13]. ӘМА 

арасында дәнекер тінінің жүйелі аурулары тобының ішінде ең ауыр аурулардың 

бірі жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ). 

Ауруларының халықаралық классификациясының оныншы қайта 

қарауына сәйкес (АХК-10) тірек-қимыл жүйесі мен дәнекер тінінің аурулары 

M00-M99 санатына жатады, ал дәнекер тінінің жүйелік зақымданулары M30-

M36 санатына жатады: 

- M30Түйінді полиартерит және туыстық жағдайлар 

- M31 Басқа некротизирлеуші васкулопатиялар 

- M32 Жүйелі қызыл жегі 

- M33Дерматополимиозит 

- M34 Жүйелі склероз 

- M35 Дәнекер тінінің басқа жүйелі зақымданулары  

-M36* Басқа айдарларда жіктелген аурулар кезіндегі дәнекер тінінің 

жүйелі зақымдануы [14]. 

Әлемде ЖҚЖ-мен ауыру 100 000 тұрғынға шаққанда 4-тен 250 жағдайға 

дейін ауытқиды. Таралуы 1 миллион адамға шамамен 500 науқасты құрайды. 

Ауырудың шыңы 15-25 жылға келеді. Әйелдер ерлерге қарағанда 8-10 есе жиі 

зардап шегеді. ЖҚЖ кезіндегі өлім-жітім жалпы халықтікінен 3 есе жоғары 

[15]. 

ЖҚЖ бар науқастарға көмекті ұйымдастырудың негізгі аспектісі болып, 

оның ішінде жүйелі мониторинг, маманданған дәрігерлердің, психологтың 

жүйелі кеңестері және науқасты оқытуды, диспансерлеу табылады [16]. 

Классикалық мағынада медициналық тексеру - бұл скрининг (ағылшын 

тілінен. screening-жаппай тексеру) - халықтың түрлі ауруларының дамуын 

анықтау және алдын алу мақсатында жүргізілетін денсаулық сақтау 

жүйесіндегі іс-шаралар кешені [17]. Алайда, ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттер 

жағдайында, диспансеризация профилактикалық медициналық тексерулер, 

дәрігерлердің кеңестері және белгілі бір мөлшерде жүргізілетін медициналық 
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зерттеулер ғана емес, сонымен қатар пациенттерге психо-әлеуметтік қолдау 

болып табылады. 

Айта кету керек, ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды медициналық тексеру 

принциптері әртүрлі елдерде ерекшеленеді. Дәлелдеудің жоғары деңгейімен 

тиімді әдістерді іздеу ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға көмек көрсетуді 

ұйымдастырудың қолданыстағы отандық жүйесін жақсартуға негіз бола алады. 

Денсаулық сақтау жүйесін дамытудың тарихи компонентінің ортақтығын 

және географиялық қауымдастықты ескере отырып, ТМД елдеріндегі 

медициналық көмек пен оңалтудың ұйымдастырушылық тәсілдері 

қызығушылық тудырады. Мысалы, Ресейде ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды 

клиникалық басқаруды реттеуде негізгі рөлді "Ресей ревматологтары 

қауымдастығы" бүкілресейлік қоғамдық ұйымы атқарады, оның қолдауымен 

ЖҚЖ диагностикалау және емдеу бойынша ұлттық клиникалық ұсыныстар 

шығарылды [18]. 

Осы ұсыныстарға сәйкес ЖҚЖ бар пациенттерді емдеуді ревматолог-

дәрігерлер (ерекшелік ретінде жалпы практика дәрігері, бірақ ревматолог-

дәрігердің консультациялық қолдауымен) басқа медициналық 

мамандықтардың мамандарын (нефрологтар, дерматологтар, гематологтар, 

кардиологтар, невропатологтар, психиатрлар және т.б.) тарта отырып жүргізуі 

және дәрігер мен пациенттің тығыз өзара іс-қимылына негізделуі тиіс 

(дәлелділік деңгейі С). ЖҚЖ фармакотерапиясының негізгі мақсаты-аурудың 

ремиссиясына (немесе белсенділігінің төмендігіне) қол жеткізу (дәлелділік 

деңгейі С), сондай-ақ коморбидті аурулардың қаупін төмендету (дәлелділік 

деңгейі С). Терапияның әсерін бағалау стандартталған индекстерге негізделуі 

керек: British Isles Lupus Assessment Group – BILAG, Safety of Estrogens in 

Systemic Lupus Erythematosus National Assessment-Systemic Lupus Erythematosus 

Disease Activity Index – SELENA-SLEDAI, SLEDAI 2K, Systemic Lupus 

Erythematosus responder index – SRI, Systemic lupus erythematosus flare index – 

SFI ішкі органдар мен жүйелердің зақымдануының клиникалық-зертханалық 

белгілерін қамтитын, соған қоса науқастың жағдайын жаһандық бағалау 

индексі – physician's global assessment – PGA [20]. 

Дәнекер тінінің диффузды аурулары (жүйелі қызыл жегі, дерматомиозит, 

жүйелі склеродермия) бар науқастарды диспансерлеуді ревматолог, жалпы 

тәжірибе дәрігері немесе учаскелік терапевт жүргізеді. 

Егер ауру алғаш рет диагноз қойылса, науқас мамандандырылған 

ревматологиялық бөлімде міндетті стационарлық тексеруден өтеді, онда 

қорытынды диагноз қойылады және медициналық терапия тағайындалады. 

Дәнекер тінінің диффузды ауруларымен ауыратын науқастарды ревматолог 

жылына 2 рет (аурудың минималды белсенділігі кезінде) немесе процестің 

жоғары белсенділігі кезінде 4 немесе одан да көп рет қарайды. 

Стоматологтың, оториноларингологтың, невропатологтың тексеруі — 

жылына 1 рет, басқа мамандардың көрсеткіштері бойынша. Пациенттерге 

клиникалық қан талдауы, несептің жалпы талдауы — жылына 4-6 рет, 
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цитостатикалық препараттарды қабылдау кезінде — ай сайын қан, несептің 

көрсеткіштерін бақылау жүргізіледі. 

Қанды биохимиялық зерттеу ("жедел фазалық" реакциялар, глюкоза, 

трансаминазалар, креатинин, креатинкиназа, электролиттер), иммунологиялық 

параметрлерді бақылау (LE-жасушалар, АНФ, ДНҚ антиденелері, АИК, 

иммуноглобулиндер, комплемент), ЭКГ — жылына кемінде 2 рет. Кеуде қуысы 

ағзаларының рентгенографиясы жылына 1 рет, эхокардиография, құрсақ қуысы 

ағзалары мен бүйректің УДЗ — көрсетілімдер бойынша орындалады. СеҚҚЗ 

және глюкокортикоидтарды ұзақ қабылдау кезінде 6 айда 1 рет бақылау 

фиброгастродуоденоскопиясы орындалады, көрсеткіштер бойынша — жиірек. 

Ресейде ЖҚЖ бар балалар үшін алдын-алу және диспансерлік бақылауға 

арналған жеке бөлімі бар жеке клиникалық ұсыныстар бар. Ұсыныстарға 

сәйкес бастапқы профилактика оның болмауын ескере отырып жүргізілмейді, 

өйткені аурудың этиологиясы толық анықталмаған  [20]. 

ЖҚЖ-мен ауыратын барлық пациенттерге негізгі аурудың асқынуының 

кешенді екіншлік профилактикасын жүргізу ұсынылады (дәлелдемелердің 

сенімділік деңгейі 5). Науқаста аурудың өршуі және мүгедектіктің өршуінің 

екіншілік алдын-алуы мыналарды қамтиды: 

• өмір бойы пациенттерді диспансерлік бақылау; 

• жүргізілетін дәрілік терапияның қауіпсіздігін тұрақты бақылау және 

қажет болған жағдайда оны түзету; 

• пациенттің жеке ерекшеліктері мен ауру нұсқасын ескере отырып 

әзірленген демеуші терапияны ұзақ жүргізу; 

• қорғау режимін қамтамасыз ету (психоэмоциялық және дене 

жүктемелерін шектеу, қажет болған жағдайда балаларды үйде оқыту, тұрақты 

клиникалық-зертханалық ремиссия алған кезде ғана мектепке бару, 

инфекциялық аурулардың даму қаупін азайту үшін байланыстарды шектеу); 

• инсоляциядан және ультракүлгін сәулеленуден қорғау (күннен қорғайтын 

кремдерді пайдалану; теріні барынша жабатын киім, жиектері бар бас киім 

кию; инсоляция деңгейі жоғары өңірлерге барудан бас тарту). 

Сондай-ақ, ЖҚЖ-мен ауыратын барлық пациенттерге остеопороздың 

алдын алу мақсатында құрамында кальций мен D дәрумені көп тағамдар бар 

диетаны тағайындау ұсынылады [21] (дәлелдемелердің сенімділік деңгейі 4). 

Тікелей диспансерлік бақылауға мынадай пункттер кіреді: 

Гамма-глобулинді енгізу абсолютті көрсеткіштермен ғана жүзеге 

асырылады. 

Ревматолог дәрігердің қарауы ұсынылады: ГКС, иммунодепрессанттар 

және ГИБП қабылдайтын пациенттер-айына 1 рет (дәлелдемелердің анықтық 

деңгейі 5). 

Барлық пациенттерге 2 аптада 1 рет клиникалық қан талдауын жүргізу 

ұсынылады (дәлелдемелердің анықтық деңгейі 5). 

Гемоглобиннің концентрациясын, эритроциттердің, тромбоциттердің, 

лейкоциттердің формуласының, ЭТЖ санын анықтау ұсынылады. 

Лейкоциттердің және/немесе эритроциттердің және/немесе тромбоциттердің 
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саны қалыптыдан төмен болған кезде иммунодепрессанттың инъекциясын 

қабылдауын өткізіп жіберу ұсынылады. ГКС ауызша қабылдауды (оларды 

қолданған жағдайда) жалғастыру керек. Клиникалық қан анализін 1 аптадан 

кейін қайталау ұсынылады. Иммуносупрессантпен емдеуді сол дозада 

жалғастыру клиникалық қан талдауының көрсеткіштері қалпына 

келтірілгеннен кейін ұсынылады. Қан жасушалары санының азаюының 

қайталанған эпизоды кезінде стационардың ревматолог-дәрігерімен кеңесіп, 

иммунодепрессант дозасын түзету туралы мәселені шешу ұсынылады. Қажет 

болса, пациент терапияны түзету үшін ревматологиялық бөлімге жатқызылады. 

Барлық пациенттерге қанның биохимиялық талдауын 2 аптада 1 рет 

жүргізу ұсынылады (дәлелдемелердің сенімділік деңгейі 5). Келесі 

көрсеткіштер анықталады: жалпы ақуыз; ақуыз фракциялары, мочевина, 

креатинин, билирубин, глюкоза, калий, натрий, иондалған кальций, аланин 

және аспартатаминотрансфераза, сілтілі фосфатаза. 

Несепнәр және/немесе креатинин және/немесе аланин - және 

аспартатаминотрансфераза және/немесе билирубин деңгейі нормадан жоғары 

жоғарылаған кезде иммунодепрессанттың инъекцияларын/алуын өткізіп жіберу 

ұсынылады. ГКС қабылдауды пероральды жалғастыру. 

Биохимиялық қан анализін 1 аптадан кейін қайталау ұсынылады. Қанның 

биохимиялық көрсеткіштері қалпына келтірілгеннен кейін 

иммуносупрессантпен емдеуді сол дозада жаңарту ұсынылады. Қанның 

биохимиялық көрсеткіштерінің жоғарылауының қайталанған эпизоды кезінде 

стационардың ревматолог-дәрігерімен кеңесіп, иммунодепрессант дозасын 

түзету туралы мәселені шешу ұсынылады. Қажет болса, пациент терапияны 

түзету үшін ревматологиялық бөлімге жатқызылады. 

Барлық пациенттерге 3 айда 1 рет иммунологиялық қан талдауын жүргізу 

ұсынылады (дәлелдемелердің анықтық деңгейі 5). Ig A, M, G сарысулық 

концентрациялары; СРА, антинуклеарлық фактордың комплементі, 

ревматоидты фактор, қос спиральды ДНҚ антиденелері, кардиолипинге 

антиденелер, 2-гликопротеин анықталады. 

Барлық пациенттерге несептің клиникалық талдауын 1 айда 1 рет жүргізу 

ұсынылады (дәлелдемелердің сенімділік деңгейі 5). 

Барлық пациенттерге 3 айда 1 рет электрокардиограмма жүргізу 

ұсынылады (дәлелдемелердің сенімділік деңгейі 5). 

Барлық пациенттерге 6 айда 1 рет іш қуысын, жүректі, бүйректі 

ультрадыбыстық зерттеу ұсынылады (дәлелдемелердің сенімділік деңгейі 5). 

Сондай-ақ, ЖҚЖ-мен ауыратын барлық науқастарға толық тексеру 

жүргізу және қажет болған жағдайда терапияны түзету мақсатында жылына 2 

рет мамандандырылған стационарға жоспарлы емдеуге жатқызу ұсынылады 

(дәлелдемелердің 5 сенімділік деңгейі). 

Негізгі аурудың өршуі, ауыр жағымсыз құбылыстар немесе 

иммуносупрессантқа тұрақты төзімсіздік дамыған кезде ЖҚЖ-мен ауыратын 

барлық пациенттерге мамандандырылған стационарға жоспардан тыс емдеуге 

жатқызу ұсынылады (дәлелдемелердің 5 сенімділік деңгейі) [20]. 
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Украинада ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды медициналық тексеру, ЖҚЖ-

мен ауыратын барлық науқастар өмір бойы диспансерлік есепте тұруы керек 

деген қағидаға негізделген, ал тексеру жиілігі, дәрі-дәрмектердің мөлшері, 

ауруханаға жатқызу мерзімі мен қажеттілігі әр жағдайда жеке шешіледі [22]. 

Мәселен, егер процесс белсенді емес болса және ішкі органдар тарапынан 

функционалдық бұзылулар болмаса, ЖҚЖ бар пациенттерді жылына екі рет 

учаскелік терапевт немесе отбасылық дәрігер қарайды. Бұл жағдайда қан мен 

зәрдің клиникалық анализі, ЭКГ қажет. Жыл сайын-Иммунологиялық 

зерттеулер жүргізу: антинуклеарлық антиденелерді немесе ДНҚ-на 

антиденелерді анықтау, ревматологтың консультациясы. Басқа мамандықтағы 

дәрігерлерді тексеру мәселесі жеке шешіледі. Егер аурудың ағымы олардың 

функционалды жеткіліксіздігінің дамуымен ішкі ағзалардың зақымдалуымен 

бірге жүрсе, онда мұндай науқастарды тексеру тоқсан сайын жүргізіледі. 

Зертханалық және аспаптық зерттеу әдістерінің көлемі зардап шеккен органды 

ескере отырып жеке таңдалады. Алайда, кез-келген жағдайда бақылаудың 

міндетті компоненті жалпы клиникалық зерттеу әдістері болып табылады [22]. 

Шетелдік әдебиеттерде медициналық тексеру принциптері нақты ұлттық 

нұсқаулықтарда көрсетілген. 

Осылайша, ағылшын тіліндегі медициналық терминологияда 

"диспансеризация" деген тікелей термин жоқ. "Диспансерлеу" ұғымына балама 

үрдіс нормативтік құжаттарда "мониторинг" терминімен көрсетіледі. 

Клиникалық ұсынымдар мен хаттамалардың аттас бөлімдерінде ЖҚЖ бар 

пациенттерді клиникалық және профилактикалық басқарудың, сондай-ақ 

медициналық-әлеуметтік және психологиялық қолдау жиілігі мен тактикасы 

сипатталады. 

Еуропада шамамен жарты миллион адам және АҚШ-тағы 250 мың адам 

(100 000 адамға 30-50 таралу деңгейіне негізделген болжамдарға сәйкес) ЖҚЖ-

мен ауырады. Бұл пациенттердің басым көпшілігі бала туу жасындағы әйелдер 

[23]. 

Дәлелді медицина кеңестік дәуірден кейінгі кеңістіктегі елдермен 

салыстырғанда салыстырмалы түрде жақында тәжірибелік денсаулық сақтауға 

белсенді енгізіле бастаған, шетелде ұсыныстар мен клиникалық нұсқаулықтар 

ұзақ уақыттан бері дәлелді медицинаны клиникалық тәжірибеге біріктірудің 

танымал әдісі болып келеді. 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды басқару бойынша үш жылдық 

ұсыныстарды шығаратын негізгі ұйым – European League Against Rheumatism-

EULAR, ағылшын тілінен аударылған ревматизмге қарсы еуропалық лига. Бұл 

ұйым ревматологиялық пациенттерді, медицина мамандарын және барлық 

Еуропа елдерінің ревматология ғылыми қоғамдастықтарын біріктіретін 

үкіметтік емес құрылым болып табылады [24]. 

EULAR нақты клиникалық жағдайларға арналған практикалық денсаулық 

сақтауға және жақсы клиникалық практика (Good clinical practice) 

принциптерін сақтауға арналған жаңартылған нұсқаулықтарды үнемі 

шығарады.  
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Ревматикалық жағдайларға ұқсас, EULAR қамқорлығымен ЖҚЖ 

пациенттерін клиникалық басқару принциптері жасалады. Сапаның жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету үшін стандартты EULAR жұмыс рәсімдері 

қолданылады. 

Қазіргі кезеңде Еуропа елдерінде қатаң ғылыми дәлелдер мен 

сараптамалық консенсустарға негізделген ЖҚЖ басқару (диагностикалау, 

емдеу, мониторинг) үшін сарапшылар топтары жасаған 12 негізгі ұсыным іске 

асырылуда [25]. 

EULAR комитеті әр 3 ай сайын салыстырмалы түрде бақыланатын және 

жиі бақыланбайтын аурулары бар емделушілерде тексеру мен зертханалық 

бақылауды жүргізуді ұсынады [24, 26].  

Ұлыбританияда ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттерді басқарудың 

клиникалық нұсқаулықтарын әзірлеу тек EULAR қамқорлығымен ғана 

жүргізілмейді. Британдық ревматологтар қоғамы (the British Society for 

Rheumatology – BSR) тәжірибелі дәрігерлер, орта буын мамандары арасында 

салмақты пікірі бар белсенді реттеуші орган болып табылады, сондай-ақ жаңа 

тәсілдерді зерттеуді белсенді жүргізеді және ЖҚЖ бойынша клиникалық 

нұсқаулықтарды шығарады [27]. 

Диагноз қойылғаннан немесе асқынғаннан кейін аурудың белсенді түрінде 

ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттердің жай-күйіне мониторинг әрбір 1-3 ай сайын 

жиілікпен жүргізіледі. Аурудың белсенділігі төмен немесе жоқ пациенттерге 

тұрақты емдеу және әрбір 6-12 ай сайын мониторинг жүргізу ұсынылады (С 

және D дәлелділік деңгейі). Патологиялық үрдістің белсенділігіне қарамастан, 

BSR ұсынымдарына сәйкес дәрілік заттардың уытты әсеріне үнемі мониторинг 

жүргізілуі тиіс (дәлелділік деңгейі С) [28]. BSR әзірлеген нұсқаулықта аурудың 

белсенділігін, дәрі-дәрмектердің уыттылығы мен коморбидтілігін бақылаудан 

басқа, гипертония, дислипидемия, қант диабеті, жоғары ДМИ және темекі 

шегуді қоса алғанда, модификацияланған қауіп факторларын басқаруды 

бастапқы кезеңде және одан әрі жыл сайын бақылау ұсынылады (D дәлелділік 

деңгейі) [28]. 

Америка Құрама штаттарында (АҚШ) ЖҚЖ бар пациенттердің 

клиникалық менеджменті EULAR – мен бірге американдық ревматология 

колледжі (American College of Rheumatology-ACR) әзірлеген нұсқаулық 

негізінде жүргізіледі [29]. 2017 жылы ЖҚЖ клиникалық жіктелуі де 

жаңартылып, біріктірілді. Алайда, ЖҚЖ-ң ең ауыр клиникалық көріністерінің 

кейбір түрлерінде жеке клиникалық нұсқаулық бар. Мысалы, 2009 жылы ACR 

клиникалық тактиканы реттейтін құжат шығарды "Ересектердегі қызыл жегі 

нефритін скрининг, диагностика, емдеу және бақылау бойынша ұсыныстар» 

шығарылды. [23]. Бұл АҚШ-та ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың шамамен 

35% - ында диагноз кезінде нефрит туралы клиникалық мәліметтер бар, 

аурудың алғашқы 10 жылында нефрит дамуының 50-60% дамиды [30]. 

Қазақстанда GCP стандарттары бойынша жүргізілген ЖҚЖ бойынша 

алғашқы эпидемиологиялық зерттеу нәтижелеріне сәйкес ЖҚЖ таралуы 100 

000 тұрғынға шаққанда 20,6 құрайды, бұл ресми тіркелген ЖҚЖ 
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пациенттерінің деректерінен едәуір жоғары. Патология 25-44 және 45-64 жаста 

жиі кездеседі, бұл әлемдік мәліметтерге сәйкес келеді [4]. 

Науқастың жағдайына мониторинг ҚР хаттамасына сәйкес жүргізіледі 

[31]. Хаттамаға сәйкес науқастарды басқаруда төменде көрсетілген принциптер 

сақталады. 

Барлық науқастар диспансерлік бақылауға жатады. Бақылаудың мақсаты: 

дәрілік терапияның асқынуларын тану, асқынуларды анықтау, ЕАВ 

Клиникалық-зертханалық белсенділігін бақылау және дәрілік терапияның 

жанама әсерінің алдын алу. Ревматологқа 3 айда 2 рет (кем дегенде), әр 3 айда – 

жалпы қан және зәр анализі, биохимиялық қан анализі. Жыл сайын: липидтік 

бейінді зерттеу, денситометрия, офтальмологиялық тексеру, АФЛ титрлерін 

анықтау (қайталама АФС болған кезде және жүктілікті жоспарлау), жамбас 

сүйектерінің рентгенографиясы (сан сүйегінің басының асептикалық некрозын 

анықтау). 

Индукциялық фазаға ГКС және цитостатиктердің жоғары дозаларын 

тағайындаған кезде негізгі клиникалық-зертханалық көрсеткіштерді (ҚЖА, 

ЗЖА, ҚБА) айына 2 рет (кем емес) бақылау қажет. Әсерге қол жеткізгенде және 

демеуші ем тағайындағанда-2 айда 1 рет (кем дегенде). Ремиссияға жеткенде-

жылына 1 рет. 

ЖҚЖ бар науқасты ауруханаға жатқызу қажеттілігін ревматолог немесе 

жедел жәрдем дәрігері анықтайды. Қайта емдеуге жатқызудың ұзақтығы мен 

жиілігі ЖҚЖ ағымына, белсенділігі мен ауырлығына байланысты. Қайта 

ауруханаға жатқызу белсенді қызыл жегі нефритімен негізделген; көп мүшелі 

зақымданумен; ACR бойынша ЖҚЖ диагностикалық өлшемдерінің саны көп 

болған кезде; жүргізілген агрессивті терапия сәтсіз болған кезде, үрдістің 

белсенділігін бақылауға қол жетпеген кезде; ЖҚЖ-мен және препараттардың 

уыттылығымен байланысты асқынулардың дамуы кезінде. 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарда болжамды қолайсыз критерийлерге 

аурудың басында жиі ауруханаға жатқызу, қатар жүретін инфекциялар, ерте 

жас жатады. Қызыл жегі нефриті-агрессивті ЖҚЖ ағымының белгісі. Аурудың 

басында ЖҚЖ өте жоғары белсенділігі бар пациенттерге мұқият бақылау және 

қарқынды емдеу қажет. 

ЖҚЖ пациенттеріне ауру барысын және жүргізілген емнің тиімділігін 

бақылау үшін бағалау керек: пациенттің әрбір келуі кезінде жүргізілетін 

SELENA /SLEDAI индексінің көмегімен ЖҚЖ белсенділігін; жылына 1 рет 

жүргізілетін SLICC/ACR зақымдану индексінің көмегімен ағзалардың 

зақымдану дәрежесін; сондай-ақ қатар жүретін патологияның болуы және 

қабылданатын препараттардың қауіпсіздігі бағаланады[31]. 

 

1.2 Қазақстан Республикасында ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға көмекті 

ұйымдастыруды нормативтік-құқықтық реттеу 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау министрлігі 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) пакетін қалыптастыра 
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отырып, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін 

әзірледі және енгізуде) [32].  

ТМККК шеңберінде кезек күттірмейтін медициналық араласуды талап 

ететін шұғыл жағдайларда медициналық көмек көрсетіледі, дәнекер тінінің 

жүйелік аурулары сияқты ӘМА-ға мемлекеттік араласудың ерекше шараларын 

талап ететін ауруларды диагностикалау және емдеу көрсетілетін болады [32]. 

Анықтамаға сәйкес, әлеуметтік маңызды аурулар-бұл қоғамға зиян 

келтіретін және адамды әлеуметтік қорғауды қажет ететін, негізінен 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты аурулар [33]. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында динамикалық бақылауға жататын 

СҚА тізбесіне аурулардың 13 тобы енгізілді: туберкулез, АИТВ инфекциясы, 

созылмалы вирустық гепатиттер және бауыр циррозы, қатерлі ісіктер, қант 

диабеті, психикалық бұзылулар және мінез-құлық бұзылыстары, балалардың 

церебралдық сал ауруы, жедел миокард инфарктісі (алғашқы 6 ай), ревматизм, 

дәнекер тіндердің жүйелі зақымдануы, жүйке жүйесінің дегенеративті 

аурулары, орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялайтын аурулары және 

орфандық аурулар  [34]. 

Осы тізбеге енген созылмалы аурулары бар адамдардың ТМККК 

шеңберінде тегін және (немесе) жеңілдікпен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге 

және қосымша қымбат тұратын диагностикалық және дәрі-дәрмекпен 

қамтамасыз етудің, стационарды алмастыратын медициналық көмектің, 

жоспарлы стационарлық көмектің, сондай-ақ оңалту терапиясының белгілі бір 

пакетіне мүмкіндігі бар. 

Қазақстан Республикасында ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға көмекті 

нормативтік құқықтық реттеу мынадай құжаттармен реттеледі: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылдың 22 мамырындағы № 370 бұйрығына сәйкес. 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 маусымда № 11511 

тіркелген «Орфандық (сирек кездесетін) аурулардың тізбесін бекіту туралы» 

ЖҚЖ сирек кездесетін орфанды аурулар тобына жатады [35]. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 5 сәуірде 

№ 6869 тіркелген «Қазақстан Республикасының халқына ревматологиялық 

көмек көрсететін ұйымдар туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 14 наурыздағы № 

132 бұйрығы [36], оған сәйкес ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға көмек АМСК 

және стационарлар деңгейінде ревматологиялық көмекті өткізетін ұйымдар 

базасында көрсетіледі. 

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның 

ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген 

санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін немесе жеңілдікпен берілетін 

дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен және 

мамандандыралған емдік өнімдермен қамтамасыз етуге арналған дәрілік 

заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін бекіту 
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туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 

29 тамыздағы № 666 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 14 наурыздағы № 

105 бұйрығына [37] және «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар 

азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін немесе 

жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 

бұйымдармен және мамандандыралған емдік өнімдермен қамтамасыз етуге 

арналған дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығына сәйкес [38] ЖҚЖ-

мен ауыратын пациенттер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде және міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік 

заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен, тегін және (немесе) 

жеңілдікті дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен және 

амбулаториялық деңгейде мамандандырылған емдік өнімдермен, мысалы, 

таблетка түріндегі метилпреднизолон және капсулалар мен таблеткалардағы 

Микофенол қышқылы сияқты дәрімен қамтамасыз етілуге тиіс 

Соған қоса, 2020 жылдың 7 шілдесіндегі № 360-VI «Халық денсаулығы 

және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне, 

2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 

Республикасының №148 Заңына сәйкес [39] облыстық мәслихаттардың ЖҚЖ 

жататын әлеуметтік мәні бар әртүрлі аурулары бар адамдарға қосымша дәрі-

дәрмекпен қамтамасыз етуді өткізуге құқығы бар. Мұндай құжаттарға мыналар 

жатады: 

1. Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы 

VI сессиясының № 143 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 

2016 жылғы 28 желтоқсанда № 4068 болып тіркелді. «Дәрілік заттарды 

қосымша беру туралы», оған сәйкес, "жүйелі қызыл жегі" диагнозы бар 

пациенттерге - "Белимумаб" дәрілік заты (инфузия үшін ерітінді дайындауға 

арналған концентрат дайындауға арналған Лиофилизат 400 миллиграмм) 

өтеусіз негізде беріледі. 

2. VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХXIII сессиясының 

2018 жылғы 14 қыркүйектегі № 257 шешiмi. Алматы қаласы Әдiлет 

департаментінде 2018 жылғы 28 қыркүйекте № 1499 болып тіркелді 

«Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін 

дәрілік заттарды қосымша беру туралы». 

3. Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 14 қазандағы № 

5/60 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 3 

қарашасында №3167 болып тіркелді. «Облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 30 

шілдедегі № 18/276 «Амбулаторлық емдеу барысында азаматтардың жекелеген 



22 
 

санаттарына дәрі-дәрмектерді қосымша тегін ұсыну туралы» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы». 

Осымен қоса, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 

жылы 31 желтоқсанда № 12733 болып тіркелкен «Екі айдан астам еңбекке 

уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығына [40] сәкес ЖҚЖ кезінде 

пациент еңбекке жарамсыздық парағын 2 айдан астам мерзімге ұзартуға 

құқылы [41]. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 

маусымда № 11494 тіркелген «Орфандық препараттардың тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 432 бұйрығына сәйкес ЖҚЖ емдеу 

ТМККК-ге қосымша өте қымбат екенін ескере отырып, науқастарға 

көрсеткіштер бойынша адам қалыпты иммуноглобулинмен, азатиопринмен, 

инфликсимабпен (6 жастан асқан балаларға), метотрексатпен, ритуксимабпен 

және белимумабпен қамтамасыз етіледі [42]. 

Халықтың кейбір санаттары үшін ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды 

оңалту «Әскери қызметтен босатылған, жиырма бес және одан көп жыл еңбек 

сіңірген адамдарға санаторий-курорттық емделу ұсынылатын аурулар тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 

маусымдағы № 826 Қаулысына сәйкес жүргізіледі [43]. 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды емдеуді қаржыландыру Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 8 қарашада № 17708 

болып тіркелген "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 5 қыркүйектегі № 

ҚР ДСМ-10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 6 қарашадағы № ҚР ДСМ-31 

бұйрығына сәйкес регламенттеледі. [44]. 

 

1.3 ЖҚЖ емдеудегі терапияны ұстанудың рөлі және оны бағалау 

Өмір бойы дәрілік терапия созылмалы жүйелік ауруларды емдеудің 

ажырамас бөлігі болып табылады және оған деген ұстанудың болмауы 

пациенттің жақсы өмір сүру сапасына қол жеткізудің және ауруды бақылауға 

қол жеткізудің үлкен проблемасы болып табылады [45,46,47]. 21 зерттеудің 

мета-талдауы (46,847 пациент) нашар емделушілердің жақсы емделушілермен 

салыстырғанда өлім-жітімнің екі есе жоғары екенін көрсетті. Емдеуді ұстану 

жалпы денсаулықты жақсартумен де байланысты болды [48]. 

ЖҚЖ дәрілік терапиясы-бұл индивидуализацияланған, күрделі, ұзақ, кең 

дозалау режимі бар үрдіс. Бұл жағдайда емдеу процесі әдетте белсенді аурудың 

әр эпизодына сәйкес уақыт өте келе өзгереді. ЖҚЖ-де дәрі-дәрмек терапиясын 



23 
 

ұстанудың төмен болуы өлімнің артуымен байланысты, бұл да айтарлықтай 

экономикалық ауыртпалыққа әкеледі [49,50,51]. 

Пациенттің күнделікті өміріне терапиялық шаралардың енгізілуін 

күшейтетін білім беру (дәрілік заттармен өзін-өзі басқару және ауруды бақылау 

бойынша консультация беру) және психологиялық тәсілдер ұстануды арттыру 

жөніндегі негізгі шаралар болуы мүмкін [52]. 

Дәрі-дәрмек терапиясына деген ұстануды бағалауда "алтын стандарт"жоқ. 

Терапияға деген ұстануды зерттеу және оның ЖҚЖ ауруының нәтижелеріне 

әсерін бағалау бойынша бірқатар жұмыстарда Мориска Гриннің дәрілік 

препараттарына деген 8 элементті шкаланы (Morisky Medication Adherence 

Scales-MMAS – 8), сондай-ақ Мориска Гриннің 4 элементті шкаласын (Morisky 

Medication Adherence Scales-MMAS – 4) қолдану ұсынылды [53,54]. 

N. Costedoat-Chalumeau және басқалардың зерттеуі бойынша, 2013 жылы 

ЖҚЖ бар пациенттерде терапияны ұстануды сақтамау жиілігі 3% - дан 76% - ға 

дейін ауытқиды. Екі зерттеу қандағы гидроксихлорохиннің (HCQ) 

Анықталмайтын концентрациясы ЖҚЖ пациенттерінде міндеттемелерді 

сақтамаудың қарапайым, объективті және сенімді белгісі болуы мүмкін екенін 

көрсетті. Терапияны ұстанбауды ертерек анықтау аурудың клиникалық 

көрінісін дұрыс емес түсіндіруге кедергі келтіруі мүмкін, егер міндеттеме 

бұзылған болса, терапияға төмен жауап беруі мүмкін [55]. 

Зерттеу нәтижелері бойынша X Xie және басқалар., 2018 жылы ЖҚЖ бар 

140 пациентті қосқан терапияға ұстанудың болмауы 75% - ды құрады. Төмен 

білім, ауылдық резиденция, баласыздық, қолдану нұсқауларын шектеулі түсіну, 

жанама әсерлер, емделуге қанағаттанбау және физикалық денсаулықты 

жақсарту сияқты факторлар терапияны сақтамау қаупінің жоғарылауымен 

байланысты болды [56] 

Жақында ЖҚЖ-мен ауыратын науқастар арасында дәрілік терапияға деген 

ұстануды бағалауға арналып өткізілген жүйелі шолу пациенттердің 

жартысынан көбі оны сақтамайтынын көрсетті [57]. 

Төмен міндеттемелердің ең көп таралған болжаушысы-бұл ауылдық 

жерлерде тұру. Мүмкін себептердің бірі ауыл тұрғындарының 

ревматологиялық қызметтер спектрі бойынша медициналық көмекке қол 

жетімділігінің төмендігі болуы мүмкін [58]. Ауылдық пациенттерде төмен 

ұстанудың қаупінің жоғары болуының тағы бір себебі-білім деңгейінің 

төмендігі. 

АҚШ-та жүргізілген терапияға ұстану зерттеуіне сәйкес, бұл нәтижелер 

төмен білімі бар пациенттердің дәрі-дәрмектер туралы аз білетіндігіне және 

төмен ұстану салдарын нашар түсінетіндігіне байланысты болуы мүмкін [59]. 

Oliveira-Santos және басқалардың зерттеуіне сәйкес 2011 жылы ЖҚЖ 

пациенттерінің 13,8% - ы дәрі қабылдауды тоқтатқаны анықталды, өйткені бұл 

олардың жағдайын нашарлатты. Бұл нәтижелер пациенттің дәріні қолданудан 

туындаған ыңғайсыздықты қалай дұрыс жеңуге болатындығын білмейтінін 

көрсетеді және ыңғайсыздықты жеңілдету үшін емдеу тоқтатылады. 

Сондықтан, өзін-өзі басқару дағдыларын жетілдіре отырып, жанама әсерлер 
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біршама тегістелуі мүмкін, бұл өз кезегінде ЖҚЖ пациенттерінде дәрі-

дәрмектерді сақтамау деңгейін төмендетуі мүмкін. Бұл пікір басқа созылмалы 

жағдайларда расталды [46]. 

Соған қоса, бірқатар зерттеулерде терапияға деген төмен ұстану мен емдеу 

нұсқауларын түсіну, емделуге қанағаттану және физикалық денсаулықты 

қабылдау арасындағы байланыс байқалды [60, 61, 62,63]. 

Біріншіден, дәрі-дәрмектер туралы нұсқауларды шектеулі түсіну, ЖҚЖ 

бар пациенттерде терапияны ұстану төмен немесе мүлдем жоқ қаупін едәуір 

арттырды. X. Xie және басқалардың зерттеуінде 2018 жылы пациенттердің 65% 

- дан астамы дәрігер мен пациент арасындағы нашар байланысты көрсететін 

дәрі-дәрмектерді қолдану туралы нұсқаулар туралы шектеулі түсінік берді [56]. 

Алдыңғы зерттеулер сонымен қатар "науқас дәрігер" өзара қарым-

қатынасының нашарлығы ЖҚЖ пациенттерін қабылдауға маңызды кедергі 

екенін көрсетті [64]. 

 

1.4 ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын бағалау 

АҚШ-тың тамақ өнімдері мен дәрілік препараттардың сапасын бақылау 

басқармасының (FDA) соңғы нормативтеріне, ревматикалық аурулардың 

нәтижелерін бағалау жөніндегі ұйымның (OMERACT IV), еуропалық 

ревматизмге қарсы лиганың (EULAR) ұсынымдарына, сондай-ақ ЖҚЖ кезінде 

"мақсатқа жеткенге дейін емдеу" (Treat to target, T2T) тұжырымдамасына 

сәйкес, аурудың белсенділігін және ағзаның қайтымсыз зақымдануын 

бақылаудан басқа, өмір сапасын бағалауға ерекше назар аудару қажет. [65-68]. 

ЖҚЖ бар пациенттерде өмір сапасын бағалау үшін "алтын стандарт" 

болып Short form Medical Outcomes Study (SF-36) сауалнамасы саналады) [69], 

бұл жалпы сауалнамаларға жатады, яғни оны әртүрлі нозологияларда қолдануға 

болады, бірақ белгілі бір ауру шеңберіндегі денсаулық жағдайының өзгеруін 

зерттеу үшін жеткілікті сезімтал емес. SF-36 көмегімен жүргізілген барлық 

зерттеулер ЖҚЖ кезінде популяциялық нормамен салыстырғанда пациенттерде 

өмір сапасы нашар екенін көрсетті [70]. Алайда, ол ЖҚЖ пациенттері үшін 

маңызды 12 жағдайды көрсетпейді: қызыл жегінің белгісіздігі / болжанбауы, 

шаршау/ауырсыну белгілері; әлеуметтік қолдау дәрежесі, пациенттің басқа 

адамдармен түсінбеушілігі, қорқыныш, өзін-өзі кемсіту / өзін өзі жоғалту 

сезімі, шектеулі әрекет / жеке өзін-өзі басқару, емдеу, эмоционалды стресс 

және қаржылық мәселелер. Сондықтан ауру кезінде немесе терапия аясында 

науқастың жағдайының өзгеруін бағалау кезінде сезімтал болатын нақты 

сауалнамалар құру қажет [71]. 

Қазіргі уақытта ЖҚЖ бар пациенттерде денсаулыққа байланысты өмір 

сапасын бағалау үшін сегіз валидацияланған сауалнама қолданылады: SLE 

Symptom checklist (SSC), SLE-QoL, LupusQoL, L-QoL, LupusPRO и Lupus 

Impact Trаker (LIT), LUP-QoL, Simple Measure of Impact of Lupus Erythematosus 

in Youngsters (SMILEY). SLE Symptom checklist-бұл сауалнама ЖҚЖ-мен 

ауыратын науқастарда денсаулыққа байланысты өмір сапасын өлшеу үшін 

шынайы құрал емес, өйткені онда ауру белгілерінің тізімі ғана бар [72]. SLE-
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QoL-жақсы сезімталдыққа ие және клиникалық тұрғыдан минималды маңызды 

айырмашылықтарды (MID) бағалауға мүмкіндік береді. Критериалды 

негізділікті бағалау кезінде оны SF-36 сауалнамасымен салыстыру жүргізілген 

зерттеуде шкалалардың ауыстырылуы бойынша төмен корреляция анықталды, 

осыған байланысты сауалнаманы әзірлеушілер оны денсаулыққа байланысты 

өмір сапасын өлшеу үшін бағалау үшін қосымша құрал ретінде пайдалануды 

ұсынады [73]. L-QoL - бір өлшемді шотты қамтамасыз етеді және денсаулыққа 

байланысты өмір сапасын тұжырымдамасында сипатталған қажеттіліктерге 

негізделген. Сауалнаманың бастапқы валидациясы оның сенімділігін 

көрсеткенімен, осы нәтижелерді растау үшін қосымша тестілеу қажет. Бұдан 

басқа, ЖҚЖ белсенділігі жоғары науқастарда сауалнаманың сезімталдығын 

айқындау және тестілеу жүргізілмеген, бұл оны халықаралық клиникалық 

зерттеулерде жүргізілетін терапияны бағалау үшін пайдаланған кезде қажет 

[74].  

LUP-QoL –2006 жылы жарық көрген Е. Yu жәнебасқалармен [75] аурудың 

жеңіл және орташа белсенділігі бар пациенттер үшін. Жақсы сенімділік пен 

репродуктивтілікті көрсетті, бірақ қазіргі уақытта денсаулыққа байланысты 

өмір сапасын клиникалық зерттеулерде қолданылмайды, өйткені оның 

түпкілікті валидациясы жүргізілмеген. SMILEY-ЖҚЖ бар балаларда 

денсаулыққа байланысты өмір сапасын бағалауға арналған. Егер бала 7 жасқа 

толмаған болса, сауалнаманы ата-аналар толтырады [76].  

LupusPRO-денсаулыққа байланысты және байланысты емес өмір сапасын 

бағалайтын жалғыз сауалнама. Осы сауалнамада іс жүзінде сыртқы валидтілікті 

бағалау жүргізілген жоқ (яғни сауалнама ЕАВ-мен ауыратын пациенттердің 

проблемаларының бүкіл шеңберін қамтитыны анықталған жоқ), ал оның жақсы 

жаңғыртылуы мен сенімділігі 11 шкаланың тек 7-еуі (Кронбах альфа >0,7) 

бойынша расталған.[77].  

M. Jolly және басқа авторлардың ақпараты бойынша. [78], сауалнаманың 

төмен сенімділігі терапияны бағалайтын шкала бойынша ғана байқалды. 

Сондай-ақ, науқастардағы денсаулыққа байланысты өмір сапасын 

динамикасын бағалау кезінде сауалнама жоғары сезімтал емес екендігі 

анықталды [79].  

M. Jolly және басқа авторлар [80] сауалнаманың BILAG белсенділік 

индексімен жақсы өзара байланысын көрсетеді, бұл ретте SELENA-SLEDAI 

индексімен және SLICC/ACR ЖК өзара әсері байқалмаған. 

Осы авторлардың тағы бір жұмысында сауалнама шкалаларының FACIT 

шаршау сауалнамасымен байланысы анықталды [81]. LIT-ден LupusPRO-ның 

валидацияланған нұсқасынан алынған. Бұл пациенттердің күнделікті жұмыс 

істеуі мен әл-ауқатын бағалауға мүмкіндік беретін қысқа сауалнама, оны 

қолдану нақты клиникалық тәжірибеде дәрігер жүргізген КТЖС бағалауды 

айтарлықтай жеңілдетеді [82]. Сауалнаманы құру барысында КЖҚҚ бағалау 

үшін қажетті шкалаларды таңдау, психометриялық қасиеттердің болуы және 

клиникалық критерийлермен байланыс сияқты міндеттер қойылды. 2016 жылы 

M. Jolly және басқа авторлар [83] сауалнаманың жақсы психометриялық 
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қасиеттері, оның SF-36 және SELENA-SLEDAI белсенділік индексімен жоғары 

корреляциясы дәлелденді. Барлық ұсынылған сауалнамалардың ішінен тек 

SLE-QoL, LupusQoL, LupusPRO, LQoL SLE-мен ауыратын науқастардың 

когорттарында сапалы зерттеулерде сыналды. 

Алайда, Л.Д. Воробьева мен Е. А. Асееваның 2017 жылғы шолуы бойынша 

ең көп ұсынылатыны 2007 жылы K. McElhone және басқа авторлар жасаған. 

[84] Ұлыбританияда LupusQoL арнайы сауалнамасы бар, онда ЖҚЖ науқастың 

проблемалары кеңірек көрінеді [85]. Бұл corporate Translation Inc. агенттігінің 

барлық GCP ережелері сақталып орыс тіліне аударылған жалғыз сауалнамасы. 

Lupus-Qol-бұл жеке шкала бойынша 2-8 сұрақтан тұратын, жалпы 34 сұрақтан 

тұратын сауалнама. Ол бағалайды: physical health (физикалық денсаулық); 

emotional health (эмоционалды денсаулық); body image - дененің бейнесі 

(пациенттің өз денесін бағалауы және оны басқалар қабылдауы); pain 

(ауырсыну); жоспарлау (жоспарлау); fatigue (шаршау); intimate relationships 

(интимдік қатынастар); burden to others (басқа адамдарға тәуелділік). 

 

1.5 ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарда көрсетілетін медициналық көмекке 

қанағаттану 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға медициналық көмек пен дәрі-дәрмекпен 

қамтамасыз етуді ұйымдастыру бүгінгі күні көптеген проблемаларға тап болып 

отыр. Бүгінгі күні ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың медициналық көмекпен 

қанағаттануын бағалау бойынша зерттеулердің тапшылығы байқалады [22]. 

Пациенттердің медициналық көмекті ұйымдастырумен қанағаттануы 

олардың медициналық-санитариялық көмекке және дәрі-дәрмекпен 

қамтамасыз етуге қажеттілігін, сондай-ақ консультациялық-терапиялық 

қызметтер көрсетуге қатысты қолжетімділігін қамтиды [86-87]. 

ЖҚЖ науқастарының медициналық қажеттіліктерін зерттеу SLENQ 

сауалнамасы арқылы жүргізілді (the Systemic Lupus Erythematosus Needs 

Questionnaire) Австралия мен АҚШ-тағы зерттеулерде жүргізілді. Зерттеушілер 

пациенттердің қанағаттандырылмаған қажеттіліктері негізінен физикалық 

тұрғысына қатысты екенін анықтады. Медициналық-санитарлық көмектің 

қанағаттандырылмаған қажеттіліктеріне байланысты факторларға әртүрлі 

әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар, атап айтқанда, жас ұлғаю, 

жалғыздық, жұмыспен қамтылудың болмауы және білімнің жоғары деңгейі 

кірді [88-89]. 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың медициналық-санитарлық көмекке 

қанағаттанушылығына келетін болсақ, пациенттердің қанағаттануын бағалау 

үшін арнайы сауалнаманы қолданған екі зерттеуде жалпы балл сәйкесінше 0-

ден 100-ге дейінгі шкала бойынша 45 және 65-ке сәйкес келді [90-91]. Бұл 

зерттеулерде қанағаттанудың жоғары деңгейінің болжаушылары төмен білім, 

психикалық және физикалық денсаулықты жақсарту, жақсы әлеуметтік қолдау 

және сенім, сондай-ақ емдеу мақсаттары бойынша дәрігермен келісу болды 

[92]. Сонымен қатар, анықталғаны, ревматоидты артриті (РА) бар пациенттерге 

қарағанда, ЖҚЖ бар пациенттер дәрігердің оның жағдайы бойынша түсінігімен 
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қанағаттанбауы. [93]. Бірқатар аурулардың, оның ішінде РА арасында 

медициналық көмек көрсету үрдісі мен құрылымы медициналық нәтижеге 

қарағанда пациенттің қанағаттанушылығына көбірек әсер етеді деп хабарланды 

[94]. 

ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттерге медициналық қызмет көрсетуге 

қатысты артықшылықтарға қатысты екі сапалы зерттеуде пациенттерді 

оқытуды үнемі жүргізіп отыру керек және оны дәрігер немесе медбике ұсынуы 

керек деп баяндалды [95]. Сондай-ақ, әртүрлі медициналық қызмет 

көрсетушілер арасындағы қазіргі байланысты жақсарту қажеттілігі туралы 

пікір айтылды [96] 

S. Mathias және басқа авторлар зерттеуінде 2017 ж. ЖҚЖ – мен ауыратын 

науқастардың медициналық көмекке қанағаттануын бағалау сауалнамасы-the 

Lupus Satisfaction Questionnaire (LSQ) пайдалануға ұсынылады. 

Қанағаттанушылықты зерттеу бойынша ғалымдардың осы тобының жұмыс 

нәтижелері ЖҚЖ кезінде көрсетілетін көмек пен емдеу сапасын толық 

бағалауға мүмкіндік беретін сауалнамаларды валидизациялау бойынша 

зерттеулер әлі де талап етілетіндігін көрсетті [97]. 

N. Mozaffarian және басқа авторлар зерттеуінде, 2016 жылы 50 ревматолог, 

25 нефролог және олардың нефритсіз және нефриті бар ЖҚЖ бар 

пациенттеріне арналған "Adelphi Real World" ЖҚЖ-не қарсы американдық 

арнайы бағдарламасының мәліметтері бойынша қызықты ақпарат алынды. 

Көрсетілген медициналық көмекке нефритсіз ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастардың 75,8% - ы және нефритпен 65,5% - ы қанағаттанды. Сондай-ақ, 

медициналық көмекке қанағаттанбаған барлық ЖҚЖ пациенттерінде 

құрысулар, буындар мен бұлшықеттердің ауыруы, шаштың түсуі, депрессия 

және шаршау, аурудың орташа немесе ауыр ағымы немесе қазіргі уақытта 

аурудың өршуі мүмкін [98]. 

Осылайша, дәнекер тінінің жүйелі аурулары бар пациенттерге 

диспансерлік көмектің сапасына әсер ететін факторларды, сондай-ақ АМСК 

деңгейінде тікелей ЖҚЖ-ні зерттеу қоғамдық денсаулық сақтаудың басым 

бағыты болып табылады. Диспансерлік көмектің сапасын жақсартуға 

қанағаттануды, терапияны ұстануды, пациенттің арнайы және арнауы емес өмір 

сүру сапасын тиімді бақылау арқылы қол жеткізуге болады. 
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2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Зерттеудің құрылымы мен дизайны 

Біз кешенді ғылыми зерттеу жүргіздік, оның құрылымына бірнеше дизайн 

кірді. 

1 міндетті орындау үшін (Әлем тәжірибесін зерттеу және ҚР қолданыста 

бар халыққа көрсетілетін дәнекер тінінің жүйелі зақымдалуы кезіндегі 

диспансерлік көмекті зерттей отырып бағалау) біз әдеби шолу әдісін таңдадық. 

Зерттеу нысаны: халықаралық тәжірибені зерттеу және ҚР-да дәнекер 

тінінің жүйелі зақымдануы кезінде диспансерлік көмекті ұйымдастырудың 

қолданыстағы моделін бағалау үшін тереңдігі 10 жыл болатын әдеби іздеу 

қолданылды. 

PubMed/Medline, Web of Science, Google scholar, E-library іздеудегі түйін 

сөздер: жүйелі қызыл жегі, мониторинг, диспансеризация, АМСК, 

реабилитация (systemic lupus erythematosus, monitoring, primary health care, 

rehabilitation). 

2 міндет үшін (ҚР-да ЖҚЖ және дәнекер тінінің жүйелі ауруларының 

таралуын зерттеу) дәнекер тінінің және ЖҚЖ жүйелі аурулары бар 

пациенттердің саны туралы, сондай-ақ ҚР мен оның өңірлеріндегі халықтың 

орташа жылдық саны туралы қол жетімді ресми статистикалық деректердің 

контент-талдауы қолданылды. 

Зерттеу объектісі: жылдар бойынша дәнекер тінінің және ЖҚЖ жүйелі 

аурулары бар пациенттердің саны туралы, сондай-ақ ҚР өңірлері бойынша 

халықтың орташа жылдық саны туралы ресми статистикалық деректер. 

3 міндет үшін (диспансерлеу бойынша НҚА зерттеу және оларды дәрігер-

мамандардың білуін бағалау) НҚА мазмұнын контент-талдаумен 10 жыл 

тереңдіктегі әдеби іздеу, сондай-ақ ревматолог-дәрігерлер мен ЖТД 

сауалнамасы пайдаланылды. 3 міндеттің екінші компоненті бойынша 

дәрігерлердің негізгі НҚА (А қосымшасы). Зерттеу әдістері – социологиялық, 

аналитикалық және статистикалық. 

Зерттеу объектісі: ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды диспансерлеу, 

медициналық қамтамасыз ету және онымен байланысты компоненттер 

бойынша нормативтік құжаттар, сондай-ақ Қазақстанның барлық өңірлерінен 

126 ревматолог-дәрігер және 54 ЖТД. 

4 міндет үшін (терапияны ұстануға, өмір сүру сапасына және дәнекер 

тінінің жүйелі зақымдануы бар науқастарға диспансерлік көмек көрсетуге 

халықтың қанағаттануына әлеуметтік зерттеу жүргізу) Социологиялық, 

талдамалық және статистикалық әдістер, көлденең дизайн – зерттеу (MMAS-4, 

SF-36, LupusQol, LSQ сауалнамаларының көмегімен ЖҚЖ бар пациенттерге 

сауалнама жүргізу) қолданылды. Әрі қарай науқасты емдеудің қазіргі 

нәтижесіне әсер ету факторлары ретінде ремиссияға қол жеткізу бойынша 

тестілеу нәтижелері жан-жақты бағаланды. 

Зерттеу нысаны: Семей қ. АМСК деңгейінде ЖҚЖ-мен 67 пациент. 
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5 міндет үшін (АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік 

көмекті жетілдіру алгоритмін әзірлеу және енгізу) талдамалық әдіс 

пайдаланылды. 

Зерттеу объектісі: АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті 

жетілдірудің әзірленген ғылыми негізделген алгоритмі. Зерттеудің құрылымы 

мен дизайны 1-суретте айқын 

көрсетілген.

 
1 Сурет – Зерттеудің құрылымы мен дизайны 

 

Зерттеу түрлері, әдістері мен көлемі 1-кестеде көрсетілген. 

  

Терапияны ұстану, өмір 

сүру сапасына және 

халықтың диспансерлік 

көмек көрсетуге 

қанағаттануына 

әлеуметтік зерттеу 

жүргізу 

Диспансерлеу 

бойынша НҚА 

зерделеу және 

оларды ұлттық 

деңгейде дәрігер-

мамандардың білуін 

бағалау 

Халықаралық тәжірибені зерделеу және дәнекер тінінің жүйелі 

зақымдануы кезінде диспансерлік көмекті ұйымдастырудың 

қолданыстағы моделін бағалау (әдеби шолу) 

 

АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмін 

әзірлеу және енгізу 

 

Статистикалық сараптау 

SPSS 20.0 бағдарламасында деректер базасын құру 

Қазақстан 

Республикасында ЖҚЖ 

және дәнекер тінінің 

жүйелі ауруларының 

таралуын зерттеу 
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1-кесте-зерттеу түрлері, әдістері және көлемі 

 

Зерттеу түрі 

(дизайн) 
Қолданылған әдістер Зерттеу көлемі 

Дескриптивті Ақпараттық сараптау: 

- Рецензияланған және басқа 

көздерден алынған әдеби 

деректерге шолу және талдау 

жасау 

119 әдеби және онлайн 

ақпарат көзі 

Дескриптивті Контентті сараптау: 

ЖҚЖ және ДТЖЗ 

пациенттерінің саны және ҚР-

дағы халық саны туралы 

ресми деректер 

 

ҚР ЖҚЖ пациенттерінің 

диспансеризациясы бойынша 

НҚА 

ҚР-дағы ДТЖЗ 

популяциясының саны 

туралы ресми деректер, атап 

айтқанда, ЖҚЖ. ҚР 

халқының орташа жылдық 

саны туралы ресми 

статистика деректері 

ҚР ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастарды диспансерлеу 

жөніндегі нормативтік 

құжаттар 

Көлденең  Әлеуметтік: сауалнамалау 

- НҚА білуіне арналған 

сауалнама 

- (MMAS-4, SF-36, LupusQol, 

LSQ) 

ҚР басқа аймақтарынан 

126 ревматолог-дәрігерлер 

және 54 ЖТД  

Семей қ. АМСК деңгейінде 

ЖҚЖ бар 67 пациент 

Математикалық 

өңдеу 

Windows-қа арналған SPSS 20 

бағдарламасы арқылы 

статистикалық талдау 

Жүргізілген зерттеулер 

бойынша өзіміз әзірлеген 

деректер базасы 

 

2.2 Іріктеуді есептеу 

Бағдарламада іріктеудің өлшемін есептеу үшін (Samples бағдарламасы: 

www.brixtonhealth.com/samplexs) біз келесі параметрлерді қолдандық: 

1. Популяция мөлшері-ревматолог дәрігерлердің жылдық есептеріне 

сәйкес Семей қаласында тіркелген ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың жалпы 

саны. 

2. ЖҚЖпреваленс (таралуы)– 100 000 тұрғынға шаққанда 20,6 немесе 

0,02% [http://www.medzdrav.kz/images/magazine/medecine/2016/2016-11/M_11-

16_018-023.pdf]. 

3. Максималды қатені зерттеуші орнатады және әдеттегі бойынша ±0,5 

құрайды. 

4. Әдеттегі бойынша инфекциялық үрдісті зерттеуді қамтымайтын 

эпидемиологиялық зерттеулерге арналған эффект дизайны 1,0-ге тең 

Осылайша, ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттерді іріктеудің жоспарланған 

мөлшері 95% қуаттылықпен зерттеу үшін 97 адамды құрады. Алайда, кейбір 



31 
 

пациенттер зерттеуге қатысудан бас тартқанын немесе барлық сауалнамаларды 

толтырмағанын ескере отырып, соңғы іріктеуге 67 пациент кірді. 

Зерттеуге қатысушыларды қосу және алып тастау критерийлері (2-кесте). 

 

2-кесте-пациенттерді зерттеуге қосу және алып тастау критерийлері 

 

Қосу критерийлері Алып тастау критерийлері 

Демография: науқастардың жасы-18 

жастан бастап, жынысы кез келген, 

ұлты кез келген. 

Демография: науқастың жасы 18-ден 

аз.  

Клиникалық және зертханалық 

расталған ЖҚЖ 

ЖҚЖ күмәнді диагноз 

Науқастың зерттеуге қатысуға 

ақпараттандырылған келісімі. 

Ақпараттандырылған келісімнің 

болмауы. 

Ауыр коморбидті жедел және 

созылмалы жағдайлардың болмауы 

Зерттеу жүргізу үшін тұрақты 

сапарлармен үйлеспейтін ауыр 

коморбидтік жай-күйлер 

 

Медицина қызметкерлерінің НҚА білуіне сауалнама жүргізу үшін 

іріктемені қалыптастыру келесі қағидаттар негізінде құрылды: біз 2019 жылғы 

26-27 сәуірде Алматы қаласында өткізілген Қазақстан Ревматологтарының II 

Конгрессіне барып, оның қатысушыларына біздің зерттеуімізге қатысуды 

ұсындық. Нәтижесінде, Қазақстанның әр өңірінен келген 126 ревматолог 

дәрігер мен 54 ЖТД ерікті келісім берді. 

 

2.3 Социологиялық зерттеу әдіснамасы: негізгі принциптер және 

қолданылатын құралдар 

 

2.3.1 Социологиялық зерттеудің негізгі принциптері 

Сауалнама басталғанға дейін барлық респонденттерге зерттеу барысы 

түсіндірілді, содан кейін зерттеуге қатысуға немесе одан бас тартуға ерікті 

түрде хабардар етілген келісім алынды. Сауалнама толығымен жасырын болды, 

алдын ала басып шығарылған сауалнамалар негізінде респондент үшін ыңғайлы 

жағдайда жеке жүргізілді. Сауалнама барысында басқа адамдардың араласуы, 

сондай-ақ сауалнамаға қатысуға мәжбүрлеу алынып тасталды. 

Сауалнамалардың барлық сұрақтары респондент оларға біржақты жауап бере 

алатындай етіп жасалды, жабық сұрақтарға артықшылық берілді. Респондент 

сауалнаманы толтырғаннан кейін зерттеуші оны барлық жолақтардың 

толтырылуын тексеріп, респондентке егер респондент бас тартса, жауап 

бермей, жауапсыз қалған сұрақтарға жауап беруді ұсынды. Сауалнаманың 
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барлық рәсімдері басталар алдында біз "СМУ" КеАҚ Әдеп комитетінің 

мақұлдауын алдық (№7 хаттама 30.05.217ж). 

2.3.2 ЖҚЖ пациенттерін дәрігер-мамандардың диспансерлеу бойынша 

НҚА білімін зерделеу 

Медицина қызметкерлерінің ЖҚЖ пациенттерін диспансеризациялау 

бойынша НҚА білімін зерделеу кіріспе және негізгі бөлігін қамтитын өз 

бетінше әзірленген сауалнаманың көмегімен жүргізілді. Кіріспе бөлімге 

негізінен ашық типтегі сұрақтар енгізілді:1. Бүгінгі күні (күні/айы/жылы); 2. Сіз 

мекемеде қандай функцияны атқарасыз? 3. Туған күнін, айын және жылын 

көрсетіңіз; 4. Сіздің жұмыс тәжірибеңіз қандай? 5. Сізде қандай біліктілік 

санаты бар? 6. Айына қанша ЖҚЖ пациенттерін қабылдайсыз? 7. Сізге ЖҚЖ-

не қатысты біліктілігіңізді арттыру қажет пе? Сауалнаманың негізгі бөлігі 

келесі сұрақтарды қамтыды: 1. Қазақстан Республикасында жүйелі қызыл жегі 

(ЖҚЖ) бар науқастарға көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі нормативтік-

құқықтық актілерді білесіз бе? 2. ЖҚЖ әлеуметтік маңызды ауру болып табыла 

ма? 3. Диагноз және емдеу хаттамасына сәйкес бүйрек биопсиясы кімге 

көрсетілген? 4. Диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес екі немесе одан да 

көп органдар жүйесі зақымданған және АНА титрі <1: 40 пациенттерге 

қатысты тактика қандай? 5. ЖҚЖ диагностикасы мен емдеу хаттамасында 

гендік-инженерлік биологиялық препараттардың қайсысы көрсетілген? 6. 

Гендік-инженерлік биологиялық препараттармен терапия туралы кім шешім 

қабылдайды? 7. Ревматолог ЖҚЖ бар пациентті қаншалықты жиі тексеруі 

керек? 8. Жалпы қан мен зәр анализі, биохимиялық қан анализі ЖҚЖ-мен 

ауыратын науқасқа қаншалықты жиі тағайындалады? 9. ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастарға липидтер профилін зерттеу, денситометрия, офтальмологиялық 

тексеру, АФЛ титрлерін анықтау және жамбас сүйектерінің рентгенографиясы 

қаншалықты жиі тағайындалады?10. Ревматологтан басқа, ЖҚЖ-мен ауыратын 

пациентті ауруханаға жатқызу қажеттілігі туралы кім шешім қабылдайды? 11. 

ЖҚЖ диагностикасы мен емдеудің клиникалық хаттамасына сәйкес диагноз 

пациентте кемінде 4 диагностикалық критерий болған кезде қойылады, 

олардың бірі...? 

Сауалнаманы құрастыру аяқталғаннан кейін біз оны логикалық бақылауға 

алдық және 10 адамнан тұратын Семей қаласының ревматолог-дәрігерлер 

тобында сынақтан өткіздік, олар кейіннен негізгі сауалнамадан шығарылды. 

Бұл кезең респонденттердің оларды түсінуін жеңілдету үшін кейбір 

сұрақтардың тұжырымдамасын өзгертуге және зерттеудің мәні бойынша 

ешқандай ақпараты жоқ кіріспе бөліктен бір сұрақты алып тастауға мүмкіндік 

берді. НҚА дәрігерінің білуіне жиынтық нәтижені есептеу мынадай принцип 

бойынша жүргізілді: негізгі бөлімнің сұрақтарына 2-ден 11-ге дейін (барлығы 

10 сұрақ) әрбір дұрыс жауап үшін 1 балдан есептелді. Сауалнаманың толық 

мәтіні А қосымшасында берілген 

2.3.3 Пациенттердің терапияны ұстануын бағалау 
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ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды емдеуді ұстануын бағалау 

валидацияланған «4-item Morisky Medication Adherence Scale» (MMAS-4) 

стандартты сауалнама көмегімен жүргізілді [99]. 

Сауалнамаға келесі сұрақтар кіреді: 1. Дәрілеріңізді ішуді ұмытпайсыз ба? 

2. Сіз дәрі қабылдауға немқұрайлы қарайсыз ба? 3. Сіз өзіңізді жақсы 

сезінгендіктен дәрі қабылдауды тоқтаттыңыз ба? 4. Сіз оны қабылдаған кезде 

өзіңізді нашар сезінгендіктен дәрі қабылдауды тоқтаттыңыз ба? Науқас 

жауаптың бір нұсқасын таңдауы керек:"ешқашан","кейде", "жиі","әрқашан". 

Әр пациенттің жалпы нәтижесін есептеу принцип бойынша жүргізілді: әр теріс 

жауап үшін 1 балл алынады. Нәтижелерді түсіндіру "ұстанады" (4 балл жинаған 

науқастар) және "ұстанбайды" (4 баллдан төмен жинаған науқастар) деген 

деректерге сәйкес жүргізілді. Сауалнаманың толық мәтіні Б қосымшада 

берілген 

2.3.4 Пациенттердің өмір сапасын бағалау 

ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттерді өмір сүру сапасын бағалау SF-36 және 

LupusQol сауалнамасы арқылы жүргізілді. 

SF-36-денсаулыққа байланысты өмір сүру сапасын бағалау үшін 

қолданылатын әмбебап құрал. Сауалнама екі компонентке топтастырылған 

сегіз аймаққа сәйкес келетін 36 тармақтан тұрады: 1) физикалық компонент: 

функционалды потенциал, жалпы денсаулық, ауырсыну және физикалық 

аспектілер және 2) психикалық компонент: психикалық денсаулық, өмірлік 

күш, әлеуметтік және эмоционалды аспектілер [100]. SF-36-ның әр элементі 

Ware және Gandek ұсынған критерийлер мен формулаларды қолдана отырып, 

Лайкерт шкаласы бойынша баллдарды қолдана отырып бағаланады [102]. 

Қорытынды бағалар 0-ден (өмір сүру сапасы нашар) 100 тармаққа дейін (өмір 

сүру сапасы жақсы). Бағалау жөніндегі қорытынды олармен байланысты 

мәселелерден туынды болып табылады. 

Lupus-Qol-бұл жеке әр шкала бойынша 2-8 сұрақтан тұратын, жалпы 34 

сұрақтан тұратын сауалнама.Ол бағалайды: physical health (физикалық 

денсаулық); emotional health (эмоционалды денсаулық); body image - дененің 

бейнесі (пациенттің өз денесін бағалауы және оны басқалар қабылдауы); pain 

(ауырсыну); planning (жоспарлау); fatigue (шаршау); intimate relationships 

(интимдік қатынастар); burden to others (басқа адамдарға тәуелділік). 

Интерпретациясы әр пациенттің 0-ден 100 баллға дейінгі жалдау принципіне 

сәйкес жасалады, бағасы неғұрлым көп болса, өмір сапасы соғұрлым жақсы 

болады.  

 

2.3.5 Пациенттердің қанағаттануын бағалау 

Медициналық көмек көрсету мен оңалтуға қанағаттанушылықты бағалау 

құрамына келесі сұрақтар кіретін the Lupus Satisfaction Questionnaire (LSQ) 

сауалнамасымен бағалау нәтижелері бойынша жүргізілді: тиімділікті бағалау: 

соңғы 3 айда сіз қабылдаған емдеу сіздің ЖҚЖ симптомдарыңызды 

қаншалықты жақсы басқаратынына сіз қаншалықты қанағаттанасыз немесе 

қанағаттанбайсыз, жанама әсерлерді бағалау: соңғы 3 айда, емдеудің қысқа 
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мерзімді жанама әсерлеріне сіз қаншалықты қанағаттанасыз немесе 

қанағаттанбайсыз?; дәрілік заттарды қабылдау (таблеткалар / капсулалар): 

соңғы 3 айда, сізге емдеуді қабылдау қаншалықты ыңғайлы болуы жайында сіз 

қаншалықты қанағаттанасыз немесе қанағаттанбайсыз,?; инъекциялар: соңғы 3 

айда, қандай жиілікпен емдеуді өту керек екеніне сіз қаншалықты 

қанағаттанасыз немесе қанағаттанбайсыз?; көктамыр ішіне инфузия: соңғы 3 

айда, дәрі қабылдау үшін қалыпты басқа шаруадан немесе жұмыстан уақыт 

бөлуіңіз керек екеніне сіз қаншалықты қанағаттанасыз немесе 

қанағаттанбайсыз?; жалпы қанағаттану: сіз өзіңіздің емдеуді басқа ЖҚЖ-мен 

ауыратын адамға ұсынар ма едіңіз?; медициналық қызмет көрсетушілердің 

қанағаттанушылығы: соңғы 3 айда, сізге ыңғайлы уақытта ЖҚЖ сұрақтары 

бойынша ревматолог дәрігерге бару қаншалықты оңай болғандығына сіз 

қаншалықты қанағаттанасыз немесе қанағаттанбайсыз? 

LSQ сауалнамасынан сақтандыру өтіліміне қатысты соңғы сұрақ, 

сауалнама, оның ҚР ЕАВ науқастарына медициналық көмек көрсету және 

денсаулық сақтаудың қолданыстағы моделіне жарамсыздығын ескере отырып, 

тестілеуден алынып тасталды. Ол бізді медициналық тексеруге қатысты 

сұрақпен алмастырды: соңғы 12 айда сіз ревматолог дәрігеріне 3 айда 2 рет 

(кем дегенде) барып, әр 3 айда жалпы қан мен зәр анализін, биохимиялық қан 

анализін тапсыра алдыңыз ба?  

 

2.3.6 Пациентті емдеудің ағымдағы нәтижелері 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға диспансерлік көмек көрсетудің 

тиімділігін бағалау үшін, терапияны ұстану факторының, өмір сапасы мен 

қанағаттанудың әсерін ескере отырып біз SLICC/ACR индексін қолдандық. 

SLICC/ACR damage Index зақымдану индексі әртүрлі органдардың 

ықтимал қайтымсыз зақымдануының болуын анықтайды. Зақымдану индексі 

органдардың 12 жүйесінің жай-күйін сипаттауды қамтиды, бағаланатын 

параметрлер санына байланысты органдардың жекелеген жүйелері бойынша ең 

жоғары шот 1-ден 7 баллға дейін құрайды. Мүмкін болатын ең жоғары балл-47 

балл. Балдық бағалауға ауру басталған сәттен бастап зақымданудың барлық 

түрлері (тікелей ЖҚЖ-мен шартталған немесе жүргізілген ем салдарынан 

дамыған) енгізіледі, бұл ретте 6 ай бойы сақталатын және одан да көп белгілер 

ғана ескеріледі. [102]. 

 

2.3.7 Алгоритмнің тиімділігін енгізу және бағалау 

Диссертациялық зерттеудің негізгі кезеңін орындағаннан кейін, біз АМСК 

деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмін 

әзірледік, ол ЖҚЖ-мен ауыратын науқастар байқалатын Семей қаласының сол 

АМСК-те енгізілді. 

Алгоритмді апробациялау 6 ай бойы жүргізілді (2019 жылғы 1 қаңтардан 

бастап 2019 жылғы 30 маусымға дейін). Алгоритмді енгізу қорытындысы 

бойынша оның тиімділігін бағалау мақсатында біз ЖҚЖ пациенттеріне сол 

құралдар мен шкалаларды (өмір сапасы, терапияның қанағаттануы және 
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ұстануы) пайдалана отырып сауалнама жүргіздік, сондай-ақ пациенттердің 

өзінен және негізгі стейкхолдерлерден (Медициналық және медициналық емес 

қызметкерлерден) кері байланыс жинадық. 

 

2.4 Статистикалық сараптау 

Нәтижелер сипаттамалық статистика әдістерін қолдана отырып талданды. 

Категориялық айнымалылар үшін деректер абсолютті және салыстырмалы 

сандар түрінде беріледі. Сандық деректер үшін орталық үрдістерді өлшеу 

жүргізілді, қалыпты жағдайға жақын бөлінген деректер үшін нәтиже орташа ± 

стандартты ауытқу түрінде көрсетіледі, қалыпты (асимметриялық) нәтижеден 

өзгеше бөлінген деректер үшін нәтиже медиана және 25-75 процентиль түрінде 

көрсетіледі. Сапалық деректер үшін топтардағы айырмашылықтардың 

маңыздылығы Хи-квадрат критерийін (χ
2
) және Краскелл-Уоллис критерийін 

(Н) есептеу арқылы анықталды, қалыпты жағдайға жақын үлестірумен сандық 

деректер үшін топтардағы айырмашылықтардың статистикалық маңыздылығы 

Стьюденттің Т-критерийін есептеу арқылы, Манна – Уитни критерийін есептеу 

арқылы ерекшеленетін үлестірімі бар деректер үшін анықталды. Медициналық 

және әлеуметтік нәтижелерге тәуелсіз факторлардың әсерін бағалау үшін 

мүмкіндік қатынасын және 95 пайыздық сенімділік аралығын есептей отырып, 

бірнеше логистикалық регрессия процедурасы қолданылды. 1-ден асатын 

мүмкіндіктің қатынасы фактордың айтарлықтай үлесін көрсетті. Р<0,05 

топтарындағы айырмашылықтардың маңыздылығының критикалық деңгейі. 

Статистикалық талдау процедурасы SPSS 20 бағдарламасы арқылы жүзеге 

асырылды. 
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3.1 2016-2018 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҚР-ДА ЖҚЖ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕР 

ТІНІНІҢ ЖҮЙЕЛІ АУРУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ. 

 

200-ге жуық нозологиядан тұратын топты білдіре отырып, дәнекер тінінің 

жүйелік аурулары еңбекке қабілетті жастағы пациенттердің мүгедектігіне және 

мерзімінен бұрын өлімге айтарлықтай үлес қосады [103], бұл оларды ерте 

диагностикалау мен емдеудің жаңа клиникалық әдістерін үздіксіз іздеуді 

түсіндіреді. Сонымен қатар, эпидемиологиялық зерттеулердің олардың 

таралуын, сырқаттанушылықты және өлімді бағалау жөніндегі маңыздылығы 

да әлсіремейді, бұл профилактика мен бақылауға бағытталған бағдарламаларды 

құру үшін қажет [104]. 

Қазақстанда 2016-2018 жылдар кезеңінде ДТЖЗ-ның жалпы аурушаңдығы 

100 000 тұрғынға шаққанда 42,55-49,18 шегінде ауытқып, жылдан жылға артып 

келеді. Жалпы сырқаттанушылық көрсеткіші республикалық маңызы бар екі 

қалада (Алматы және Нұр-Сұлтан) неғұрлым жоғары мәндерге жетті, бұл 

жоғары технологиялық медициналық орталықтардың осында болу фактісіне 

байланысты. Қазақстан өңірлерінің ішінен ДТЖЗ сырқаттанушылықтың 

жоғары көрсеткіштері Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстарында, ал төмен 

көрсеткіштері Қостанай және Атырау облыстарында байқалды, алайда бұл 

көрсеткіштің өсуі 3 жыл бойы тіркелді (3-кесте). 

3 кесте - ҚР өңірлерінде дәнекер тінінің жүйелі зақымдануымен халықтың 

жалпы сырқаттануы, 100 мың тұрғынға шаққанда (2016-2018 жж.) 

 

Облыс (республикалық маңызы бар қала) 
Жылдар 

2016 2017 2018 

Ақмола облысы 46,12 45,08 44,13 

Ақтобе облысы 59,26 54,83 46,08 

Алматы облысы 37,29 44,29 43,59 

Алматы қ. 59,87 66,54 70,77 

Нұр-Сұлтан қ. 61,78 77,00 76,62 

Атырау облысы 19,80 23,45 26,63 

ШҚО 53,35 43,13 43,81 

Жамбыл облысы 44,47 56,70 55,29 

БҚО 20,49 21,11 26,32 

Қарағанды облысы 30,16 35,83 36,03 

Қызылорда облысы 47,33 74,28 90,40 

Қостанай облысы 19,40 30,32 26,65 

Маңғыстау облысы 27,41 28,09 32,27 

Павлодар облысы 43,55 47,63 42,02 

СҚО 31,25 33,87 33,78 

ОҚО 44,48 53,62 52,38 

ҚР 42,55 48,67 49,18 

 

*- 2018 жылдан бастап Түркістан облысы 
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4 -кестеде (2016-2018 жж.) сол уақыт аралығында ДТЖЗ түрлерінің бірі 

жүйелі қызыл жегінің (ЖҚЖ) Қазақстан Республикасында жалпы 

сырқаттанушылығы көрсетілген. 

Кестеден көрініп тұрғандай, бұл көрсеткіштің ең жоғары мәндері 

Республикалық маңызы бар екі қалада (Алматы және Нұр-Сұлтан), сондай-ақ 

Жамбыл облысында байқалды, онда олар тіпті Нұр-Сұлтан қаласының жалпы 

сырқаттанушылық деңгейінен де асып түсті. Бұл өте күтпеген факт еді және 

қосымша зерттеулерді қажет етеді. Ықтимал себептердің бірі ретінде 

Қазақстанның оңтүстік өңіріне тән климаттық-экологиялық факторлардың 

әсерін болжауға болады, өйткені бұл көрсеткіштің деңгейі орташа 

республикалық мәндерден асып түсетін Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында да байқалды. ЖҚЖ-мен жалпы сырқаттанушылықтың неғұрлым 

төмен деңгейі Қазақстанның солтүстік және батыс облыстарында байқалып, 

Атырау облысында өзінің ең төменгі деңгейіне жетті (100 мың тұрғынға 

шаққанда 8,82-977), бұл да қосымша талдауды қажет етеді. 

4 кесте  – ҚР өңірлерінде ЖҚЖ халқының жалпы аурушаңдығы, 100 мың 

тұрғынға шаққанда (2016-2018 жж.) 

 

Облыс (республикалық маңызы бар қала) 
Жылдар 

2016 2017 2018 

Ақмола облысы 23,94 23,35 21,79 

Ақтобе облысы 19,16 18,20 18,52 

Алматы облысы 18,37 19,80 18,49 

Алматы қ. 32,66 36,14 36,64 

Нұр-Сұлтан қ. 29,16 40,10 31,20 

Атырау облысы 8,82 9,77 9,41 

ШҚО 21,54 22,43 22,95 

Жамбыл облысы 31,00 40,04 39,24 

БҚО 15,96 15,06 18,63 

Қарағанды облысы 13,28 16,00 16,89 

Қызылорда облысы 22,49 24,42 30,81 

Қостанай облысы 11,68 13,11 15,79 

Маңғыстау облысы 11,66 11,97 14,64 

Павлодар облысы 21,77 26,33 22,27 

СҚО 13,24 13,91 14,01 

ОҚО 22,17 25,25 22,93 

ҚР 21,02 23,82 23,36 

 

*- 2018 жылдан бастап Түркістан облысы 

 

Сол уақыт аралығында (2016-2018 жж.), жалпы Қазақстан халқы үшін 

ДТЖЗ-мен ауыратын пациенттер санының жынысы бойынша талдауды білдіріп 

және қызығушылықты шақыртады. Орташа алғанда, әйелдер пациенттерінің 

саны ерлер пациенттерінің санынан 5 есе көп болды, бұл халықаралық 
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деректерге сәйкес келеді [105]. Сонымен қатар, ел бойынша ер адамдары (R2 = 

0,8169) және әйелдері (R2 = 0,8681) үшін бірдей көрінетін ауырғандар 

жағдайларының өсу тенденциясы анықталды – 2 сурет. 

 

 

 
 

2 сурет -2016-2018 жылдар кезеңінде жынысына қарай бөлгенде Қазақстан 

Республикасында дәнекер тінінің жүйелі зақымдануы бар пациенттердің саны 

 

ЖҚЖ - ге келетін болсақ, ДТЖЗ-на қарағанда, әйелдер арасында 

пациенттер санының айтарлықтай артықшылығы байқалды, ол ДТЖЗ-тен 

айырмашылығы 9 есе болды, бұл халықаралық медициналық әдебиеттердің 

мәліметтеріне де сәйкес келеді [4]. Ер адамдарға (R2 = 0,255) қарағанда әйел 

адамдар үшін (R2 = 0,7861) айқынырақ болатын ЖҚЖ-мен ауыратын науқастар 

санының өсуі де анықталды –3 сурет. 
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3 сурет -2016-2018 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасында 

жынысына қарай бөлгенде жүйелі қызыл жегі бар пациенттердің саны 

 

2016-2018 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасында бірінші рет 

анықталған және диспансерлік жағдайлардың санын талдаудың да маңызы аз 

емес, пациенттердің екі санаты санының өсу үрдісі анықталды, бірақ 

диспансерлік жағдайлар санының өсуі бірінші рет анықталған жағдайлардың 

санына қарағанда (R2 = 0,9931) анағұрлым айқын болды (R2 = 0,6027) – 4 

сурет. 

 

 
4 сурет - 2016-2018 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасында дәнекер 

тінінің жүйелі зақымдануының алғаш анықталған және диспансерлік 

жағдайларының саны 
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Қазақстан Республикасында 3 жыл (2016-2018 жж.) кезеңінде, ДТЖЗ 

сияқты, ЖҚЖ-мен алғаш анықталған және диспансерлік пациенттердің санын 

талдау барысында пациенттердің екі санатының да өсу үрдісі байқалғаны 

анықталды. ДТЖЗ-на ұқсас, бұл үрдіс диспансерлік жағдайлар үшін (R2 = 

0.9916) бірінші рет анықталған ЖҚЖ жағдайларына (R2 = 0.4625) қарағанда 

күшті болды –5 сурет. 

 
 

5 сурет - Қазақстан Республикасында 2016-2018 жылдар кезеңінде алғаш 

анықталған және диспансерлік жүйелі қызыл жегі оқиғаларының саны 

 

6 жыл бойы (2013-2018 жж.) ШҚО Семей қаласында тұратын осы ауру 

бойынша есепте тұрған немесе мүгедектігі бар және ЖҚЖ пациенттер санының 

шамалы ауытқуы байқалды. Ерекше жағдай 2018 жыл болды, ол кезде ЖҚЖ 

себебінен мүгедектігі бар пациенттер саны 1,5 есеге (24-тен 35 адамға дейін) 

өсті. Шамасы, бұл 2018 жылы 2017 жылмен салыстырғанда байқалған алғаш 

рет анықталған ЖҚЖ жағдайларының санының өсуіне байланысты. Сол 

сияқты, 2018 жылы диспансерлік есепте тұрған пациенттер санының өсуі 

байқалды, бұл ЖҚЖ себебінен мүгедектер санының өсуіне әсер етуі мүмкін (6 

сурет) 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарды ауруханаға жатқызу қарқынын талдау да 

қызығушылық тудырады. 2013-2015 жылдар аралығында 2013 жылмен 

салыстырғанда 2014 жылы неғұрлым маңызды болған ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастарды емдеуге жатқызу санының ұдайы төмендеуі байқалды. Бұл 

фактінің ең ұтымды түсіндірмесі-бұл аурумен ауыратын науқастарды 

ауруханаға жатқызу тәсілдерін қайта қарау және ревматологиялық науқастарды 

бақылау және емдеу бойынша бірқатар өкілеттіктерді Денсаулық сақтау 
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жүйесінің амбулаториялық буынына беру. 

 
 

6 сурет -2013-2018 жылдар кезеңінде Семей қаласында алғаш рет 

анықталған диспансерлік есепте тұрған және жүйелі қызыл жегі бар мүгедек 

пациенттердің саны. 

 

ШҚО Семей қаласында ревматологиялық бейіндегі аурулармен жалпы 

сырқаттанушылықты зерттеу 2013-2018 жылдар кезеңінде 100 000 тұрғынға 

шаққанда 483,83 жағдай деңгейінен 3425,04 жағдайға дейін айтарлықтай 

өскенін көрсетті (сурет 7). Бұл өсу, ең алдымен, ҚР Денсаулық сақтау жүйесін 

реформалау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды іске асырумен 

байланысты болды, бұл аурулардың осы тобын анықтауды арттыруға мүмкіндік 

берді және сөзсіз жалпы сырқаттанушылықтың өсуіне алып келді. 

 

 
7 сурет -2013-2018 жылдар кезеңінде Семей қаласында ревматологиялық 

аурулармен жалпы сырқаттанушылық динамикасы (100 000 тұрғынға 

шаққанда) 
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Осылайша, Қазақстан Республикасында және оның өңірлерінде ЖҚЖ 

және ДТЖЗ таралу динамикасына жүргізілген талдау олардың өсу үрдісін 

анықтауға мүмкіндік берді, бұл осы нозология тобының өзектілігін 

төмендетпейтінін және алдын алу және бақылау жөніндегі шараларды 

іздестіруге бағытталған одан әрі ғылыми зерттеулер жүргізу қажеттілігін 

көрсетеді. 
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3.2 ЖҮЙЕЛІ ҚЫЗЫЛ ЖЕГІ БАР ПАЦИЕНТТЕРГЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

АКТІЛЕРДІ ЗЕРДЕЛЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ МАМАН 

ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ БІЛУІ 

 

Қазақстан Республикасының ақпараттық-құқықтық электрондық деректер 

базасында ұсынылған нормативтік-құқықтық құжаттарды іздеу нәтижелері 

бойынша [106] және барлық қайталауларды жойғаннан кейін, біз ЖҚЖ-мен 

ауыратын пациенттерге медициналық көмек көрсетуді регламенттейтін 

мынадай НҚА-ны анықтадық: 

 ҚР ӘМ 2015 жылғы 30 маусымда № 11511 болып тіркелген «Орфандық 

(сирек кездесетін) аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 

мамырдағы № 370 бұйрығы; 

  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 5 сәуірде 

№ 6869 тіркелген «Қазақстан Республикасының халқына ревматологиялық 

көмек көрсететін ұйымдар туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 14 наурыздағы № 

132 бұйрығы.; 

  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 16 

наурызда № 16618 тіркелген «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар 

азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін немесе 

жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 

бұйымдармен және мамандандыралған емдік өнімдермен қамтамасыз етуге 

арналған дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 

14 наурыздағы № 105 бұйрығы; 

 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның 

ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген 

санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін немесе жеңілдікпен берілетін 

дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен және 

мамандандыралған емдік өнімдермен қамтамасыз етуге арналған дәрілік 

заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 

29 тамыздағы № 666 бұйрығы; 

 Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 28 

желтоқсанда № 4068 болып тіркелген «Дәрілік заттарды қосымша беру 

туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы VI 

сессиясының № 143 шешімі; 
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  Алматы қаласы Әдiлет департаментінде 2018 жылғы 28 қыркүйекте № 

1499 болып тіркелген «Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық 

емделу кезінде тегін дәрілік заттарды қосымша беру туралы» VI сайланған 

Алматы қаласы мәслихатының ХХXIII сессиясының 2018 жылғы 14 

қыркүйектегі № 257 шешiмi; 

  Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 3 

қарашасында №3167 болып тіркелген «Облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 30 

шілдедегі № 18/276 «Амбулаторлық емдеу барысында азаматтардың жекелеген 

санаттарына дәрі-дәрмектерді қосымша тегін ұсыну туралы» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы» Маңғыстау облыстық мәслихатының 2016 жылғы 14 

қазандағы № 5/60 шешімі; 

 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 

желтоқсанда № 12733 болып тіркелкен «Екі айдан астам еңбекке уақытша 

жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығы; 

  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 

маусымда № 11494 тіркелген «Орфандық препараттардың тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 432 бұйрығы; 

  «Әскери қызметтен босатылған, жиырма бес және одан көп жыл еңбек 

сіңірген адамдарға санаторий-курорттық емделу ұсынылатын аурулар тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 

маусымдағы № 826 Қаулысы; 

  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 

маусымда № 11512 тіркелген «Әлеуметтік мәні бар аурулардың және 

айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 21 мамырдағы № 367 бұйрығы; 

  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 8 

қарашада № 17708 болып тіркелген "Тегін медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 5 

қыркүйектегі № ҚР ДСМ-10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 6 қарашадағы № ҚР 

ДСМ-31 бұйрығы; 

  2020 жылдың 7 шілдесіндегі № 360-VI «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі. 

Осы НҚА-ның барлығы "АМСК деңгейінде дәнекер тінінің жүйелі 

зақымдануы бар науқастарды диспансерлеудің ұйымдастырушылық-

әдістемелік аспектілерінің ғылыми негіздемесі" тарауында неғұрлым егжей-

тегжейлі қарастырылатындықтан, оларды диссертациялық зерттеудің осы 

бөлімінде қайта талдау орынды болып көрінбейді. Сонымен қатар, ЖҚЖ-мен 
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ауыратын пациенттерге медициналық көмек көрсету кезінде ревматологтар мен 

АМСК дәрігерлері пайдаланатын негізгі құжат Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Медициналық 

қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы 2016 жылғы "29" 

қыркүйектегі "жүйелі қызыл жегі диагностикасы мен емдеудің клиникалық 

хаттамасы"мақұлдаған №12 хаттама болып табылады. Диссертациялық 

зерттеудің осы кезеңінде біз ревматологтар мен жалпы практика дәрігерлерінің 

осы Хаттамада және басқа да НҚА-да көрсетілген негізгі ережелерді білу 

туралы сауалнамасының нәтижелерін талдауды мақсат етіп қойдық.  

Осы мақсатта, А қосымшасында ұсынылған сауалнама негізінде, біз 2019 

жылғы 26-27 сәуірде Алматы қаласында өткен Қазақстан Ревматологтарының 

II Конгресіне бүкіл Қазақстаннан қатысқан 126 ревматологқа сауалнама 

жүргіздік. Ревматологтарға сауалнама жүргізу нәтижелерін тексеру үшін біз 54 

ЖТД сауалнамасын жүргіздік және алынған нәтижелерді салыстырдық. 8 

суретте респонденттердің клиникалық мамандықтары бойынша жас бойынша 

бөлінуі көрсетілген 

 
8 сурет – Сұралған медицина қызметкерлерінің жас ерекшелігі, n=180 

 

Жасы 10 жастан бөліп 30-39 жас, 40-49 жас және 50-59 жас сияқты 

санаттарға бөлінді. Суреттен көріп отырғанымыздай, біз сұралғандардың 

ішінен 30 жастан кіші және 59 жастан асқан дәрігерлер болған жоқ. 

Дәрігерлердің көпшілігі (ревматологтардың 57,1% және ЖТД 46,3%) 40-49 жас 

аралығында болған. Жас дәрігерлер арасында (30-39 жас) 33,3% ЖТД және тек 

14,3% ревматолог болды. Сонымен бірге, егде жастағы дәрігерлердің арасында 

(50-59 жас) көпшілігі ревматологтар (28,6%), ал 20,4% - ы ЖТД болды. 

Ревматолог дәрігерлердің жас құрамы туралы алынған мәліметтер олардың 

"қартаюының"жанама дәлелі болып табылады. 5 кестеде жұмыс өтілі мен 

дәрігерлік санаттары бойынша сұралған дәрігерлерді бөлу көрсетілген. 
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5кесте – Жұмыс өтілі және дәрігерлік санаттар бойынша респонденттердің 

сипаттамасы 

 

Айнымалы Сипаттамалары ЖТД 

(n=54) 

Ревматолог дәрігер 

(n=126) 

Абс.с. % Абс.с. % 

Еңбек өтілі 1 -10 жыл 35 64,8 31 24,6 

10 -20 жыл 17 31,5 62 49,2 

21 жыл және 

жоғары 

2 3,7 33 26,2 

Дәрігерлік 

санат 

Жоғарғы санат 8 14,8 50 39,7 

1 санат 34 63 65 51,6 

2 санат 10 18,5 11 8,7 

Санатсыз 2 3,7 0 0 

 

5-кестенің деректері бойынша ЖТД – ның басым көпшілігінде (35 маман-

64,8 %) 1 жылдан 10 жылға дейінгі кәсіби қызмет өтілі болды, бұл оларды 

ревматолог – дәрігерлерден ерекшелендірді, олардың кәсіби өтілі көп жағдайда 

(62 маман-49,2 %) 11-20 жыл болды. Жалпы, біз ұсынған ЖТД респонденттер 

тобы ревматолог дәрігерлермен салыстырғанда кәсіби қызмет өтілі аз болды, 

бұл олардың жоғарыдағы суретте көрсетілген жас құрылымына сәйкес келді. 

Бұл феноменді Қазақстанда ЖТД салыстырмалы түрде жаңа клиникалық 

мамандық болып табылатындығымен түсіндіруге болады, ол медицина 

университеттерінің көптеген түлектерін тартады, алайда олардың барлығы 

бірдей осы мамандықта қалмайды [107]. 

Сол кестеден көрініп тұрғандай, екі мамандықтың респонденттерінің 

көпшілігі бірінші медициналық категорияға ие болды (ЖТД үшін 63,0% және 

ревматологтар үшін 51,6%). Алайда, жоғары санатты мамандар саны бойынша 

ревматологтар (39,7%) көш бастап тұр, бұл медицина қызметкерлерінің осы 

санаты арасында 21 жылдан астам кәсіби өтілі бар дәрігерлердің жоғары үлес 

салмағымен түсіндірілді. Тиісінше, олардың тек 8,7% - ында екінші біліктілік 

санаты бар екендігі таңқаларлық емес, бұл ЖТД-мен 18,5% салыстырғанда. 9 

суретте ревматолог-дәрігерлер мен ЖТД 1 ай бойы қарайтын ЖҚЖ бар 

пациенттердің орташа санына қатысты мәліметтер көрсетілген. 
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9 сурет – Ревматолог дәрігерлер және ЖТД бір ай бойы қараған ЖҚЖ 

пациенттерінің саны. 

 

9- суретте анық көрсетілгендей, ЖТД бір ай ішінде орташа есеппен 10-нан 

астам ЖҚЖ пациенттерін тексермейді. Сонымен қатар, ревматологтардың 

көпшілігі (67 маман - 53,2%) 11 – ден 20-ға дейін ЖҚЖ пациенттерін тексереді, 

олардың аз бөлігі 1-ден 11-ге дейін ЖҚЖ пациенттерін (43 маман-34,1%) 

тексереді, ал 12,7% (16) мамандар 21 және одан да көп науқасты тексереді. 10-

суретте ревматолог-дәрігерлер мен ЖТД субъективті пікірі негізінде ЖҚЖ 

проблемалары бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өту қажеттілігі 

көрсетілген. 
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Сурет 10 – ЖҚЖ бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өту қажеттілігі 

бойынша дәрігерлердің өзін-өзі бағалауы 

 

10 суреттен көрініп тұрғандай, ЖТД-нің бірде-біреуі ЖҚЖ-ға қатысты өз 

білімін жеткілікті деп санамады, өйткені барлық мамандар осы мәселе 

бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өту қажеттігін мәлімдеді. Сонымен 

қатар, ревматологтардың пікірлері шамамен тең бөлінді: 72 маман (57,1 %) 

жеткілікті біледі деп есептеді, ал 54 маман (42,9 %) өз біліктілігін арттыруды 

қажет деп ойлады. 6 кестеде ревматолог дәрігерлердің өзін-өзі бағалауы және 

ЖТД ЖҚЖ пациенттеріне қатысты олардың дәрігерлік қызметін реттейтін 

НҚА білімі туралы ақпарат көрсетілген. 

 

6 кесте – ЖҚЖ пациенттерімен жұмыс істеуге қатысты НҚА-ның өз білімін 

дәрігерлердің субъективті бағалауы 

 

 

Айнымалы Сипаттамасы ЖТД 

(n=54) 

Ревматолог 

дәрігер (n=126) 

Абс.с. % Абс.с. % 

ЖҚЖ 

пациенттерімен 

жұмысты 

реттейтін барлық 

негізгі НҚА 

білетіндігін атап 

өтті 

Жоқ 18 33,3 0 0,0 

Иә 36 66,7 126 100,0 

ЖҚЖ диагнозы 

әлеуметтік 

маңызды 

ауруларға 

жататынын атап 

өтті 

Теріс жауап 

берді (ЖҚЖ ол 

ӘМА) 

18 33,3 0 0,0 

Оң жауап берді 

(ЖҚЖ ол ӘМА 

емес) 

36 66,7 126 100,0 

 

ЖТД басым көпшілігі (36 маман – 66,7 %) ЖҚЖ пациенттерімен олардың 

жұмысын регламенттейтін барлық негізгі НҚА біледі деп есептеді. 

Ревматологтардың арасында бұл сұраққа теріс жауап беретін бірде-бір маман 

болмағаны қызығушылық тудырады. Алайда, ЖҚЖ әлеуметтік маңызы бар 

аурулардың тізбесіне жататыны туралы нақтылаушы сұрақ қойылған кезде (ҚР 

ДСМ 2015 жылғы 21 мамырдағы № 367 бұйрығын білу мәселесі), ЖТД 18 (33,3 

%) қате теріс жауап берді (6 кесте). 

ЖҚЖ пациенттерімен олардың жұмысын регламенттейтін НҚА негізгі 

ережелеріне қатысты медицина қызметкерлерінің білімін бағалау 7 кестеде 

келтірілген. Сауалнама басталар алдында күтілгендей, ЖТД ревматолог-

дәрігерлермен салыстырғанда орташа есеппен 30 сұраққа дұрыс жауап бере 
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отырып, біршама нашар білімдерін көрсетті. Бұл жағдайда дұрыс жауаптардың 

ең аз саны 10, ал максимум-50 болды. Ревматолог-дәрігерлерге келетін болсақ, 

дұрыс жауаптардың ең аз саны 40, ал максимум-90, сауалнама нәтижелері 

бойынша орташа пайыз 65 құрады. Егер ҚР медициналық университеттерінде 

қабылданған балдық-рейтингтік шкаланы негізге алсақ, егер дұрыс жауаптар 

саны 50%-дан аз болса, білім "қанағаттанарлықсыз" болып саналады,  

"қанағаттанарлық" - егер дұрыс жауаптар саны 51%-дан 69%-ға дейін 

ауытқыса,  "жақсы" - егер дұрыс жауаптар саны 70-89% болса және «өте жақсы 

" - егер дұрыс жауаптардың пайызы 90% - дан асса [108], онда аз ғана ЖТД-ның 

ЖҚЖ пациенттеріне қатысты НҚА-ның "қанағаттанарлық" білімі бар. 

Керісінше, ревматологтардың дұрыс жауаптарының орташа пайызы 65 

болғандықтан, олардың білімін жалпы "қанағаттанарлық" деп санауға болады, 

бірақ олардың аз бөлігі ғана ЖҚЖ пациенттеріне қатысты НҚА-ны "өте жақсы" 

деп біледі. 

 

7- кесте Сауалнама деректері бойынша ЖҚЖ пациенттерімен жұмысты 

регламенттейтін НҚА білімін бағалау. 

 

 

Сипаттамалары НҚА білімін 

бағалау % 

Мамандық ЖТД Минимум 10 

Максимум 50 

Орташа 30 

Стандарттық ауытқу 8 

Ревматолог 

- дәрігер 

Минимум 40 

Максимум 90 

Орташа 65 

Стандарттық ауытқу 6 

 

Сауалнама сұрақтарына дұрыс және дұрыс емес жауаптарды талдау үлкен 

қызығушылық тудырады. Сонымен, ЖТД-ның көпшілігінде " ЖҚЖ әлеуметтік 

маңызды ауру болып табыла ма?", "ЖҚЖ-мен ауыратын науқасқа жалпы қан 

мен зәр анализі, биохимиялық қан анализі қаншалықты жиі тағайындалады?", 

сондай-ақ ЖҚЖ міндетті диагностикалық критерийіне қатысты сұрақ (Біздің 

сауалнамамыздың 11-сұрағы). Бұл ретте ЖТД-ның бірде-біреуі "екі және одан 

да көп ағзалар жүйесі зақымданған және АНА <1:40 титрі бар пациенттерге 

қатысты диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес тактика қандай" және 

"ЖҚЖ диагностикасы және емдеу хаттамасында гендік-инженерлік 

биологиялық препараттардың қайсысы көрсетілген?». Бұл ревматологтарға 

медициналық көмектің осы аспектілерін шешу құқығын ЖТД береді деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

ЖҚЖ диагностикасы мен емдеудің клиникалық хаттамасында көрсетілген 

гендік-инженерлік биологиялық препарат туралы мәселе ревматолог-
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дәрігерлерінде де үлкен қиындықтар туғызғаны күтпеген жағдай болды, 

өйткені оған мамандардың тек 15,1% - ы (126-дан 19 адам) дұрыс жауап бере 

алды. Шамасы, бұл жергілікті жерлерде қымбат дәрі-дәрмектермен қамтамасыз 

етудің төмен және кең таралмауымен байланысты. Сонымен қатар, ревматолог 

дәрігерлер " бүйрек биопсиясы кімге істелуі тиіс?" және "ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқасқа липидтер профилін зерттеу, денситометрия, офтальмологиялық 

тексеру, АФЛ титрлерін анықтау және жамбас сүйектерінің рентгенографиясы 

қаншалықты жиі тағайындалады?» деген сұрақтарға жауап беруге қиналған. 

Бұл факт алаңдаушылық тудырады және науқаста туындаған асқынулардың 

кеш диагностикасына әкелуі мүмкін, бұл ауруға және жалпы өмірге қатысты 

болжамның нашарлауына әкеледі. 

Дегенмен, біз жүргізген НҚА мамандарының білімін бағалау негізінде 

олардың сақталуына қатысты түпкілікті және жан-жақты жауап беру мүмкін 

емес, өйткені НҚА стандарттарын ұстануға көптеген басқа факторлар әсер 

етеді. Біз дәрігерлерге НҚА-ны тікелей қадағалайтыны туралы сұрақ қоюды 

қажет деп санамадық, өйткені тәжірибе көрсеткендей, олар өздері үшін 

қолайсыз салдардан қорқып, оған жиі оң жауап береді [109]. Дегенмен, біз 

қолданыстағы НҚА-да (ең алдымен клиникалық хаттамада) көрсетілген ЖҚЖ 

диагностикасы мен емдеу нормативтерін білу олардың орындалуына әсер 

ететін негізгі фактор болып табылады деп пайымдауға бейімбіз. Өз кезегінде, 

бұл біліктілікті арттыру курстарын өткізудің, семинарлар мен мастер-кластар 

ұйымдастырудың, сондай-ақ осы бағыт бойынша конференциялар мен 

симпозиумдардың маңыздылығын тағы да атап көрсетеді. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының ақпараттық-құқықтық 

электрондық деректер базасында ұсынылған НҚА-ға жүргізілген талдау 

олардың жеткілікті санын және ЖҚЖ проблематикасын толық қамтуды 

анықтады. Алайда, біз жүргізген осы НҚА-ның негізгі ережелерін дәрігер-

мамандардың білімін бағалау ЖҚЖ пациенттерін емдеуді, диагностикалауды 

және диспансеризациялауды сапалы жаңа деңгейге көтеру үшін шешілуі тиіс 

бірқатар проблемаларды анықтауға мүмкіндік берді. Бірінші кезекте 

ревматолог-дәрігерлерді де, ЖТД-ны да ЖҚЖ-ні қоса алғанда, дәнекер 

тіндердің жүйелі зақымдану проблемалары бойынша оқытуды жалғастыру, 

сондай-ақ диагностикалық және емдеу іс-шараларының бекітілген көлемі 

тұрғысынан қолданыстағы НҚА туралы, оның ішінде пациенттерге жоғары 

технологиялық рәсімдерге қол жеткізуді ұсыну аспектілері бойынша олардың 

хабардар болуын арттыру қажет. 
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3.3 ТЕРАПИЯНЫ ҰСТАНУ, ӨМІР СҮРУ САПАСЫН ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ 

ҚЫЗЫЛ ЖЕГІ БАР ПАЦИЕНТТЕРДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ 

ПРОЦЕСІНЕ ҚАНАҒАТТАНУДЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Қазіргі уақытта терапияны ұстану, өмір сүру сапасы және пациенттердің 

қанағаттануы медициналық қызметтерді бағалау үшін кеңінен қолданылады, 

өйткені олар денсаулық сақтау жүйесінің оңтайлы жұмысының маңызды 

көрсеткіштері болып саналады. Бұл параметрлер бір-бірімен тығыз байланысты 

және пациенттерді емдеу нәтижелеріне тікелей әсер етеді [110]. Жалпы, 

пациенттер уақтылы, тиімді және бағдарланған болса, қызмет сапасына оң баға 

беруге бейім. 

Аурудың табиғаты да өз үлесін қосады, өйткені ЖҚЖ сияқты созылмалы 

прогрессивті бұзылулармен ауыратын науқастар медициналық көмекке аз 

қанағаттанады, терапия мен өмір сүру сапасының төмендігін көрсетеді [111]. 

ЖҚЖ-мен, жалпы алғанда, емдеуге деген міндеттеме өте төмен, өйткені әдеби 

мәліметтерге сәйкес, барлық пациенттердің төрттен бір бөлігі екі жыл ішінде 

тағайындалған дәрі-дәрмектердің кем дегенде 80% - ын қабылдайды [112]. 

Терапияны төмен ұстану клиникалық нәтижелердің нашарлауына әкеледі, 

нәтижесінде пациенттердің өмір сүру сапасы төмен және олар көрсеткен 

медициналық көмекке қанағаттанбайды. 

 

3.3.1. Зерттеуге қатысушылардың жалпы сипаттамасы 

 

Зерттеуге қатысушылардың жалпы сипаттамасы 8 кестеде келтірілген. 

Зерттеуге барлығы 67 адам қатысты. Оның ішінде 66 (98,5 %) әйел және 1 

(1,5%) ер адам болған. Қатысушылардың орташа жасы (±СА) 39,2 (±12 жас) 

құрады. Қазақтар мен орыстардың пайыздық арақатынасы тиісінше 86,6 % (58 

пациент) және 13,4 % (9 пациент) құрады. Алынған деректерге сәйкес 

білімділік құрылымы мынадай болды: 13,4% – ы аяқталмаған орта білімі, 37,3% 

– ы орта білімі, 26,9%-ы орта арнаулы білімі және 22,4% - ы ғана жоғары білімі 

болды. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері 

бойынша 2017 жылы 83 мың теңге орташа жалақы болған. Біздің зерттеуімізде 

респонденттердің басым көпшілігі (79,1%) көрсетілген есептік көрсеткіштен аз, 

ал 20,9% – көрсетілген деңгейден жоғары табысқа ие болды. Аурудың алғашқы 

белгілері пайда болған кездегі жасқа келетін болсақ, ол (±СА) 30±11 жыл 

болды. Бұл ретте 82,1 % (55 пациент) бір жылдан астам диспансерлік есепте 

тұрды, ал 17,9% (12 пациент) алғаш рет анықталған ауру мәртебесіне ие болды. 

 

8 кесте – Зерттеу тобының демографиялық сипаттамасы, n=67 

 

Пациенттер сипаттамасы Абс.с. % 

Жынысы Әйел 66 98,5 

Ер 1 1,5 

Ұлты Қазақтар 58 86,6 
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Орыстар 9 13,4 

Жасы, орташа 

±стандарттыауытқу 

39±12 жас 

Білімі Аяқталмаған орта білім 9 13,4 

Орта білім 25 37,3 

Маманданған орта білім  18 26,9 

Жоғары 15 22,4 

Кіріс 83 мың теңге және төмен* 53 79,1 

83 мың теңгеден жоғары* 14 20,9 

Ревматологтағы диспансерлік 

есеп мәртебесі 

Алғаш рет анықталған ауруы 

бар пациент (1 жылдан кем) 

12 17,9 

Д тіркеуде бір жылдан артық 55 82,1 

Аурудың алғашқы белгілері 

пайда болған кездегі жасы, 

орташа ± стандартты ауытқу 

 

30±11 жас 

* Ескерту - 83 мың теңге 2017 жылы ҚР-дағы орташа жалақыға сәйкес келеді 

(Halyk Finance, ҚР Ұлттық экономика статистикасы комитеті, 2017 ж.) [113] 

 

Жеті негізгі параметр бойынша ЖҚЖ мәртебесінің клиникалық 

сипаттамалары 9- кестеде келтірілген. Мүгедектік тобында тексерілгендердің 

жартысынан астамы болған жоқ (35 адам – 52,2 %). ЖҚЖ белсенділік индексі 

(SLEDAI) 4 – тен аз зерттелген пациенттердің үштен бірінде байқалды (22 

пациент-32,8 %), ал қалған 45 науқаста (67,1 %) SLEDAI индексі >=4 болды. 

Алынатын дәрілік терапияның құрылымы мынадай сандармен ұсынылды: 

кортикостероидтармен емді 16,4 % (11 пациент), цитостатиктермен емді – 89,6 

% (60 пациент), ГИБ терапиясын тек 2 пациент (3,0%) алды. Жүргізілген емдеу 

аурудың ремиссиясына 10,5 % (7 пациент) қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бұл 

ретте 5 зерттелушіде (7,5 %) клиникалық және ішінара-клиникалық ремиссияға 

қол жеткізілді, ал 2 – де (3,0%) - толық ремиссияға қол жеткізілді. Көптеген 

жағдайларда-89,6% (60 пациент) ремиссияға қол жеткізілген жоқ. 

9- кесте Зерттеудің жалпы тобындағы ЖҚЖ мәртебесінің клиникалық 

сипаттамасы, n=67 

 Сипаттама Абс.с. % 

Мүгедектік Жоқ 35 52,2 

Иә 32 47,8 

Индекс SLICC/ACR Мүшелердің зақымдануы (1 балдан 

жоғары) 

67 100,0 

Индекс SLEDAI <4 22 32,8 

>=4 45 67,1 

ГИБ терапиясы Жоқ 65 97,0 

Иә 2 3,0 

Цитостатиктер 

терапиясы 

Жоқ 60 10,4 

Иә 7 89,6 

ГКС терапиясы Жоқ 56 83,6 
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Иә 11 16,4 

Пациентті жүргізу 

тиімділігінің 

критерийлері 

Ремиссия жоқ 60 89,6 

Клиникалық және ішінара 

клиникалық ремиссия 

5 7,5 

Толық ремиссия  2 3,0 

 

Зерттеуде ұсынылған ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың шағымдары мен 

симптомдары құрылымында ең көп тарағандары сүйек-бұлшықет жүйесі 

тарапынан шағымдар 95,5 % (64 пациент), шаршау – 88,1 % (59 пациент) және 

жүйке жүйесі тарапынан шағымдар (53,7 % – 36 пациент) болды. Сондай – ақ, 

тексерілгендердің жартысына жуығы АІЖ органдары тарапынан (49,3%-33 

адам), жүрек – қантамыр жүйесі тарапынан – 44, 8% (30 пациент), тері 

жабындары тарапынан-43,3 % (29 пациент) шағым берді. Ең сирек кездесетін 

шағымдарға несеп – жыныс жүйесі тарапынан шағымдар – 10,4 % (7 пациент), 

тромбоз-4,5 % (3 пациент) және тексерілген 13,4% - да байқалған депрессия 

мен мазасыздыққа шағымдар жатады. 10 -кестеде пациенттерде пайда болған 

барлық шағымдар мен белгілер азаю тәртібімен көрсетілген. 

 

10- кесте  Зерттеудің жалпы тобындағы жүйелер бойынша клиникалық 

белгілері, n=67 

 

Шағымдар мен симптомдар Абс.с. % 

Сүйек-бұлшықет жүйесі тарапынан шағымдар 64 95,5 

Шаршау 59 88,1 

Жүйке жүйесінің шағымдары 36 53,7 

АІЖ тарапынан шағымдар 33 49,3 

Жүрек қантамыр жүйесі тарапынан шағымдар 30 44,8 

Тері-шырышты жүйесінің шағымдары 29 43,3 

Рейно 28 41,8 

Қызба 26 38,8 

Бөртпе 19 28,4 

Тыныс алу жүйесінің шағымдары 15 22,4 

Таңертеңгі қаттылық 13 19,4 

Тораптар 12 17,9 

Жаралар 11 16,4 

Инфекцияның болуы 11 16,4 

Депрессия / мазасыздық 9 13,4 

Несеп жыныс тарапынан шағымдар 7 10,4 

Ауыр инфекция 5 7,5 

Тромбоздар 3 4,5 

Құрысулар 1 1,5 
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3.3.2 ЖҚЖ-мен ауыратын пациенттерді емдеуге бейілділікке 

медициналық-әлеуметтік факторлардың әсерін бағалау нәтижелері 

 

Тағайындалған терапияны ұстануды талдау әрбір тексерілген осы 

сауалнаманы өз бетінше толтырған кезде morisky емдеуді ұстану шкаласының 

қысқа нұсқасының көмегімен жүргізілді және алынған жауаптарды екі топқа 

бөлу арқылы: «Ұстанатын» (4 балл жинаған пациенттер) және «Ұстанбайтын» 

(4 ұпайдан аз жинаған пациенттер) [99]. 

MMAS-4 деректері бойынша емдеуге деген жалпы ұстану пациенттердің 

тек 16,4%– ында (11 адам) анықталды, бұл ретте пациенттердің көп бөлігі (56 

адам-83,6 %) ұмытшақтыққа, немқұрайдылыққа, әл-ауқаттың жақсаруына 

немесе нашарлауына байланысты тағайындалған емді мезгіл-мезгіл қолдануды 

тоқтатып, төмендетілген терапияны ұстанумен болды (11-кесте). 

 

11- кесте ЖҚА науқастарындағы терапияны ұстану 

 

MMAS-4 Абс.с. % 

Ұстанатын 11 16,4 

Ұстанбайтын 56 83,6 

Барлығы 67 100,0 

 

Әр түрлі медициналық және әлеуметтік факторлардың ЖҚЖ терапиясына 

деген ұстану әсерін бағалау негізінде біз төменде сипатталған заңдылықтарды 

анықтадық. Сонымен, әйелдер ерлерге қарағанда ЖҚЖ терапиясын көбірек 

ұстануға бейім болды (ерлер арасында 16,7 % – 11 адам, 0%) (χ2=0,199, D. f.=1, 

p=0,655). Алайда, нәтижелерді статистикалық өңдеуден көрініп тұрғандай, 

біздің зерттеуімізге MMAS-4 сауалнамасы арқылы бағалауға сәйкес емделуді 

ұстанбайтын жалғыз адам қатысты (12 кесте). 

 

12 кесте – Жынысына байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

Жынысы MMAS-4 χ2 D.f. p-

бағасы Ұстанады Ұстанбайды 

Абс.с. % Абс.с. % 

Әйел 11 16,7 55 83,30 0,199 1 0,655 

Ер 0 0,00 1 100,00 

 

13-кестеде келтірілген жас стратификациясы жас пен терапияға деген 

ұсанымның деңгейі арасындағы айқын статикалық байланыстың болуын 

көрсетті: қатысушылар неғұрлым жасы үлкен болса, соғұрлым олар терапияны 

аз ұстанады алды (χ2=12,712, D. f.=5, p=0,026. Мәселен, ең жас страта (10-19 

жас) 75,0% (3 адам) терапияны ұстанатындар болды. Бұл ретте 50-59 жас 

тобындағы пациенттердің бөлігі-76,9% (10 адам) емделуді ұстанбайтындар еді, 

ал ЖҚЖ терапиясына неғұрлым төмен ұстану 60 жастағы және одан жоғары 

жастағы стратада байқалды. 
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13- кесте  Жасына байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

 

Жас 

топтары 

MMAS-4 χ2 D.f. p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

10-19 жас 3 75,00 1 25,00 12,712 5 0,026 

20-29 жас 2 16,70 10 83,30 

30-39 жас 2 11,10 16 88,90 

40-49 жас 1 5,30 18 94,70 

50-59 жас 3 23,10 10 76,90 

60 жастан 

жоғары 

0 0,00 1 100,00 

 

Білім деңгейінің ЖҚЖ терапиясын ұстануына әсерін бағалау деректері 

бойынша білім деңгейі мен терапияны ұстанудың арасындағы байланыс туралы 

сенімді мәліметтер алынды: білімнің жоғары деңгейі емделуге деген ұстанудың 

жоғары деңгейімен байланысты болды (χ2=17.019909, D. f.=1, p=0.0007). 

Мәселен, емдеуді ұстануға бейімді емес пациенттердің басым бөлігі орта 

білімді болса, емдеуді ұстануға бейімді пациенттердің басым бөлігі (66,7 % – 10 

адам) орта-арнайы білімді болған. Алайда, жоғары білімі бар пациенттер 

арасында ЖҚЖ терапиясын ұстануға бейім емес адамдар көп болғаны күтпеген 

жағдай болды (14 кесте). 

 

14- кесте  Білім деңгейіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

 

Білім деңгейі 

MMAS-4 

χ
2
 D.f. 

p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

Аяқталмаған 

орта  

0 0,0 9 17,3 17,019909 3 0,0007 

орта  2 13,3 23 44,2 

Арнайы орта 10 66,7 8 15,4 

Жоғарғы 3 20,0 12 23,1 

 

ЖҚЖ терапиясына деген ұстануды өзара байланысын талдау тұрғысынан 

және біз мынадай деректерді алдық: терапияны ұстанатын пациенттер тобында 

83 мың теңгеден кем табыс табатын, сондай-ақ 83 мың теңгеден астам табыс 

табатын адамдар саны тең (әр топта 6 адам). Дәл сол уақытта, терапияны 

ұстанбайтын пациенттер тобында табысы 83 мың теңгеден кем болғандар 

көпшілігі болды (47 адам – 85,4 %) (χ2=7,491, D. f.=1, p=0,0062) (15-кесте). 

 

15- кесте   Табыс деңгейіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 
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Табыс көлемі 

MMAS-4 

χ
2
 D.f. 

p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

83 мың теңге 

және одан аз 

6 50,0 47 85,4 7,491 1 0,0062 

83 мың 

теңгеден 

жоғары 

6 50,0 8 14,6 

 

Ревматологта 1 жылдан аз уақыт тіркелген пациенттердің арасында 

шамамен бірдей емделуді ұстануға бейім және бейім емес адамдар болды. 

Алайда, ревматологта 1 жылдан астам уақыт бойы тіркелген пациенттердің 

көпшілігі (55-тен 49 пациент) ЖҚЖтерапиясын ұстануға бейім емес (χ2=7,876, 

D. f.=1, p=0,0050 (16 кесте). 

 

16- кесте Ревматологтағы диспансерлік есеп жағдайына байланысты ЖҚЖ            

терапиясын ұстану 

 

Ревматологта Д 

тіркеуде тұру 

MMAS-4 

χ
2
 D.f. 

p-

бағасы 
Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

Д тіркеуде 1 жылға 

дейін 
5 45,4 6 10,9 

7,876 1 0,0050 
Д тіркеуде 1 жылдан 

артық 
6 54,6 49 89,1 

 

Біздің зерттеуімізге сәйкес, пациенттердің көпшілігі мүгедектіктің 

болуына қарамастан емделуге дайын емес еді. Терапияны ұстануға мүгедектігі 

жоқ адамдар бейім болды (63,6 % – 7 адам), оны мүгедектігі бар адамдармен 

салыстырғанда (36.4 % – 4 пациент), χ2=0,685, D. f.=1, p=0,4078 (17 кесте) 

 

17- кесте Мүгедектіктің болуына байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

 

Мүгедектік MMAS-4 χ
2
 D.f. p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

Жоқ 7 63,6 28 50,0 0,685 1 0,4078 

Иә 4 36,4 28 50,0 

 

SLICC/ACR индексі тұрғысынан емделуге деген адалдықты талдау 

деректері бойынша ешқандай айырмашылық анықталған жоқ: "терапияны 

ұстануға бейім" және "терапияны ұстануға бейім емес" екі топ 100% 

SLICC/ACR =1 және > баллдар индексімен ұсынылды, яғни ЖҚЖ-мен 

байланысты органдардың зақымдануы болды (18-кесте). 
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18- кесте  SLICC индексіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

 

SLICC/ACR 

индексі 

MMAS-4 χ
2
 D.f. p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

Зақымдану жоқ,  

SLICC/ACR = 0 

балл 

0 0,0 0 0,0 - - - 

Зақымдану бар, 

SLICC/ACR = 1 и 

> балл 

11 100,0 56 100,0    

 

Сонымен қоса, емдеуді ұстананатын пациенттердің (52,6 % – 10 пациент)  

және ұстанбайтын пациенттердің  көп бөлігі (72,9 % – 35 пациент) SLEDAI =>4 

индекс көрсеткішіне ие болғанын (χ2=2,540, D.f.=1, р=0,1110), SLEDAI 

индексіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстануды талдау көрсетті (19- кесте). 

 

19- кесте SLEDAI индексіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстану 

 

SLEDAI индексі MMAS-4 χ
2
 D.f. p-

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтындар 

Абс.с. % Абс.с. % 

SLEDAI <4 9 47,4 13 27,1 2,540 1 0,1110 

SLEDAI =>4 10 52,6 35 72,9 

 

Дәрі – дәрмекпен емдеу әдісіне байланысты ЖҚЖ терапиясын ұстануға 

талдау жүргізген кезде: ГИБ, цитостатиктер немесе ГКС-ке байланысты біз 

мынадай заңдылықтарды анықтадық: ГИБ алатын пациенттер тобында екі 

пациент те терапияны ұстануға бейім емес еді, ал цитостатиктер алатын 

пациенттер тобында бір пациент терапияны ұстануға бейім болды, ал 6 пациент 

терапияны ұстануға бейім болған жоқ, алайда бұл айырмашылықтар 

статистикалық маңыздылық деңгейіне жеткен жоқ(20- кесте). 

 

20- кесте Жүргізілген емге байланысты терапияны ұстауға бейімділік: ГИБП, 

цитостатиктер, ГКС 

 

Терапияны ұстану MMAS-4 χ
2
 D.f p- 

бағасы Ұстанатындар Ұстанбайтын 

дар 

Абс.с. % Абс.

с. 

% 

ГИБ 

терапиясы 

Жоқ 11 100,0 54 96,4 0,405 1 0,5245 

Иә 0 0,0 2 3,6 
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Цитостатиктер 

терапиясы 

Жоқ 10 90,9 50 89,3 0,026 1 0,872 

Иә 1 9,1 6 10,7 

ГКС 

терапиясы 

Жоқ 0 0,0 56 100,0 59,911 1 0,0001 

Иә 11 100,0 0 0,0 

 

3.3.3 ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша медициналық-әлеуметтік 

факторлардың пациенттердің диспансерлеу процесіне қанағаттануына 

әсерін бағалау нәтижелері 

 

Пациенттердің қанағаттанушылығын зерттеу медициналық қызмет 

көрсетушілерге жақсартуды қажет ететін қызмет көрсету факторларын 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ пациенттердің қажеттіліктерін 

жақсырақ түсінуге және тиімді әрі сапалы қызметтер көрсету үшін 

стратегиялық жоспарды дәйекті құруға мүмкіндік береді. Екінші жағынан, 

пациенттердің медициналық қызметтерге деген жоғары қанағаттануы олардың 

мінез-құлық уәжін өзгертеді, бұл дәрігер тағайындаған емдеу мен диспансерлік 

бақылауға деген ұстануын артуына ықпал етеді, бұл емдеу нәтижелері мен 

нәтижелеріне жағымды әсер етеді. 

ЖҚЖ пациенттерінің диспансерлік бақылаумен қанағаттанушылығын 

зерттеу, тағайындалған емді ұстануды зерттеу сияқты іріктемеде жүргізілді, ол 

үшін пациенттер зерттеу сауалнамасының келесі сұрақтар блогына көшті. 21 

кесте 6 балдық Лайкерт шкаласы бойынша қанағаттануды бағалаудың жалпы 

нәтижелерін ұсынады, біртіндеп "өте қанағаттанбаған" санатынан "өте 

қанағаттанған" санатына ауысады. 

 

21 кесте – Пациенттердің диспансерлеу процесіне қанағаттанушылығы 

 

Қанағаттану деңгейі Абс.с. % 

Өте қанағаттанбаған 22 32,8 

Қанағаттанбаған 23 34,3 

Шамалы қанағаттанбаған 11 16,4 

Қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттанған 11 16,4 

Қанағаттанған 0 0,0 

Өте қанағаттанған 0 0,0 

Барлығы 67 100,0 

 

21 кестеден көрініп тұрғандай, пациенттердің ешқайсысы диспансерлік 

бақылауға "өте қанағаттанған" немесе "қанағаттанған" емес. Пациенттердің 

басым көпшілігі (83,5% - 56 адам) қандай да бір дәрежеде қанағаттанбаған 

және тек 11 пациент (16,4%) қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттанған. 22 кесте 

ЖҚЖ пациенттерінің жынысына қарай диспансеризация үрдісімен 

қанағаттануын зерттеу нәтижелерін көрсетеді. 

 

22 кесте – Жыныс бөлінісінде диспансеризация процесіне қанағаттану 



59 
 

 

Қанағаттану 

деңгейі 

Жынысы χ
2
 D.f. p -

бағасы Әйел Ер 

Абс.с. % Абс.с. % 

Өте 

қанағаттанбаған 

22 33,3 0 0,0 1,942
a
 3 0,585 

Қанағаттанбаған 22 33,3 1 100,0 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

11 16,7 0 0,0 

Қанағаттанбағаннан 

гөрі қанағаттанған 

11 16,7 0 0,0 

Қанағаттанған 0 0,0 0 0,0 

Өте қанағаттанған 0 0,0 0 0,0 

 

23 кестеде жасы 10-ға (20 жастан 60 жасқа дейін және одан жоғары) 

дейінгі қадаммен олардың жасына байланысты ЖҚЖ пациенттерінің 

диспансерлік бақылаумен қанағаттануын бағалау нәтижелері берілген. Осы 

кестеден көрініп тұрғандай, 60 жастан асқан жас стратада жалғыз пациент 

диспансерлік бақылауға өте қанағаттанбады, ал кіші жас стратасында (10-19 

жас) мүлдем қанағаттанбаған пациенттер болған жоқ. Сонымен қатар, осы 

стратадағы пациенттер, әдетте, басқа жастағы науқастарға қарағанда 

медициналық тексеру процесіне көбірек қанағаттанды. 

ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша медициналық тексеру процесіне 

қанағаттанудың егжей-тегжейі білім деңгейіне байланысты 24-кестеде 

келтірілген. Осы кестеден көрініп тұрғандай, орта-арнайы білімі бар 

пациенттер ең көп қанағаттандырылды, өйткені 18 адамның 8-і (44,4 %) 

қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттандырылды. Сонымен қатар, диспансерлік 

бақылаудың сапасына қанағаттанбаған бірде - бір пациент болған жоқ. 

Сонымен қатар, аяқталмаған орта білімі бар науқастар медициналық тексерудің 

сапасына аз қанағаттанды: осы топтың барлық 9 өкілі олардың өте 

қанағаттанбағанын атап өтті. 
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23 кесте – Пациенттердің жасына байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша диспансерлеу процесіне 

қанағаттану 

 
Жасы Қанағаттану деңгейі Статистикалық 

айырмашылық 

Өте 

қанағаттанбаған 

Қанағаттанбаған Шамалы 

қанағаттанбаған 

Қанағаттанбағанн

ан гөрі 

қанағаттанған 

Қанағаттанған Өте 

қанағаттанған 

χ2 P-

бағас

ы 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% СИ Абс

. 

% 95% 

СИ 

Абс. % 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

12,595 0,634 

> 20 0 0 - 2 8,7     2,42-

26,8 

1 9,1 1,62-

37,73 

1 9,1  1,62-

37,73 

0 0 - 0 0 - 

20-29 7 31,8 16,36- 

52,68 

3 13,0    4,54-

32,12 

0 0,0 - 2 18,2  5,14-

47,70 

0 0 - 0 0 - 

30-39 4 18,2 7.31- 

38,51 

8 34,8   18,81-

55,11 

3 27,3 9,74-

56,56 

3 27,3  9,74-

56,56 

0 0 - 0 0 - 

40-49 7 31,8 16,36- 

52,68 

5 21,7    9,66-

41,90 

5 45,4 21,27-

71,99 

2 18,2  5,14-

47,70 

0 0 - 0 0 - 

50-59 3 13,6 4,75- 

33,34 

5 21,7 9,66-

41,90 

2 18,2 5,14-

47,70 

3 27,3   9,74-

56,56 

0 0 - 0 0 - 

> 60 1 4,6 0,81- 

21,80 

0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - 0 0 - 0 0 - 
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24 кесте – Білім деңгейіне байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттану 

 
Білімі Қанағаттану деңгейі Статистикалық 

айырмашылық 

Өте 

қанағаттанбаған 

Қанағаттанбаға

н 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

Қанағаттанбаға

ннан гөрі 

қанағаттанған 

Қанағаттанғ

ан 

Өте 

қанағаттанған 

χ2 P-

бағас

ы 

Абс

. 

% 95%  

СИ 

Абс

. 

% 95%          

СИ 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

   

А

б

с. 

% 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

Абс

. 

% 95

% 

СИ 

47,639 0,000 

Аяқталмаған орта 9 40,9 23,26-

61,27 

0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - 0 0 - 0 0 - 

Орта 3 13,6 4,75-

33,34 

17 73,

9 

53,53-

87,45 

5 45,4 21,27-

71,99 

0 0,0 - 0 0 - 0 0 - 

Арнайы орта 6 27,3 13,15-

48,15 

1 4,3 0,77-

20,99 

3 27,3 9,74-

56,56 

8 72,7 43,44-

90,26 

0 0 - 0 0 - 

Жоғарғы 4 18,2 7,31- 

38,51 

5 21,

7 

9,66-

41,90 

3 27,3 9,74-

56,56 

3 27,3 9,74-

56,56 

0 0 - 0 0 - 
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Пациенттердің табыс деңгейіне байланысты диспансерлеу процесіне 

қанағаттану дәрежесіне келетін болсақ, табыс деңгейі 83 мың теңгеден төмен 

пациенттер табыс деңгейі 83 мың теңгеден асатын пациенттерге қарағанда 4 

есе көп болғанын атап өту қажет. Жалпы, табыс деңгейі төмен пациенттер 

диспансеризация үрдісімен қанағаттанбауы жоғары болды. Олардың ішінде 

41,6 % (22 пациент) өте қанағаттанбады, 35,8 % (19 пациент) қанағаттанбады, 

ал 17% (9 пациент) шамалы қанағаттанбады. Сонымен қатар, 83 мың 

теңгеден жоғары табыс деңгейі бар пациенттердің бірде-біреуі диспансерлеу 

процесіне өте қанағаттанбады, ал олардың жартысынан көбі (8 адам – 57,1 %) 

қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттандырылды (25 кесте). 

Табыс деңгейі жоғары пациенттердің жоғары қанағаттану фактісін екі 

жолмен түсіндіруге болады: пациенттердің бұл санатында қажетті дәрі-

дәрмектерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға және өз 

қаражаты есебінен қосымша тексерулерден өтуге үлкен мүмкіндік бар, бұл 

аурудың барысын жақсы бақылауға және медициналық тексеру үрдісінің 

нәтижелеріне қанағаттануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, табысы жоғары 

пациенттердің аурудың ағымының жеңілдеу өтуі және мүгедектіктің аз 

дәрежесі бар екенін ескеру керек, бұл оларға жұмыс істеуге және жоғары 

табыс алуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, адамның еңбек қызметі 

процесінде қоғамның әлеуметтік өміріне көбірек қатысу оның әл-ауқатын 

жақсартуға ықпал етеді және өмірдің әртүрлі аспектілерін, соның ішінде 

көрсетілетін медициналық көмектің сапасын қабылдауға жанама әсер етеді 

[114]. 

 

25 кесте – Кіріс деңгейіне байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттану 

Қанағаттану Кіріс деңгейі χ
2
 D.

f. 

p-

баға

сы 
83 мың теңгеден 

төмен* 

83 мың теңгеден 

жоғары* 

 Абс. % 95% 

СИ  

Абс. % 95% 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

22 41,6 - 0 0,0 - 2,910 3 0,00

0 

Қанағаттанбаған 

19 35,8 62,8

6-

93,02 

4 28,6 6,98-

37,14 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

9 17,0 52,3-

94,86 

2 14,3 5,14-

47,7 

Қанағаттанбағанн

ан гөрі 

қанағаттанған 

3 5,7 9,74-

56,56 

8 57,1 43,44-

90,26 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте 

қанағаттанған 

0 0,0 - 0 0,0 - 
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26 кестеде ревматологтағы диспансерлік есеп мәртебесіне байланысты 

диспансерлеу процесіне қанағаттануды зерттеу нәтижелері берілген. Бір 

жылдан аз диспансерлік есепте тұрған пациенттер бір жылдан астам қаралған 

пациенттермен салыстырғанда оларға көбірек қанағаттанды. Осылайша, бір 

жылдан аз уақыт бойы қаралған 2 пациент (16,7%) диспансерлік бақылауға 

өте қанағаттанбады, ал бір жылдан астам уақыт бойы қаралған пациенттер 

арасында 20 адам (36,4%) болды. Бір жылдан аз қаралған пациенттердің 

жартысынан көбі (58,3%) бір жылдан астам қаралған пациенттердің 7,3%-

мен салыстырғанда "Д" - мен шамалы қанағаттанбады. 

 

26 кесте – Ревматологта "Д"-есепке алу мәртебесіне байланысты ЖҚЖ 

диагнозының жай-күйі бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттану 

 

Қанағаттану  Ревматологта «Д»-тіркеуде тұру 

мәртебесі  

χ
2
 D.f

. 

p-

бағас

ы  «Д»-тіркеуде 1 

жылдан аз 

«Д»-тіркеуде 1 

жылдан көп 

А

бс. 

% 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

2 16,

7 

2.53-

27.81 

20 36,4 72.19-

97.47 

19,685 3 0,000 

Қанағаттанбаған 
1 8,3 0.80-

20.99 

22 40,0 79.01-

99.23 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

7 58,

3 

35.38-

84.84 

4 7,3 15.16-

64.62 

Қанағаттанбағанна

н гөрі 

қанағаттанған 

2 16,

7 

5.14-

4.77 

9 16,4 52.30-

94.86 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

 

Біздің зерттеуіміздің күтпеген нәтижесі ретіндегі факт, мүгедектік тобы 

бар пациенттердің 31,25% - ы (10 адам) керісінше мүгедектік тобы жоқ 

пациенттердің 2,9%, диспансерлеу үрдісіне қанағаттанбағаннан гөрі 

қанағаттанғаны болды. Дегенмен, мүгедектік топтары бар және жоқ 

пациенттердің шамамен тең үлесті диспансерлеу үрдісіне өте қанағаттанбады 

(сәйкесінше 31,25% және 34,3%). Мүгедектік тобы жоқ пациенттердің 

арасында медициналық тексеру үрдісіне қанағаттанбағандар тобы бар 

пациенттерге қарағанда 4 есе көп болды (27 кесте). 

 

27 кесте – Мүгедектіктің болуына байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттану 
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Қанағаттану Мүгедетік χ
2
 D.

f. 

p-

баға

сы 
Иә Жоқ 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

Өте қанағаттанбаған 
10 31,2

5 

26.92-

65.34 

12 34,3 34.66-

73.08 

12,28

2 

3 0,006 

Қанағаттанбаған 
10 31,2

5 

25.64-

63.19 

13 37,1 36.81-

74.36 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

2 6,25 5.14-

4.77 

9 25,7 52.30-

94.86 

Қанағаттанбағаннан 

гөрі қанағаттанған 

10 31,2

5 

62.27-

98.38 

1 2,9 1.62-

37.73 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

 

SLICC/ACR индексі ЖҚЖ салдарынан әртүрлі мүшелердің потенциалды 

қайтымсыз зақымдануларының болуын анықтауға мүмкіндік береді. 12 орган 

жүйесінің сипаттамасына сүйене отырып, бұл индекс науқаста ауру 

басталғаннан бері пайда болған барлық зақымдарды ескереді. Сонымен 

қатар, бұл зақымданулар аурудың өзіне де, оны емдеудің асқынуына да 

байланысты болуы мүмкін [115]. Біздің зерттеу нәтижелерімізден көрініп 

тұрғандай, ЖҚЖ, яғни SLICC/ACR = 0 (28 кесте) салдарынан ықтимал 

қайтымсыз зақымданулары жоқ бірде-бір пациент анықталған жоқ. 

 

28 кесте – SLICC/ACR индексіне байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша диспансеризация процесіне қанағаттану 

 

Қанағаттану SLICC/ACR индексі χ
2
 D.f. p-

баға

сы 
Зақымдану 

жоқ, 

SLICC/ACR =0 

Зақымдану бар, 

SLICC/ACR =1 

және > балл 

Аб

с. 

% 95% 

СИ 

 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Өте қанағаттанбаған - - - 22 32,8 - - - - 

Қанағаттанбаған - - - 23 34,3 - 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

- - - 11 16,4 - 

Қанағаттанбағаннан 

гөрі қанағаттанған 

- - - 11 16,4 - 

Қанағаттанған - - - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған - - - 0 0,0 - 
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Диссертациялық зерттеудің келесі кезеңінде біз ЖҚЖ диагнозы мен 

SLICC/ACR индексі бойынша медициналық тексеру процесіне қанағаттану 

арасындағы корреляциялық талдау жүргіздік. 29-кестеде келтірілген 

нәтижелерге сәйкес, біз ЖҚЖ салдарынан ағзаларда ықтимал қайтымсыз 

зақымданулардың болуы мен диспансеризация процесіне қанағаттану 

арасындағы корреляциялық байланысты анықтай алмадық. 

 

29 кесте – ЖҚЖ диагнозы мен SLICC/ACR индексі бойынша диспансерлеу 

процесіне қанағаттанудың баллдық корреляциялық талдауы 

 

Сипаттама SLICC/ACR, 

ортақ балл 

Қанағаттану 

SLICC/ACR, ортақ 

балл 

Пирсон 

корреляциясы 

1 0,178 

Мағынасы (2-

жақтық) 

- 0,151 

Абс. 67 67 

Қанағаттану Пирсон 

корреляциясы 

0,178 1 

Мағынасы (2-

жақтық) 

0,151 - 

Абс. 67 67 

 

SLEDAI индексіне 24 параметр кіреді, олардың 16 клиникалық, ал 8 

зертханалық көрсеткіштер. Осы параметрлердің әрқайсысына 1-ден 8-ге 

дейін балл беріледі. Жүйке жүйесі мен бүйректің зақымдануы, васкулит 

сияқты ЖҚЖ-нің елеулі көріністері басқа белгілерге қарағанда жоғары 

баллға ие [115]. ЖҚЖ салдарынан ағзалары аз зақымданған пациенттерді 

диспансерлік бақылау үрдісіне көбірек қанағаттану фактісі таң 

қалдырмайды. Осылайша, SLEDAI индексі бойынша 4 баллдан төмен 

пациенттер 22,7 %, керісінше SLEDAI индексі бойынша 4 баллдан жоғары 

пациенттер 37,8 % «Д» - тіркеумен өте қанағаттанбады. Осыған сәйкес, 

SLEDAI индексі бойынша 4 баллдан жоғары 4,4 % пациенттермен 

салыстырғанда, SLEDAI индексі бойынша 4 баллдан төмен 40,9 %  

пациенттер қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттанған (30 кесте).  Барлық 

сипатталған айырмашылықтар статистикалық маңыздылық деңгейіне жетті 

(р=0,002). 

 

30 кесте – SLEDAI индексіне байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша диспансеризация процесіне қанағаттану 

 

Қанағаттану SLEDAI индексі χ
2
 D.f. p-

баға

сы 
SLEDAI <4 SLEDAI =>4 

Аб % 95%  % 95% 
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с. СИ Аб

с. 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

5 22,7 10.12-

43.44 

17 37,8 56.56 -

89.88 

14,53

2 

3 0,002 

Қанағаттанбаған 
6 27,3 12.55-

46.47 

17 37,8 53.53-

87.45 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

2 9,1 5.14-

4.77 

9 20 52.30-

94.86 

Қанағаттанбағанна

н гөрі 

қанағаттанған 

9 40,9 52.30-

94.86 

2 4,4 5.14-

4.77 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

 

Диспансерлеу процесі мен SLEDAI индексіне қанағаттанудың балдық 

бағасына корреляциялық талдау жүргізу осы айнымалылар арасында 

маңызды байланыстың болуын анықтауға мүмкіндік бермеді (31 кесте). 

 

31 кесте – ЖҚЖ диагнозы мен SLEDAI индексінің жағдайы бойынша 

диспансерлеу үрдісіне қанағаттанудың балдық бағасын корреляциялық 

талдау 

 

Сипаттама Қанағаттану SLEDAI 

индексі– ортақ 

балл 

SLEDAI индексі– 

ортақ балл 

Пирсон 

корреляциясы 

-0,122 1 

Мағынасы (2-

жақтық) 

0,325  

Абс. 67 67 

Қанағаттану Пирсон 

корреляциясы 

1 -0,122 

Мағынасы (2-

жақтық) 

 0,325 

Абс. 67 67 

 

32-33 кестелерінде жүргізілген емге байланысты ЖҚЖ диагнозының 

жай-күйі бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттанушылық көрсетіледі: 

глюкокортикостероидтар, гендік-инженерлік биологиялық препараттар 

немесе цитостатиктер. 32-кестеден көрініп тұрғандай, ГКС қабылдамайтын 

пациенттер өздерінің диспансерлік бақылауына қанағаттанбады. Сонымен 

қатар, ГКС алатын пациенттердің басым көпшілігі (72,7%) ГКС алмайтын 

пациенттердің азшылығымен (5,4%) салыстырғанда, өздерінің "Д"есебімен 

қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттандырылды. Шамасы, бұл құбылысты 
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аурудың ағымын жақсы бақылау арқылы түсіндіруге болады, бұны ЖҚЖ бар 

пациенттерде ГКС қамтамасыз етеді [116]. 

 

32 кесте – Жүргізілген емге байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша диспансерлеу процесіне қанағаттану: ГКС 

 

Қанағаттану ГКС терапиясы χ
2
 D.f. p-

баға

сы 
Жоқ Иә 

Абс

. 

% 95% 

СИ  

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

21 37,5 78.20-

99.19 

1 9,1 0.80-

2.18 

30.83

7 

3 0,000 

Қанағаттанбаған 
21 37,5 7.32-

97.58 

2 18,2 2.40-

2.68 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

11 18,7 9.74-

56.56 

0 0,0 - 

Қанағаттанбағанна

н гөрі 

қанағаттанған 

3 5,4 - 8 72,7 43.44-

90.26 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

 

ГКС терапиясынан айырмашылығы, біз пациенттердің медициналық 

тексеру процесіне қанағаттануына қатысты статистикалық маңызды 

айырмашылықтарды анықтай алмадық. Алайда, цитостатиктер алатын 

пациенттердің 30,0% - мен салыстырғанда цитостатиктер қабылдамайтын 

пациенттердің басым көпшілігі (57,1%) "Д"-тіркеуге өте қанағаттанбады, 

пациенттердің шамамен тең үлесі (тиісінше 16,7% және 14,3% ) 

қанағаттанғаннан гөрі қанағаттандырылды (33 кесте).  

 

33 кесте – Емге байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша 

диспансерлеу үрдісіне қанағаттану: цитостатиктер 

 

Қанағаттану Цитостатиктер терапиясы χ
2
 D.f. p-

баға

сы 
Иә Жоқ 

Абс. % 95% 

СИ 

Абс. % 95% 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

18 30,0 61.49-

92.69 

4 57,1 7.31-

38.51 

2,782 3 0,426 

Қанағаттанбаған 21 
35,0 7.32-

97.58 

2 28,6 2.40-

2.68 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

11 18,3 - 0 - - 

Қанағаттанбағанна 10 16,7 62.27- 1 14,3 1.62-
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н гөрі 

қанағаттанған 

98.38 37.73 

Қанағаттанған 0 0,0  0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0  0 0,0 - 

 

Біздің зерттеуімізге ГИБ терапиясын алатын тек 2 пациент 

қатысқандықтан, олардың пікірлері белгілі шектеулермен ғана 

репрезентативті деп санауға болады, дегенмен топтар арасындағы 

айырмашылықтар статистикалық маңыздылық деңгейіне жетті (р=0,015). 

Жалпы, екі пациент те ЖҚЖ диагнозы бойынша диспансерлеу үрдісіне 

қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттанған. Шамасы, ең аз жанама әсерлері бар 

аурудың ағымын оңтайлы бақылауды қамтамасыз ететіндіктен, бұл ГИБ 

ЖҚЖ терапиясының ең инновациялық әдісі болып табылады [117]. 

Сондықтан олардың ешқайсысы "Д" - тіркеуге қанағаттанбағаны 

таңқаларлық емес. Өз қаражаты есебінен ГИБ алу олардың диспансерлеу 

үрдісіне толығымен қанағаттануына жол бермеді деген болжам бізге ең 

негізді болып көрінеді (34 кесте). 

 

34 кесте – Емге байланысты ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша 

диспансерлеу үрдісіне қанағаттану: ГИБ 

 

Қанағаттану ГИБ терапиясы χ
2
 D.f. p-

баға

сы 
Жоқ  Иә 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Абс

. 

% 95% 

СИ 

Өте 

қанағаттанбаған 

0 0,0 - 22 33,8 - 10,49

5 

3 0,01

5 

Қанағаттанбаған 0 0,0 - 23 35,4 - 

Шамалы 

қанағаттанбаған 

0 0,0 - 11 16,9 - 

Қанағаттанбағанна

н гөрі 

қанағаттанған 

2 100,

0 

5,14-

4,77 

9 13,8 52,30-

94,86 

Қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

Өте қанағаттанған 0 0,0 - 0 0,0 - 

 

ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша пациенттердің диспансерлеу 

үрдісіне қанағаттануын талдаудың соңғы кезеңінде біз бірқатар 

медициналық-әлеуметтік және клиникалық факторлардың пациенттердің 

қанағаттанбауына әсерін бағалауды жүргіздік. Осы мақсатта біз көптеген 

логистикалық регрессиялық талдау жүргіздік, онда жай-күйі айнымалысы 

(нәтижесі) пациенттердің қанағаттанбауы болды. Ол үшін біз үш наразылық 

дәрежесін ("өте қанағаттанбаған", "қанағаттанбаған" және "шамалы 

қанағаттанбаған") бір-біріне жинақтадық, пациенттердің жасын "40 жастан 
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кіші" және "40 жастан жоғары" және білім деңгейі деп дихотомизацияладық, 

жоғары және арнайы-орта білімді бір сатыға, ал орта және аяқталмаған орта 

білімді екінші сатыға біріктірдік. 

Регрессиялық талдау нәтижелері бойынша біз ЖҚЖ диагнозының жай-күйі 

бойынша пациенттердің диспансерлеу процесіне қанағаттанбауының 

маңызды болжаушыларының бірі (p=0,04) білім деңгейі болып табылды: орта 

және аяқталмаған орта білімі бар пациенттердің "Д" - тіркеуге алумен 

қанағаттанбауының үлкен мүмкіндігі бар деген қорытындыға келдік. Басқа 

маңызды болжам (p=0,01) табыс деңгейі болып табылады: ай сайынғы 

табысы 83 мың теңге және одан төмен пациенттер өздерінің диспансерлік 

бақылауына 2,4 есе жиі қанағаттанбайды. Сондай-ақ, SLEDAI индексі-

қанағаттанбаудың маңызды болжаушысы (p=0,031), терапияның барлық 

түрлері сияқты: ГИБ (p=0,029), цитостатиктер (p=0,01) және GKS (p=0,01) 

(35 кесте).  
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35 кесте –  ЖҚЖ диагнозының жай-күйі бойынша пациенттердің диспансерлеу үрдісіне қанағаттанбауының 

болжаушыларын (қауіп факторларын) логистикалық регрессиялық талдау 

 

Қауіп қатер факторы Пациенттердің қанағаттанбауы 

МҚ (95 % СИ) P-бағасы 

Білім деңгейі Арнайы орта және жоғағы Reference - 

Аяқталмаған орта және орта 1,251 (1,005-2,453) 0,040 

Жасы < 40 Reference - 

≥ 40 0,831 (0,215-4,589) 0,831 

Жыныс Әйел Reference - 

Ер 1,213 (0,637-3,322) 0,944 

Табыс көлемі ≤ 83 мың теңге 2,41 (1,543-6,419) 0,010 

> 83 мың теңге Reference - 

 «Д»- тіркеу ұзақтығы ≤ 1 жыл Reference - 

> 1 жыл 0,94 (0,116-1,118) 0,999 

SLICC/ACR индексі = 0  Reference - 

≥ 1  1,256 (0,426-1,215) 0,742 

SLEDAI индексі < 4  Reference - 

≥ 4  1,511 (1,218-3,241) 0,031 

Өткізілген терапия: ГИБ Иә Reference - 

Жоқ 1.619 (1,013-1,986) 0,029 

Өткізілген терапия: цитостатиктер Иә Reference - 

Жоқ 1,321 (1,014-3,494) 0,001 

Өткізілген терапия: ГКС Иә Reference - 

Жоқ 2,163 (1,300-3,045) 0,001 
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3.3.4 ЖҚЖ бар пациенттердің өмір сапасына медициналық-әлеуметтік 

факторлардың әсерін бағалау нәтижелері 

 

Зерттеудің келесі кезеңінде біз SF-36 және LupusQol сауалнамаларының 

деректері бойынша ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардағы өмірдің 

спецификалық емес және спецификалық сапасын бағалауды жүргіздік. 

Диссертациялық зерттеудің бұл кезеңі диспансерлік бақылаумен емделуді 

ұстану мен қанағаттанушылығын зерттеумен бірдей үлгіде жүргізілгендіктен, 

деректердің қайталануын болдырмау мақсатында біз 3.3.1-бөлімде 

ұсынылған іріктеменің сипаттамасын бермейміз. 

36 кестеде таңдалған құрал мен оның компоненттеріне байланысты 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын бағалау көрсетілген. 

Сонымен, SF-36 сауалнамасының "денсаулықтың физикалық компоненті" 

(PhC) бойынша орташа мәні (стандартты ауытқу) 58,96 (11,16), ал 

"денсаулықтың психологиялық компоненті" (MeC) көрсеткіші бойынша 

орташа мәні 60,85 (17,05) балл болды. Сонымен қатар, LupusQol 

сауалнамасының деректері бойынша орташа мәндер (стандартты ауытқу) 

мынадай сандармен ұсынылды: "Физикалық денсаулық" (ФД) – 59,76 (12,39), 

«Эмоционалдық денсаулық» (ЭД) – 61,69 (8,18), «Дене бейнесі» (ДБ) – 57,74 

(6,42), «Ауырсыну» – 70,74 (15,11), «Жоспарлау» – 57,25 (13,52), «Шаршау» -

62,71 (12,35), «Интимдік қатынастар» (ИҚ) – 55,08 (7,64), «Басқа адамдарға 

тәуелділік» (тәуелділік) – сәйкесінше 58,29 (15,17) балл. 

 

36 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын 

спецификалық емес (SF-36) және спецификалық (LupQoL) бағалау 

көрсеткіштерінің жалпы сипаттамасы 

 

Құрал және оның компоненттері Орташа СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық компоненті 58,96 11,16 

Денсаулықтың психологиялық компоненті 60,85 17,05 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 59,76 12,39 

Эмоционалдық денсаулық 61,69 8,18 

Дене бейнесі 57,74 6,42 

Ауырсыну 70,74 15,11 

Жоспарлау 57,25 13,52 

Шаршау 62,71 12,35 

Интимдік қатынастар 55,08 7,64 

Басқа адамдарға тәуелділік (тәуелділік) 58,29 15,17 

 

ЖҚЖ науқастарындағы өмір сүру сапасының спецификалық емес 

сауалнамасын қолдана отырып, біз физикалық денсаулық компоненті – 

Physical health Component (PhC) ерлер тобында едәуір жоғары болғанын және 
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80,95 баллды құрағанын анықтадық, ал әйелдер тобында бұл көрсеткіш 

орташа есеппен 58,62 баллды құрады (t=-2,031; D. f.=65; p=0,044). Сонымен 

қатар, біз денсаулықтың психологиялық компоненті – Mental health 

Component (MeC) физикалық компоненттен айырмашылығы ерлер тобында 

едәуір төмен екенін және әйелдер тобымен салыстырғанда 38,07 балл – 61,19 

балл (t=5,354; D. f.=65; p=0,001) екенін анықтадық. 

Сонымен қатар, қызыл жегі белгілерімен байланысты ЖҚЖ-мен 

ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын зерттеу (LupusQol сауалнамасы) 

ер пациенттер тобындағы "Ауырсыну" және "Басқа адамдарға тәуелділік" 

шкаласы бойынша өмір сүру сапасының едәуір төмендегенін көрсетті: 

сәйкесінше 52,07 балл және 39,75 балл, 71,02 балл және әйелдер тобындағы 

58,57 балл (t=7,250; D.f.=65; p=0,016 және t=4,236; D.f.=65; p=0,021). 

Сонымен бірге, LupusQol шкаласы бойынша "Физикалық денсаулық" (ФД), 

"Эмоционалды Денсаулық" (ЭД), "Дене бейнесі" (ДБ), "Жоспарлау", 

"Шаршау" және "интимдік қатынастар" (ИҚ) сияқты біз айтарлықтай 

айырмашылықтарды анықтаған жоқпыз (p>0,05). ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастардың өмір сүру сапасын жынысына қарай бағалаудың толық 

сипаттамасы 37-кестеде келтірілген. 

 

37 кесте – Жынысына байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір 

сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 
Құралдар және оның 

компоненттері 

Жынысы t D.f. p-

бағас

ы 
Әйел Ер 

Орташа СА Орташа СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

58,62 10,91 80,95 4,51  -2,031 65 0,044 

Денсаулықтың психологиялық 

компоненті 

61,19 16,94 38,07 3,21  5,354 65 0,001 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 59,63 12,44 68,43 10,15 -0,702 65 0,485 

Эмоционалдық денсаулық 61,63 8,23 65,21 8,32  -0,431 65 0,668 

Дене бейнесі 57,80 6,45 53,81 4,21 0,614 65 0,541 

Ауырсыну 71,02 15,04 52,07 5,61 7,250 65 0,016 

Жоспарлау 57,18 13,61 62,23 10,82 -0,369 65 0,714 

Шаршау 62,57 12,40 71,50 8,35 -0,715 65 0,477 

Интимдік қатынастар 54,97 7,65 62,61 9,14 -0,992 65 0,325 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

58,57 15,11 39,75 6,87 4,236 65 0,021 

 

LupusQol  сауалнамасының деректері бойынша жас топтарына 

тексерілгендерді стратификациялау және өмір сүру сапасының деңгейін 

талдау кезінде екі критерий бойынша статикалық маңызды айырмашылықтар 

анықталды: "Шаршау" және "Интимдік қатынастар" (38 кесте). Сонымен, 

"Шаршау" критерийі бойынша 10-19 жас тобындағы орташа мән 64,79 балл, 
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20-29 жас тобында – 66,99 балл, 30-39 жас тобында – 69,34 балл, 40-49 жас 

тобында – 57,02 балл, 50-59 жас тобында – 57,99 балл және 60 және одан 

жоғары жас тобында – 71,78 балл, тиісінше (F (ANOVA) =3,07; D. F.=5; 

p=0,02)). LupusQol сауалнамасының "Интимдік қатынастар" критерийін 

талдау бойынша ең төменгі мәндер 10-19 жас тобында байқалды – төмендеу 

үрдісі бар 64,79 балл, тексерілгендердің жасының ұлғаюымен және 60 жастан 

асқан жас тобындағы минимуммен - 52,13 балл (F (ANOVA) =2,99; D. f.=5; 

p=0,04)). LupusQoL және SF-36 сауалнамаларының қалған критерийлері 

бойынша жас қабаттары арасында айтарлықтай статистикалық 

айырмашылықтар анықталған жоқ. 

Білім деңгейі мен өмір сүру сапасының өзара байланысын талдау 

"Тәуелділік" критерийі бойынша статистикалық маңызды 

айырмашылықтарды анықтады (басқа адамдарға тәуелділік). Аяқталмаған 

орташа пациенттер тобындағы "тәуелділік" критерийі бойынша орташа 

мәндер 60,34 балды құрады (СО=16,74), ал осы өлшем бойынша ең жоғары 

сандар жоғары білімі бар пациенттер тобында тіркелген - 66,11 балл 

(СО=11,44) (F (ANOVA)=3,07; D. f.=3; p=0,034)). Қалған критерийлер 

бойынша топтар арасында статистикалық маңызды айырмашылықтар 

анықталған жоқ. ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын 

жынысына қарай бағалаудың толық сипаттамасы 39 кестеде келтірілген. 
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38 кесте - Жасына байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

 Құралдар және шкалалар 

Жас топтары F 

(ANOVA

) 

D.f. p-

бағас

ы 10-19 жас 20-29 жас 30-39 жас 40-49 жас 50-59 жас 

60 жас 

және > 

Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА Орташ

а 

С

А 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

58,07 3,68 59,59 9,76 60,75 10,6

6 

60,15 13,03 55,83 11,50 40,61 - 0,89 5 0,50 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

77,60 17,9

9 

57,36 23,6

4 

60,80 17,7

8 

60,36 13,10 59,05 13,61 69,15 - 0,95 5 0,46 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 
61,24 6,34 61,75 14,5

6 

62,89 12,0

9 

56,60 12,70 57,98 12,33 57,01 - 0,59 5 0,70 

Эмоционалдық денсаулық 
61,06 11,9

5 

59,65 8,30 61,23 6,49 65,99 9,86 58,40 4,12 57,90 - 1,77 5 0,13 

Дене бейнесі 53,77 8,06 58,01 6,82 57,75 5,81 58,42 6,26 57,83 7,41 56,42 - 0,34 5 0,88 

Ауырсыну 
75,11 9,07 65,61 13,9

2 

68,30 15,7

2 

77,60 14,62 66,14 14,92 87,99 - 1,83 5 0,12 

Жоспарлау 
54,75 13,2

9 

51,31 14,5

8 

57,18 9,85 57,88 16,39 63,09 12,21 52,05 - 1,02 5 0,42 

Шаршау 
60,06 12,7

0 

66,99 9,39 69,34 11,8

9 

57,02 10,33 57,99 13,74 71,78 - 3,07 5 0,02 

Интимдік қатынастар 64,79 1,14 56,87 9,03 54,20 7,03 52,22 7,81 56,10 5,86 52,13 - 2,99 5 0,04 

Басқа адамдарға 

тәуелділік (тәуелділік) 

51,31 13,5

0 

62,47 16,5

4 

59,76 19,1

5 

56,55 12,91 57,52 12,3

9 

52,45 - 0,45 5 0,81 
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39 кесте – Білім деңгейіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар және 

шкалалар 

Білім деңгейі F 

(ANOV

A) 

D.f. p-

бағас

ы 
Аяқталмаған орта Орта Арнайы орта Жоғарғы 

Орташа СА Орташа СА Орташа СА Орташа СА 

SF-36 

Денсаулықтың 

физикалық компоненті 

58,78 14,08 58,87 9,71 56,46 9,01 62,88 13,09 0,771 3 0,514 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

68,02 14,63 59,87 18,35 62,18 16,92 52,54 15,01 1,913 3 0,137 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 61,45 12,78 59,40 13,28 61,99 12,76 55,37 9,51 0,771 3 0,514 

Эмоционалдық 

денсаулық 

60,38 7,38 62,86 7,69 59,11 8,71 64,52 8,90 1,346 3 0,268 

Дене бейнесі 56,08 6,66 58,58 6,74 58,11 6,81 57,50 5,21 0,462 3 0,710 

Ауырсыну 65,59 16,54 70,52 13,54 74,91 13,72 71,25 18,10 0,981 3 0,407 

Жоспарлау 55,09 15,87 56,92 13,36 59,57 11,29 57,17 15,06 0,282 3 0,838 

Шаршау 63,69 13,77 63,42 12,38 61,57 12,75 61,73 11,36 0,124 3 0,946 

Интимдік қатынастар 56,14 8,44 52,89 7,95 57,58 7,76 54,69 5,00 1,38 3 0,255 

Басқа адамдарға 

тәуелділік (тәуелділік) 

60,34 16,74 51,64 13,92 60,46 15,21 66,11 11,44 3,07 3 0,034 
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40 кестеде табыс деңгейі бойынша стратификацияда SF-36 және LupusQol 

сауалнамалары бойынша ЖҚЖ пациенттерінің өмір сүру сапасын бағалау 

нәтижелері көрсетілген.  

 

40 кесте – Табыс деңгейіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың 

өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар және 

шкалалар 

Табыс деңгейі t D.

f. 

p-

бағас

ы 
83 мың 

теңгеден 

төмен* 

83 мың 

теңгеден  

жоғары* 

Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА 

SF-36 

Денсаулықтың 

физикалық компоненті 

58,83 11,07 60,50 13,55 -

0,319 

65 0,750 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

61,91 16,75 47,62 16,85 1,835 65 0,071 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 59,85 12,51 58,61 11,99 0,215 65 0,831 

Эмоционалдық 

денсаулық 

61,39 8,31 65,37 5,78 -

1,047 

65 0,299 

Дене бейнесі 58,01 6,27 54,39 8,13 1,218 65 0,228 

Ауырсыну 71,29 14,45 63,83 22,77 1,064 65 0,291 

Жоспарлау 
56,69 13,76 64,28 8,05 -

1,213 

65 0,230 

Шаршау 
62,26 12,42 68,29 11,09 -

1,051 

65 0,297 

Интимдік қатынастар 55,20 7,68 53,68 7,86 0,424 65 0,673 

Басқа адамдарға 

тәуелділік (тәуелділік) 

57,43 14,44 68,90 21,51 -

1,648 

65 0,104 

* Ескерту – 83 мың теңге 2017 жылы ҚР-дағы орташа жалақыға сәйкес келеді 

(Halyk Finance, ҚР Ұлттық экономика статистикасы комитеті, 2017 г.) 

[https://inbusiness.kz/ru/news/kazahstan-na-podeme-kazahstancy-v-

recessii#gallery-2] 

 

Екі сауалнаманың (SF-36 және LupusQoL) мәліметтері бойынша 

пациенттердің психикалық жағдайы мен олардың табыс деңгейі арасындағы 

статистикалық маңызды байланыс анықталды. Сонымен, SF-36 

сауалнамасының "Денсаулықтың психологиялық компоненті" шкаласы 

бойынша келесі мәліметтер алынды: орташа деңгейден төмен кірісі бар топта 

00,00 (00,) және орташа деңгейден жоғары кірісі бар топта 00,00 (00,00), t 

000, 00 D. f. 000, p-бағалау=000. Сондай-ақ, LupusQoL сауалнамасының 

https://inbusiness.kz/ru/news/kazahstan-na-podeme-kazahstancy-v-recessii#gallery-2
https://inbusiness.kz/ru/news/kazahstan-na-podeme-kazahstancy-v-recessii#gallery-2
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"Эмоционалды денсаулық" шкаласына сәйкес критерий бойынша 

статистикалық маңызды айырмашылықтар алынды: орташа деңгейден төмен 

кірісі бар топта 00,00 (00,00) және орташа деңгейден жоғары кірісі бар топта 

00,00 (00,00), t 000, 00 D. f. 000, p-балл=000. 

Ревматологтың "Д" тіркелу мәртебесіне байланысты ЖҚЖ-мен 

ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын бағалауға келетін болсақ, SF-36 

сауалнамасының көмегімен сауалнаманың нәтижелері бойынша топтар 

арасында статистикалық маңызды айырмашылықтар анықталмағаны белгілі 

болды. Сонымен қатар, LupusQol сауалнамасына сәйкес "Эмоционалды 

денсаулық" шкаласы бойынша статистикалық маңызды айырмашылықтар 

анықталды. Сонымен, осы критерий бойынша орташа мән "Д" есебінде 

тұрған топта 54,38 (СО = 6,87)-1 жылдан кем, ал "Д" есебінде тіркелген топта 

- 1 жылдан артық орташа мән 62,54 (СО=7,94) баллды, t=2,603; D. f.=65 ; 

p=0,011 құрады (41-кесте). 

 

41 кесте – Ревматологта "Д" мәртебесіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастардың өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар мен 

шкалалар  

«Д» мәртебесі – ревматологта 

тіркелу 

t D

.f. 

p-

бағас

ы «Д» тіркеуде 1 

жылдан аз  

«Д» тіркеуде 1 

жылдан көп  

Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА 

SF-36 

Денсаулықтың 

физикалық компоненті 

60,74 9,23 58,75 11,41 -

0,443 

65 0,659 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

62,51 16,67 60,65 17,22 -

0,270 

65 0,788 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 58,54 9,33 59,90 12,76 0,274 65 0,785 

Эмоционалдық 

денсаулық 

54,38 6,87 62,54 7,94 2,603 65 0,011 

Дене бейнесі 57,42 6,42 57,78 6,47 0,142 65 0,888 

Ауырсыну 70,58 12,84 70,75 15,44 0,028 65 0,977 

Жоспарлау 
63,34 14,60 56,54 13,34 -

1,263 

65 0,211 

Шаршау 58,51 11,88 63,19 12,41 0,948 65 0,347 

Интимдік қатынастар 
58,60 10,34 54,67 7,27 -

1,291 

65 0,201 

Басқа адамдарға 

тәуелділік (тәуелділік) 

56,71 13,80 58,47 15,41 0,288 65 0,774 
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42 кестеде көрсетілген ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру 

сапасын анықтау нәтижелерін бағалау кезінде мүгедектік мәртебесінің 

болуына немесе болмауына байланысты SF-36 және LupusQol 

сауалнамаларының екеуінде де статистикалық маңызды айырмашылықтар 

анықталған жоқ. 

 

42 кесте – Мүгедектіктің болуына байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастардың өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар мен 

шкалалар 

Мүгедектік t D

.f. 

p-

бағас

ы 
Жоқ Иә 

Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА 

SF-36 

Денсаулықтың 

физикалық компоненті 

60,10 9,63 58,23 12,09 0,665 65 0,509 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

65,32 16,63 58,01 16,90 1,735 65 0,087 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 60,16 13,09 59,51 12,09 0,209 65 0,835 

Эмоционалдық 

денсаулық 

59,64 7,91 62,99 8,18 -1,653 65 0,103 

Дене бейнесі 56,40 7,73 58,59 5,36 -1,370 65 0,176 

Ауырсыну 69,84 15,14 71,30 15,24 -0,384 65 0,702 

Жоспарлау 55,92 11,11 58,10 14,92 -0,641 65 0,524 

Шаршау 64,19 12,06 61,77 12,59 0,779 65 0,439 

Интимдік қатынастар 54,77 8,33 55,28 7,28 -0,266 65 0,791 

Басқа адамдарға 

тәуелділік (тәуелділік) 

59,54 16,41 57,49 14,47 0,537 65 0,593 

 

SLICC/ACR индексіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір 

сүру сапасын бағалау нәтижелері 43 кестеде келтірілген. Біздің 

зерттеуіміздегі барлық пациенттерді "зақымданулар бар" тобы ұсынғанын 

ескере отырып, яғни SLICC/ACR шкаласының бағалауы бойынша 1 немесе 

одан да көп балл болған, статистикалық салыстыруды жүргізу мүмкін емес. 

Орташа мәндер келесі сандармен ұсынылған: SF-36 сауалнамасының 

деректері бойынша "Денсаулықтың физикалық компоненті" өлшемінің 

орташа мәні 58,96 балл, ал "Денсаулықтың психологиялық компоненті" 60,85 

баллды құрады. Тиісінше, LupusQol сауалнамасының мәліметтері бойынша 

"Физикалық денсаулық" критерийі бойынша орташа мәндер 59,76 балл, 

"Эмоционалды денсаулық" – 61,69 балл, "Дене келбеті" – 57,74 балл, 

"Ауырсыну" – 70,74 балл, "Жоспарлау" – 57,25 балл және "Шаршау" – 62,71 

балл болды. 
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43 кесте – SLICC/ACR индексіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастардың өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар мен шкалалар SLICC/ACR индексі t D.

f. 

p-

баға

сы 
Зақымдану 

жоқ, 

SLICC/ACR 

=0 

Зақымдану 

бар, 

SLICC/ACR 

=1 және> балл 

Орташ

а 

СА Орташ

а 

СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

- - 58,96 11,16 - - - 

Денсаулықтың 

психологиялық компоненті 

- - 60,85 17,05 - - - 

LupusQol 

Физикалық денсаулық - - 59,76 12,39 - - - 

Эмоционалдық денсаулық - - 61,69 8,18 - - - 

Дене бейнесі - - 57,74 6,42 - - - 

Ауырсыну - - 70,74 15,11 - - - 

Жоспарлау - - 57,25 13,52 - - - 

Шаршау - - 62,71 12,35 - - - 

Интимдік қатынастар - - 55,08 7,64 - - - 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

- - 58,29 15,17 - - - 

 

44 кестеде ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын жалпы 

балдық бағалаудың корреляциялық талдауының және SLICC/ACR индексінің 

нәтижелері көрсетілген. Талдау нәтижелері бойынша SF-36 және LupusQol 

сауалнамаларының құрамдас бөліктерінің ешқайсысы мен SLICC / ACR 

шкаласы бойынша жалпы балл арасында корреляциялық байланыстың 

болуын анықтау мүмкін болмады. 

 

44 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын жалпы 

балдық бағалаудың және SLICC/ACR индексінің корреляциялық талдауы 

 

Құралдар мен шкалалар SLICC/ACR 

ортақ балл 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

Пирсон корреляциясы -0,132 

Мәні (2-жақтық) 0,285 

Абс. 67 

Денсаулықтың психологиялық 

компоненті 

Пирсон корреляциясы -0,145 

Мәні (2-жақтық) 0,241 
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Абс. 67 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 

Пирсон корреляциясы -0,025 

Мәні (2-жақтық) 0,841 

Абс. 67 

Эмоционалдық денсаулық 

Пирсон корреляциясы -0,014 

Мәні (2-жақтық) 0,910 

Абс. 67 

Дене бейнесі 

Пирсон корреляциясы 0,087 

Мәні (2-жақтық) 0,485 

Абс. 67 

Ауырсыну 

Пирсон корреляциясы 0,077 

Мәні (2-жақтық) 0,538 

Абс. 67 

Жоспарлау 

Пирсон корреляциясы 0,071 

Мәні (2-жақтық) 0,568 

Абс. 67 

Шаршау 

Пирсон корреляциясы -0,170 

Мәні (2-жақтық) 0,168 

Абс. 67 

Интимдік қатынастар 

Пирсон корреляциясы -0,075 

Мәні (2-жақтық) 0,545 

Абс. 67 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

Пирсон корреляциясы -0,079 

Мәні (2-жақтық) 0,526 

Абс. 67 

 

SLEDAI индексіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір 

сүру сапасын бағалау нәтижелеріне талдау жасай отырып, "ауырсыну" 

компоненті бойынша мәліметтерде статистикалық маңызды 

айырмашылықтар анықталды. Сонымен, LupusQol сауалнамасына сәйкес, 

SLEDAI индексі 4-тен төмен пациенттер бұл компонент бойынша 41,97 балл 

жинады, SLEDAI индексі бар пациенттермен салыстырғанда =>4, олар 71,17 

балл жинады (t=-1,959; D. f.=65; p=0,054). Өмір сүру сапасын бағалаудың 

басқа компоненттері туралы мәліметтер 45 кестеде келтірілген. 

 

45 кесте – SLEDAI индексіне байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың 

өмір сүру сапасын бағалау нәтижелері 

 

Құралдар мен шкалалар 

SLEDAI индексі 

T 
D.

f. 

p-

бағас

ы 

SLEDAI <4 SLEDAI =>4 

Орташ

а 
СА 

Орташ

а 
СА 
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SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

40,47 - 59,24 11,0

1 

-

1,692 

65 0,095 

Денсаулықтың 

психологиялық компоненті 

71,29 - 60,69 17,1

3 

0,614 65 0,541 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 
58,42 - 59,78 12,4

9 

-

0,108 

65 0,914 

Эмоционалдық денсаулық 
58,52 - 61,74 8,24 -

0,387 

65 0,700 

Дене бейнесі 58,18 - 57,74 6,47 0,067 65 0,947 

Ауырсыну 
41,97 - 71,17 14,7

9 

-

1,959 

65 0,054 

Жоспарлау 
58,19 - 57,24 13,6

3 

0,069 65 0,945 

Шаршау 
82,91 - 62,40 12,1

9 

1,670 65 0,100 

Интимдік қатынастар 
54,40 - 55,09 7,70 -

0,090 

65 0,929 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

76,98 - 58,00 15,1

0 

1,247 65 0,217 

 

46 кестеде ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын жалпы 

балдық бағалаудың корреляциялық талдауының және SLEDAI индексінің 

нәтижелері көрсетілген. Талдау нәтижелері бойынша SF-36 және LupusQol 

сауалнамаларының құрамдас бөліктерінің ешқайсысымен және SLEDAI 

шкаласы бойынша жалпы балл арасында корреляциялық байланыстың 

болуын анықтау мүмкін болмады. 

 

46 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын жалпы 

балдық бағалаудың және SLEDAI индексінің корреляциялық талдауы 

 

Құралдар мен шкалалар SLEDAI 

ортақ балл 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық компоненті 

Пирсон корреляциясы -0,010 

Мәні (2-жақтық) 0,937 

Абс. 67 

Денсаулықтың психологиялық 

компоненті 

Пирсон корреляциясы 0,173 

Мәні (2-жақтық) 0,161 

Абс. 67 

LupusQol 

Физикалық денсаулық  
Пирсон корреляциясы -0,010 

Мәні (2-жақтық) 0,934 
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Абс. 67 

Эмоционалдық денсаулық 

Пирсон корреляциясы 0,041 

Мәні (2-жақтық) 0,741 

Абс. 67 

Дене бейнесі 

Пирсон корреляциясы 0,002 

Мәні (2-жақтық) 0,986 

Абс. 67 

Ауырсыну 

Пирсон корреляциясы 0,216 

Мәні (2-жақтық) 0,079 

Абс. 67 

Жоспарлау 

Пирсон корреляциясы -0,009 

Мәні (2-жақтық) 0,944 

Абс. 67 

Шарау 

Пирсон корреляциясы 0,072 

Мәні (2-жақтық) 0,563 

Абс. 67 

Интимді қатынас 

Пирсон корреляциясы -0,012 

Мәні (2-жақтық) 0,925 

Абс. 67 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

Пирсон корреляциясы 0,048 

Мәні (2-жақтық) 0,700 

Абс. 67 

 

ГИБ терапиясы тұрғысынан пациенттердің өмір сүру сапасын талдау 

деректері бойынша біз пациенттер топтары арасында статистикалық 

маңызды айырмашылықтарды таппадық (47 кесте). 

 

47 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын терапияға 

байланысты бағалау нәтижелері: ГИБ 

 

Құралдар және шкалалар 

ГИБ терапиясы 

t 
D.

f. 

p-

бағас

ы 

Жоқ Иә 

Орташ

а 
СА 

Орташ

а 
СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

59,08 11,2

0 

50,67 - 0,745 65 0,459 

Денсаулықтың 

психологиялық компоненті 

60,85 17,1

8 

60,67 - 0,010 65 0,992 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 
59,72 12,4

8 

62,53 - -

0,223 

65 0,824 

Эмоционалдық денсаулық 61,68 8,25 62,20 - - 65 0,950 
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0,063 

Дене бейнесі 57,83 6,43 52,30 - 0,852 65 0,397 

Ауырсыну 
70,49 15,0

9 

86,93 - -

1,082 

65 0,283 

Жоспарлау 
57,35 13,6

0 

50,70 - 0,485 65 0,629 

Шаршау 
62,69 12,4

5 

64,04 - -

0,108 

65 0,914 

Интимдік қатынастар 
55,01 7,68 60,11 - -

0,659 

65 0,512 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

57,99 15,0

8 

78,04 - -

1,319 

65 0,192 

 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын цитостатиктермен 

емдеуге байланысты бағалау нәтижелері 48 кестеде келтірілген. "Шаршау" 

компоненті бойынша деректер статистикалық маңызды айырмашылықтар 

болды. Сонымен, цитостатиктермен ем қабылдаған пациенттер тобында 

"жоспарлау" компоненті бойынша орташа мән 61,60 құрады, ал 

цитостатиктермен ем қабылдамайтын пациенттер тобында орташа мән 64,04 

баллды құрады (t=-2,206; D. f.=65; p=0,031). 

 

48 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын терапияға 

байланысты бағалау нәтижелері: цитостатиктер 

 

Құралдар және шкалалар 

Цитостатиктермен терапия 

t 
D.

f. 

p-

бағас

ы 

Жоқ Иә 

Орташ

а 
СА 

Орташ

а 
СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

58,70 11,4

2 

50,67 - -

0,548 

65 0,586 

Денсаулықтың 

психологиялық компоненті 

60,91 16,6

8 

60,67 - 0,087 65 0,931 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 
60,00 12,0

6 

62,53 - 0,449 65 0,655 

Эмоционалдық денсаулық 61,83 8,40 62,20 - 0,417 65 0,678 

Дене бейнесі 57,82 6,41 52,30 - 0,279 65 0,781 

Ауырсыну 
71,53 15,1

5 

86,93 - 1,259 65 0,213 

Жоспарлау 
57,23 13,1

5 

50,70 - -

0,036 

65 0,971 

Шаршау 
61,60 12,2

8 

64,04 - -

2,206 

65 0,031 
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Интимдік қатынастар 
54,69 7,33 60,11 - -

1,238 

65 0,220 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

57,97 15,3

4 

78,04 - -

0,500 

65 0,619 

 

ГКС терапиясына байланысты ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір 

сүру сапасын бағалау нәтижелері 49 кестеде келтірілген. Статистикалық 

маңызды айырмашылықтар "жоспарлау" критерийі бойынша деректерінде 

болды. Сонымен, ГКС терапиясын алған пациенттер тобында "жоспарлау" 

критерийі бойынша орташа мән 56,74 (СО=13,40) құрады, ал ГКС 

терапиясын қабылдамайтындар тобында орташа мән 73,98 (СО=1,77) балл, 

t=1,086; D. f.=65; p=0,076 құрады. 

 

49 кесте – ЖҚЖ-мен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын терапияға 

байланысты бағалау нәтижелері: ГКС 

 

Құралдар және шкалалар 

ГКС терапиясы 

t 
D

.f. 

p-

бағас

ы 

Жоқ Иә 

Орташ

а 
СА 

Орташ

а 
СА 

SF-36 

Денсаулықтың физикалық 

компоненті 

58,60 4,74 58,97 11,3

2 

-

0,045 

65 0,964 

Денсаулықтың 

психологиялық компоненті 

49,84 5,87 61,18 17,1

9 

-

0,926 

65 0,358 

LupusQol 

Физикалық денсаулық 
57,13 0,46 59,84 12,5

8 

-

0,303 

65 0,763 

Эмоционалдық денсаулық 
54,73 20,3

4 

61,90 7,81 -

1,225 

65 0,225 

Дене бейнесі 
51,35 7,22 57,94 6,35 -

1,442 

65 0,154 

Ауырсыну 
63,49 11,0

3 

70,96 15,2

2 

-

0,686 

65 0,495 

Жоспарлау 
73,98 1,77 56,74 13,4

0 

1,80

6 

65 0,076 

Шаршау 
66,32 3,90 62,59 12,5

2 

0,41

8 

65 0,677 

Интимдік қатынастар 
58,10 8,25 54,99 7,67 0,56

3 

65 0,575 

Басқа адамдарға тәуелділік 

(тәуелділік) 

42,69 15,1

4 

58,77 15,0

3 

-

1,490 

65 0,141 
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3.3.5 ЖҚЖ пациенттерінің өмір сапасына медициналық-әлеуметтік 

факторлардың әсерін бағалау нәтижелері және ремиссияға қол жеткізу 

 

Диссертациялық зерттеудің келесі кезеңінде біз ремиссияға қол жеткізу 

сияқты аурудың нәтижесіне, сондай-ақ пациенттердің өмір сүру сапасына 

бірқатар болжамды факторлардың әсерін бағаладық. Осы мақсатта біз 

регрессиялық талдаулар сериясын орындадық, олардың нәтижелері 50-53 

кестелерде келтірілген. 

Пациенттердің спецификалық емес өмір сүру сапасы көрсеткіштерінің 

нашарлауының неғұрлым маңызды болжамдары: орта және аяқталмаған орта 

білім, 40-тан асқан жас, ерлер жынысы, табыс деңгейі 83 мың теңге және 

одан төмен болуы, ревматологта диспансерлік бақылауында ұзақтығы 1 

жылдан астам уақыт тұру, сондай-ақ цитостатиктермен терапияның болмауы 

ЖҚЖ пациенттерінің спецификалық емес өмір сүру сапасының физикалық 

компонентіне медициналық - әлеуметтік факторлардың болжамдық әсерін 

бағалау нәтижесі (SF-36 сауалнамасы бойынша) көрсетті. Алайда өмір 

сапасының физикалық компонентіне ең көп әсер еткені аурудың белсенділік 

индексі (SLEDAI) ≥ 4 және зақымдану индексі (SLICC/ACR) ≥ 1 (50-кесте) 

болды. 

 

50 кесте – ЖҚЖ (SF-36 физикалық компоненті) пациенттерінің өмір сүру 

сапасына медициналық - әлеуметтік факторлардың, ауру және зақымдану 

белсенділігі индекстерінің, сондай-ақ жүргізілген терапияның әсерін 

логистикалық регрессиялық сараптау 

 

Болжаушы факторлар Пациенттердің өмір 

сапасы (SF-36 физикалық 

компонент) 

МҚ (95 % СИ) P-

бағасы 

Білім деңгейі 

Арнайы орта және 

жоғарғы 

Reference - 

Орта және 

аяқталмаған орта 

1,891 (1,325-2,043) 0,015 

Жасы 
< 40 Reference - 

≥ 40 1,425 (1,028-3,251) 0,011 

Жынысы 
Әйел Reference - 

Ер 2,715 (1,632-5,371) 0,004 

Табыс деңгейі 
≤ 83 мың теңге 1,843 (1,215-4,321) 0,001 

> 83 мың теңге Reference - 

«Д» - тікеуде тұру 

ұзақтығы 

≤ 1 жыл Reference - 

> 1 жыл 1,268 (1,118-2,325) 0,016 

SLICC/ACR индексі 
= 0  Reference - 

≥ 1  2,378 (1,976-3,561) 0,002 
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SLEDAI индексі 
< 4  Reference - 

≥ 4  2,327 (1,897-3,615) 0,001 

Өткізілген терапия: ГИБ 
Иә Reference - 

Жоқ 0,917 (0,021-1,376) 0,291 

Өткізілген терапия: 

цитостатиктер 

Иә Reference - 

Жоқ 1,246 (1,019-1,942) 0,001 

Өткізілген терапия: ГКС 
Иә Reference - 

Жоқ 0,416 (0,261-1,821) 0,971 

 

Өз кезегінде, 51 кестеде ЖҚЖ пациенттерінің спецификалық емес өмір 

сапасының психологиялық компонентіне медициналық-әлеуметтік 

факторлардың әсерін зерттеу нәтижелері берілген (SF-36 сауалнамасы 

бойынша). 

 

51 кесте – Медициналық-әлеуметтік факторлардың, ауру мен зақымдану 

белсенділігі индекстерінің, сондай-ақ жүргізілген терапияның ЖҚЖ 

пациенттерінің спецификалық емес өмір сапасына әсерін логистикалық 

регрессиялық сараптау (SF-36 психологиялық компонент) 

 

Болжаушы факторлар Пациенттердің өмір 

сапасы (SF-36 

психологиялық 

компонент) 

МҚ (95 % СИ) P-

бағасы 

Білім деңгейі 

Арнайы орта және 

жоғарғы 

Reference - 

Орта және 

аяқталмаған орта 

2,891 (1,145-3,251) 0,004 

Жасы 
< 40 Reference - 

≥ 40 1,321 (1,004-2,671) 0,001 

Жынысы 
әйел Reference - 

ер 0,312 (0,002-1,256) 0,327 

Табыс деңгейі 
≤ 83 мың теңге 1,642 (1,155-3,172) 0,001 

> 83 мың теңге Reference - 

«Д» - тікеуде тұру 

ұзақтығы 

≤ 1 жыл Reference - 

> 1 жыл 0,429 (0,113-1,023) 0,714 

SLICC/ACR индексі 
= 0  Reference - 

≥ 1  1,754 (1,218-4,351) 0,001 

SLEDAI индексі 
< 4  Reference - 

≥ 4  1,896 (1,244-6,625) 0,001 

Өткізілген терапия: ГИБ 
Иә Reference - 

Жоқ 0,961 (0,245-1,367) 0,456 

Өткізілген терапия: Иә Reference - 
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цитостатиктер Жоқ 0,864 (0,023-1,845) 0,378 

Өткізілген терапия: ГКС 
Иә Reference - 

Жоқ 0,518 (0,001-1,542) 0,275 

 

51 кестеден көрініп тұрғандай, білім деңгейі (орта және аяқталмаған 

орта) спецификалық емес өмір сапасының психологиялық компонентіне 

айтарлықтай әсер етті. Басқа да маңызды болжамдық факторлардың 

қатарына пациенттердің жасы ≥ 40 жас, табыс деңгейі ≤ 83 мың теңге, 

аурудың белсенділік индексі (SLEDAI) ≥ 4 және зақымдану индексі 

(SLICC/ACR) ≥ 1 (51 кесте) жатқызылды. 

52 кестеде медициналық-әлеуметтік факторлар, белсенділік пен 

зақымдану индекстері мен жүргізілген терапия, сондай-ақ пациенттердің 

нақты өмір сүру сапасы арасындағы байланысты орнату бойынша 

логистикалық регрессиялық сараптау нәтижелері берілген. 

 

52 кесте – Медициналық-әлеуметтік факторлардың, ауру мен зақымдану 

белсенділігінің индекстерінің, сондай-ақ жүргізілген терапияның 

пациенттердің нақты өмір сапасына әсерін логистикалық регрессиялық 

сараптау (LupusQoL сауалнамасы) 

 

Болжаушы факторлар Пациенттердің өмір 

сапасы (LupusQol 

сауалнамасы) 

МҚ (95 % СИ) P-

бағасы 

Білім деңгейі 

Арнайы орта және 

жоғарғы 

Reference - 

Орта және 

аяқталмаған орта 

0,741 (0,441-1,985) 0,456 

Жасы 
< 40 Reference - 

≥ 40 1,321 (1,119-3,245) 0,001 

Жынысы 
әйел Reference - 

ер 0,489 (0,524-4,398) 0,875 

Табыс деңгейі 
≤ 83 мың теңге 1,946 (1,118-3,567) 0,001 

> 83 мың теңге Reference - 

«Д» - тікеуде тұру 

ұзақтығы 

≤ 1 жыл Reference - 

> 1 жыл 1,928 (1,087-2,674) 0,002 

SLICC/ACR индексі 
= 0  Reference - 

≥ 1  0,978 (0,217-2,321) 0,654 

SLEDAI индексі 
< 4  Reference - 

≥ 4  2,327 (1,897-3,615) 0,001 

Өткізілген терапия: ГИБ 
Иә Reference - 

Жоқ 0,876 (0,076-1,987) 0,327 

Өткізілген терапия: Иә Reference - 
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цитостатиктер Жоқ 0,388 (0,029-1,679) 0,429 

Өткізілген терапия: ГКС 
Иә Reference - 

Жоқ 0,517 (0,187-1,944) 0,876 

 

Зерттелген болжамдық факторлардың ішінен ауруының белсенділік 

индексі SLEDAI ≥ 4 (МҚ = 2,327, 95% СИ 1,897-3,615) нақты өмір сапасына 

үлкен әсер етті. Сондай-ақ, маңызды әсер еткендер: жасы 40 және одан 

жоғары, табыс деңгейі 83 мың теңге және одан төмен, сондай-ақ 

ревматологтың диспансерлік есебінің ұзақтығы 1 жылдан асу (52 кесте) 

Соңында, 53 кестеде медициналық - әлеуметтік факторлардың әсерін, 

белсенділік пен зақымдану индекстерін, жүргізілген терапияны, емдеуді 

ұстануды және қалпына келтіру процесіне қанағаттануды ЖҚЖ 

пациенттерінде ремиссияға қол жеткізуді талдау нәтижелері көрсетілген.  

 

53- кесте медициналық - әлеуметтік факторлардың, SLICC/ACR және 

SLEDAI индекстерінің, жүргізілетін терапияның әсерін, ЖҚЖ пациенттерін 

емдеуді ұстануын және олардың ауруды клиникалық бақылау тиімділігіне 

қанағаттануын логистикалық регрессиялық сараптау (ремиссияға қол 

жеткізу) 

 

Болжаушы факторлар Ремиссияға жету 

МҚ (95 % СИ) P-

бағасы 

Білім деңгейі 

Арнайы орта және 

жоғарғы 

Reference - 

Орта және 

аяқталмаған орта 

1,567 (1,218-3,421) 0,002 

Жасы 
< 40 Reference - 

≥ 40 1,418 (1,076-3,879) 0,002 

Жынысы 
әйел Reference - 

ер 0,721 (0,167-3,516) 0,689 

Табыс деңгейі 
≤ 83 мың теңге 2,118 (1,217-4,321) 0,001 

> 83 мың теңге Reference - 

«Д» - тікеуде тұру 

ұзақтығы 

≤ 1 жыл Reference - 

> 1 жыл 1,578 (1,123-2,718) 0,001 

SLICC/ACR индексі 
= 0  Reference - 

≥ 1  1,679 (1,014-3,617) 0,003 

SLEDAI индексі 
< 4  Reference - 

≥ 4  2,271 (1,615-3,421) 0,002 

Өткізілген терапия: ГИБ 
Иә Reference - 

Жоқ 0,417 (0,116-1,378) 0,451 

Өткізілген терапия: 

цитостатиктер 

Иә Reference - 

Жоқ 0,427 (0,098-1,614) 0,578 
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Өткізілген терапия: ГКС 
Иә Reference - 

Жоқ 0,416 (0,127-1,876) 0,489 

MMAS-4 

Терапияны ұстану Reference - 

Терапияны 

ұстанбау 

2,987 (1,236-3,651) 0,001 

Қанағаттану 
Қанағаттанған Reference - 

Қанағаттанбаған 1,416 (1,231-5,217) 0,001 

 

53 кестеге сәйкес ремиссияға қол жеткізуге ең үлкен әсер терапияны 

ұстану болды (МҚ = 2,987), бұл заңды факт. Маңыздылығы бойынша екінші 

болжамдық фактор аурудың белсенділік индексі болды (МҚ = 2,271), ал 

үшінші – табыс деңгейі орташа жалақыдан төмен – 83 мың теңге (МҚ = 

2,118). Сондай-ақ, елеулі болжамды факторлар: зақымдану индексі ≥ 1, 

диспансерлік бақылаудың ұзақтығы 1 жылдан асуы, орта және аяқталмаған 

орта білімнің болуы, диспансерлеу үрдісіне қанағаттанбау, сондай-ақ жасы 

40 жылдан асуы. 

 

Осылайша, біз өткізген сараптама терапияны ұстануды, пациенттердің 

өмір сүру сапасын және қанағаттануын, сондай-ақ олармен байланысты 

факторларды талдау АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттерін диспансерлеу 

процесіне жан-жақты сипаттама беруге мүмкіндік берді. Бұл сараптама 

денсаулық сақтау жүйесінің ЖҚЖ пациенттеріне қатысты қалай жұмыс 

істейтінін және оны жетілдіру үшін қандай шаралар қабылдануы мүмкін 

екенін тереңірек түсінуге көмектеседі. Біз зерттеген барлық факторлар бір – 

бірімен тығыз байланысты және көрсетілгендей, емдеу нәтижелеріне-

ремиссияға қол жеткізуге тікелей әсер етеді. Біз алған білімімізді келесі 

тарауда ұсынылатын ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру 

алгоритмін жасау үшін қолдандық.  
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3.4 АМСК ДЕҢГЕЙІНДЕ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КӨМЕКТІ 

ЖЕТІЛДІРУ ҮШІН ЖҚЖ-МЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРҒА 

ДИСПАНСЕРЛІК КӨМЕК АЛГОРИТМІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ 

 

3.4.1 ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға диспансерлік көмекті жетілдіру 

алгоритмін әзірлеу және негіздеу 

ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға диспансерлік көмек көрсетудегі негізгі 

үйлестіруші буын жалпы тәжірибе дәрігерлері болып табылады. Осыған 

байланысты, ЖТД оның ерте диагностикасына жәрдемдесу және аурудың 

жеңіл ағымы бар пациенттерді диспансерлік бақылауды өз бетінше жүзеге 

асыру үшін ЖҚЖ-нің негізгі көріністерімен таныс болуы тиіс екендігіне 

күмән жоқ. Сонымен қатар, ЖТД науқасты ревматологқа жіберуді талап 

ететін алаңдатарлық белгілерді тануға қабілетті болуы керек, олар аурудың 

белсенділігін бақылауға және оның орташа және ауыр ағымы бар 

науқастарды емдеуге көмектесуі керек. Сонымен қоса, алғашқы 

медициналық-санитарлық көмек деңгейінде диагноз қою қиын екенін ескеру 

қажет, өйткені оның көптеген белгілері (шаршау, бөртпе, буындардағы 

ауырсыну) спецификалық емес және басқа да кең таралған аурулар 

белгілерімен сәйкес келеді. Онымен қоймай, аурудың басында ЖҚЖ 

биомаркерлерін зертханалық сараптама қорытындысы көбінесе теріс нәтиже 

береді. 

Осы себепті, жалпы тәжірибелік дәрігер науқасты ауруды ерте 

диагностикалау үшін ревматологқа уақтылы жолдау үшін ЖҚЖ-мен бірге 

қандай белгілер жиі кездесетінін білуі керек. АРА мәліметтері бойынша, 

ЖҚЖ-нің жиі кездесетін белгілері конституцияналдық болып табылады және 

пациенттердің 90% - ында кездесетін шаршау, салмақ жоғалту және ошақты 

инфекция белгілері жоқ қызбаны қамтиды. Басқа жалпы белгілерге ЖҚЖ 

пациенттерінің 95% - ында кездесетін артралгия және миалгия жатады [118]. 

Сирек байқалатындары: бет сүйектерінде бөртпе (пациенттердің 31%), 

жарыққа сезімталдық (пациенттердің 23%), кеуде қуысының плевралық 

ауырсынуы (пациенттердің 16%), алғаш пайда болған Рейно феномені  

(пациенттердің 16%) және ауыз қуысында жаралар (пациенттердің 12,5%) 

[119]. 

ЖҚЖ диагнозы қойылған науқастарға келетін болсақ, ЖТД бұл аурудың 

көптеген түрлі көріністері болуы мүмкін екенін есте ұстауы керек, сондықтан 

пациенттің әр сапарында барлық негізгі органдар жүйесін қамтитын 

шағымдарды мұқият жинау және толық физикалық тексеру қажет. Сонымен 

қатар, пациентті 3 ай ішінде кемінде 2 рет ревматологпен консультацияға 

жіберу қажет. Сондай-ақ, ЖТД аурудың кез-келген жаңа белгілері немесе 

олардың алдыңғы сапардан бастап өзгеруі қосымша бағалауды қажет 

ететіндігін ескеруі керек. Сонымен қоса, жалпы тәжірибелік дәрігерге 

белсенді қабынуды алдын-ала зақымданудан туындаған белгілерден ажырату 

қиын болуы мүмкін, бұл өзі қайтымсыз жағдай. Және де, жамбас ауруы 

синовит пен асептикалық некроздың салдары болуы мүмкін. Осы себепті, 
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егер мұндай қажеттілік туындаса, ревматолог науқасты 3 айда 2 реттен жиі 

тексере алады. 

Өз кезегінде, ревматолог дәрігер пациенттің кезекті немесе кезектен тыс 

сапары барысында SLEDAI индексі негізінде ауру белсенділігін және 

SLICC/ACR индексі негізінде ЖҚЖ-дан туындаған ағзалардың зақымдану 

дәрежесін бағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ 3 айда кемінде 1 рет 

зертханалық параметрлерге бақылау жүргізеді (жайылған қан анализі және 

жалпы зәр анализі, биохимиялық қан анализі). Іс жүзінде бағалауды 

жеңілдету үшін пациентті әрбір тексеру кезінде ревматолог-дәрігер ЖҚЖ 

(SLEDAI және SLICC/ACR) диагностикалау мен емдеудің клиникалық 

хаттамасында көрсетілген нысандарды толтыру керек, онда пациенттің 

ағымдағы жағдайына сәйкес келетін барлық клиникалық ақпарат ұсынылған. 

Дәрігер клиникалық деректерді тек осы симптомның ЖҚЖ-ден 

туындағанына сенімді болған жағдайда ғана жазады. Мысалы, егер дәрігер 

тыныс алуды бір мезгілде демікпе тудырады деп санаса, онда ол бұл 

симптомды бағалау шкаласында белгілемеуі керек. Сондай-ақ, алдыңғы 

сапармен салыстырғанда ЖҚЖ симптомдарының ауырлауын немесе 

жеңілдеуін атап өткен жөн. 

Анемия, нейтропения, лейкопения, лимфопения және 

тромбоцитопенияны бағалау үшін лейкоциттік формуланы қоса алғанда, 

жайылған қан сараптамасын тұрақты бақылау қажет (бұл темір 

жетіспеушілігінен де, қызыл қан клеткаларының гемолизінен де, Кумбс 

реакциясының оң нәтижесінен де туындауы мүмкін немесе созылмалы 

аурудың салдарынан анемия болуы мүмкін). Гематологиялық ауытқулар 

медициналық терапиядан, атап айтқанда лейкоциттердің санын азайтатын 

Циклофосфамид пен панцитопенияны тудыруы мүмкін азатиоприн 

қабылдаудан туындауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. С реактивті 

ақуызбен үйлесімінде ЭТЖ қосылған инфекциядан қызыл жегінің асқынуын 

ажыратуға көмектесуі мүмкін. 

Биохимиялық қан анализі мочевина мен креатинин деңгейін анықтауды 

қамтуы керек, өйткені мочевина және/немесе креатинин деңгейінің тез 

жоғарылауы бүйрек патологиясының дамуын көрсетуі мүмкін. Бауырдың 

функционалдық сынамалары ҚҚСеД, ГКС немесе ГИБ алатын пациенттер 

үшін міндетті. Бұл кеңейтілген қан сараптамасы жағдайында сияқты 

патологиялық функционалдық бауыр тесттері дәрі-дәрмектің әсерінен болуы 

мүмкін. Эритроциттер мен лейкоциттерді, ақуыздарды және жасуша 

цилиндрлерін анықтайтын жалпы зәр анализі бүйрек патологиясын бағалау 

үшін пайдалы және бүйректің асимптоматикалық зақымдануын анықтауға 

көмектеседі. Егер осы сараптамалардың кез-келгені нормадан ауытқып кетсе, 

әсіресе қайталанатын талдаулар нормадан ауытқуды жиі көрсетсе, қосымша 

зерттеулер жүргізу керек, соның ішінде зәрдегі ақуызды күнделікті бағалау 

немесе ақуыздың креатининге қатынасын және бүйрек ультрадыбысымен 

бірге (бүйректің мөлшерін және құрылымдық ауытқуларды бағалау үшін) 

креатинин клиренсін анықтау. 
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Қалай болғанда да, ЖҚЖ пациентін диспансерлік бақылау барысында 

жүргізілетін дәрігерлік іс-шаралардың көлемі ЖҚЖ диагностикасы мен 

емдеудің қолданыстағы хаттамасында жеткілікті түрде толық көрсетілген. 

Аурудың барысын бақылауды жақсартатын оны қатаң сақтаудың 

маңыздылығын атап өту керек. Сонымен қатар, жүргізілген терапияны 

ұстануды, өмір сүру сапасын арттыруға және көрсетілетін медициналық 

көмекке қанағаттанушылықты арттыруға бағытталған бірқатар қосымша 

шараларды да назардан тыс қалдыруға болмайды. Осы мақсатта пациентке 

тұрақты сауалнама жүргізу ұсынылады, осы шкалалар бойынша : MMAS-4 

(жүргізілетін терапияны ұстануды бағалау), SF-36 немесе LupQoL (өмір сүру 

сапасының сауалнамалары) және медициналық көмек пен оңалтуға 

қанағаттану сауалнамасы (LSQ). Ревматолог-дәрігердің күнделікті 

қабылдаумен көп жүктелу фактісін, сондай-ақ аталған барлық шкалаларды 

пациент өз бетінше толтыруы мүмкін екендігін назарға ала отырып, осы 

функцияларды ЖҚЖ пациентті 2 айда кемінде 1 рет медбикелік қабылдауды 

жүзеге асыратын ревматологиялық медбикеге беру орынды болып көрінеді. 

ЖҚЖ пациенттерінің өмір сүру сапасын бағалау жоғарыда аталған 

индекстер (SLICC/ACR және SLEDAI) пациенттің өмір сүру сапасын, 

мүгедектік дәрежесін немесе аурудың оның өміріне әсерін ескермегендіктен 

қажет. Сонымен қатар, SF-36 сауалнамасы психикалық, әлеуметтік және 

физикалық денсаулық аспектілерін қамтиды. ЖҚЖ үшін арнайы тексерілген 

шкала - Lupus-Qol қол жетімді, ол физикалық және эмоционалды 

денсаулықты, дене бітімін, ауырсынуды, жоспарлауды, шаршауды, интимдік 

қарым-қатынасты және басқа адамдарға тәуелділікті бағалауды қамтитын 

сауалнама болып табылады. Белгілі бір шкаланы таңдау нақты жағдайға 

байланысты, бұл шкалалар бір-бірін толықтырады. Қазіргі уақытта SF-36 

шкаласы қолданудың қарапайымдылығына байланысты күнделікті 

клиникалық тәжірибеде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, жоғарыда 

аталған кез-келген шкала бойынша өмір сүру сапасының едәуір 

төмендеуімен (ремиссия кезеңіндегі орташа деңгейден кем дегенде 1 

стандартты ауытқу) пациентті ревматологқа кезектен тыс кеңес беруге 

жіберген жөн. 

Оңтайлы диспансерлік бақылау мұқият жоспарланған бақылауды және 

медициналық және медициналық емес мамандар арасындағы тығыз 

ынтымақтастықты қажет етеді. Бұл ынтымақтастықта ЖТД ерекше рөл 

атқарады, ол пациент пен басқа мамандар арасындағы байланысты 

қамтамасыз етеді, пациентке ұсыныстар беріп, бағыт береді. Медициналық 

мамандардың ішінде физиотерапевт маңызды функцияларды орындайды, ол 

шаршау, ауырсыну және тірек-қимыл жүйесіне байланысты мәселелерді 

шешуге көмектеседі, соның ішінде науқастың қозғалғыштығын арттырады. 

Эрготерапевт үйге арналған құрылғыларды ұсына алады және артритпен 

ауыратын науқастарға шиналар жасай алады. Консультациясы 2 айда кемінде 

1 рет көрсетілген медициналық психолог өз ауруын қабылдай алмайтын 

пациенттерге және нейропсихикалық аурудың белгілері бар науқастарға 
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көмектесе алады. Себебі ЖҚЖ үдеуі мүгедектіктің дамуымен жиі 

байланысты болады, соның салдарынан пациентте әлеуметтік-экономикалық 

салада жатқан проблемалар туындауы мүмкін, АМСК әлеуметтік 

қызметкерінің консультациясы да жылына кемінде 1 рет көрсетіледі. 

ЖҚЖ-мен ауыратын барлық науқастар тұрақты оқыту, кеңес беру және 

қолдау алуы керек. Бұл орайда пациенттерге жылына кемінде 1 рет 7 күн 

бойы оқыту жүргізетін ЖҚЖ мектебі баға жетпес үлес қосады. Бұл жаттығу 

кезінде дәрі-дәрмек режимін сақтау және дәрігерге кейінгі бару, ЖҚЖ 

ағымын бақылау үшін маңыздылығын атап өткен жөн. Науқастар аурудың 

жаңа белгілерін, оның ішінде қызбаны бағалау үшін медициналық көмекке 

жүгіну қажеттілігі туралы нұсқаулық алады. Сондай-ақ, пациенттер 

инфекциялық және жүрек-қан тамырлары ауруларының жоғары қаупі туралы 

хабардар етіледі. Осы мақсатта пациенттер қан липидтері мен қан 

қысымының мақсатына жетудің маңыздылығы туралы қосымша ақпарат 

алады, бұл жүректің ишемиялық ауруы қаупін азайтады. Мектеп сабақтары 

барысында ЖҚЖ пациенттері мінез-құлық және модификацияланатын қауіп 

факторларына қатысты нұсқама алады. Осылайша, олар күн сәулесі мен 

ультракүлгін сәулелердің әсерінен аулақ болу керек екенін біледі. Бұдан 

басқа, пациенттер ЖҚЖ ремиссиясы кезінде тірі емес вакциналармен 

жүргізілетін вакцинацияның жоспарланған түрлерінен өту маңыздылығын 

біледі. Науқастарды темекі шегуді тоқтатуға және алкогольді шектеуге 

шақыру, сондай-ақ жүктілікті мұқият жоспарлаудың маңыздылығы туралы 

нұсқау беру өте маңызды. 

KPI-ге қол жеткізу үшін медицина қызметкерлерінің қызметін 

ынталандыру персоналды басқарудың тиімді құралы болып табылатындығын 

ескеру қажет. Осы себепті, АМСК ұйымдары ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастарға диспансерлік көмекті жетілдіру шеңберінде іс-шараларды 

өздерінің KPI қатарына қосу мүмкіндігін қарастыра алады. 11-сурет АМСК 

деңгейінде ЖҚЖ-мен ауыратын науқастарға диспансерлік көмекті жетілдіру 

жөніндегі алгоритмді қамтитын барлық іс-шаралар кешенінің схемалық 

көрінісі болып табылады. 
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11 сурет  – АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмі 

 



3.4.2 ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті АМСК деңгейінде 

жетілдіру алгоритмін енгізу және оның тиімділігін бағалау 

АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру 

алгоритмін енгізу және оның тиімділігін бағалау пациенттердің қанағаттануын, 

терапияны ұстануды және өмір сүру сапасын зерттеу үлгісінде жүргізілді. Осы 

мақсатта біз барлық пациенттерді ЖҚЖ мектебіне қатысуға шақырдық, 

сондай-ақ учаскелерінде ЖҚЖ пациенттері байқалатын қаланың ЖТД 

алгоритмінің негізгі қағидаларын оқыттық. ЖТД оқыту қалалық ревматологтар 

қауымдастығының жиналысында өткізілді, оның барысында дәрігерлерге 

туындаған барлық сұрақтарға толық түсініктемелер мен жауаптар берілді. 

ЖҚЖ 67 пациенттерінің ішінен жыл бойы ЖҚЖ мектебінің жұмысына 

тұрақты түрде 53 адам қатысты (79,1%), олар негізгі зерттеу барысындағы 

сияқты сауалнамаларды пайдалана отырып сауалнамалау жүргізілді. 

Тағайындалған терапияны ұстану және диспансерлеу үрдісіне қанағаттануын 

бағалау бойынша олардың сауалнамаларының нәтижелері 54-кестеде 

келтірілген. Алгоритмді енгізгенге дейін бастапқы деректер ретінде біз негізгі 

сауалнаманың нәтижелерін 3.3.2 және 3.3.3 ішкі бөлімдерінен көшіруді 

ұсындық. 

 

54 кесте - ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмін 

енгізудің тағайындалған терапияны ұстануна және пациенттердің 

қанағаттанушылығына әсері 

 

Құрал және оның 

сипаттамалары 

Алгоритм 

енгізгенге 

дейін 

Алгоритм 

енгізгеннен 

кейін 

χ
2
 D.f. p-

бағасы 

Абс.с. % Абс.с. % 

MMAS-4 шкаласы 

бойынша 

терапияны ұстану 

11 16,4 13 24,5 1,217 1 0,27 

Пациенттердің 

диспансерлеу 

үрдісіне 

қанағаттанушылық 

11 16,4 41 77,3 44,75

4 

1 0,000 

 

54 кестеден көрініп отырғандай, ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті 

жетілдіру алгоритмін енгізу жүргізілген терапияны ұстану да, диспансерлеу 

ұрдісіне қанағаттанушылықты да арттыруға мүмкіндік берді. Терапияны 

ұстанудың шамалы жоғарылауымен пациенттердің қанағаттануының 

статистикалық маңызды өсуі күтпеген жағдай болды. Осылайша, бастапқы 

сауалнама барысында пациенттердің басым көпшілігі (83,5 % – 56 адам) қандай 

да бір дәрежеде диспансерлік бақылауға қанағаттанбағаны және тек 11 пациент 

(16,4 %) қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттанғаны анықталды. Сонымен қатар, 

пациенттердің ешқайсысы "қанағаттанған" немесе "өте қанағаттанған" деп 

жауап берген жоқ. Сонымен қатар, алгоритмді енгізу нәтижесінде тек 12 
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пациент (22,6%) "шамалы қанағаттанбады" деп жауап берді және 

пациенттердің ешбірі "қанағаттанбады" немесе "өте қанағаттанбады" деп жауап 

берген жоқ. 

55 кестеде алгоритмді енгізудің пациенттердің өмір сүру сапасына әсерін 

бағалау нәтижелері берілген. 

 

55 кесте SF-36 және LupusQol шкалалары бойынша ЖҚЖ пациенттеріне 

диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмін енгізудің өмір сапасына әсері 

 

Құрал және оның 

сипаттамалары 

Алгоритм 

енгізгенге дейін 

Алгоритм 

енгізгеннен 

кейін 

t D.f. p-

оценка 

Орташа СА Орташа СА 

SF-36 

Денсаулықтың 

физикалық 

компоненті  

58,96 11,16 81,24 7,31 -15,995 52 0,000 

Денсаулықтың 

психологиялық 

компоненті 

60,85 17,05 76,38 5,23 -7,544 52 0,000 

LupusQol 

Физикалық 

денсаулық 

59,76 12,39 84,26 6,57 -16,240 52 0,000 

Эмоциональді 

денсаулық 

61,69 8,18 82,85 4,51 -21,753 52 0,000 

Дене бейнесі 57,74 6,42 69,88 7,82 -13,233 52 0,000 

Ауырсыну 70,74 15,11 82,11 6,65 -3,714 52 0,000 

Жоспарлау 57,25 13,52 69,17 10,11 -7,286 52 0,000 

Шаршау 62,71 12,35 82,16 9,43 -8,172 52 0,000 

Интимді қатынас 55,08 7,64 67,21 8,16 -7,336 52 0,000 

Басқа адамдарға 

тәуелділік 

(тәуелділік) 

58,29 15,17 72,14 10,24 -4,609 52 0,000 

 

Диспансерлеу үрдісіне қанағаттанушылықты және терапияға деген 

ұстануды бағалау жағдайындағыдай, біз пациенттерге сауалнама жүргізу 

бойынша бастапқы деректерді диссертациялық зерттеудің 3.3.4-бөлімінен 

көшіріп, өмір сүру сапасын бағалау үшін қолдандық. 55- кестеден алгоритмді 

енгізу нәтижесінде SF-36 және LupusQoL сияқты екі шкала бойынша да ЖҚЖ 

пациенттерінің өмір сапасы жақсарғанын көруге болады. Физикалық денсаулық 

компоненті бойынша ең үлкен өсу байқалды (SF-36 шкаласы бойынша орташа 

есеппен 58,96-дан 81,24-ке дейін және LupusQol шкаласы бойынша 59,76-дан 

84,26-ға дейін). LupusQoL шкаласының "ауырсыну" компонентіне қатысты өмір 

сапасының ең аз жақсаруы байқалды (орта есеппен 70,74-тен 82,11-ге дейін). 
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Осыған қарамастан, өмір сапасы деңгейіндегі барлық айырмашылықтар 

статистикалық маңызды болды, бұл алгоритмді енгізудің тиімділігін растайды. 

Пациенттердің қанағаттанушылығының, жүргізілген терапияны 

ұстанудың, сондай-ақ өмір сүру сапасының байқалған өсуінен басқа, 

алгоритмді енгізу медицина қызметкерлері тарапынан да, пациенттердің өздері 

тарапынан да жоғары оң жауап тапты. Осыған байланысты кері байланыстан 

бірнеше түсініктеме беру орынды деп санаймыз. 

1-пациент: «Маған ЖҚЖ мектебінің жұмысына қатысу өте ұнады. Мен 

ауруым туралы көп нәрсе білдім, денсаулығым жақсарды, бетімдегі дақтар 

кішірейіп, қызарған жоқ». 

2-пациент: «Жұмысыңыз үшін рахмет. Мен бұрын-соңды медициналық 

қызметкерлер тарапынан мұндай сезімтал және мұқият қарым-қатынасты 

кездестірмедім. Мені құрметтейтінін және менің пікірімді мұқият 

тыңдайтынын көремін». 

1-әлеуметтік қызметкер: «Мен ОДА әлеуметтік қызметкер болып жұмыс 

істеймін және пациенттерге көмектесуге дағдыланғанмын. Маған бір командада 

жұмыс істеу ұнады. Мен бір науқасқа көмектестім, ол жайландырылмаған үйде 

тұратын, демеушілер тауып, оған қыста көмір сатып алды. Мен басқа 

пациентке жеке куәлік пен мүгедектік тобын ресімдеуге көмектестім». 

1-дәрігер: «Бұл мен үшін жаңа және өте қызықты тәжірибе болды. Бұрын 

біз ЖҚЖ туралы тек ауру деп ойладық. Енді біз оның әртүрлі өлшемдері бар 

екенін, пациенттердің өмір сүру сапасына қалай әсер ететінін көріп отырмыз 

және адамдар қазір біздің ұсыныстарымызды жақсырақ орындайтынын 

көремін. Осыған байланысты олармен жұмыс істеу оңайырақ болды». 

2-дәрігер: «Сіз өте қажет, бірақ қиын жұмыс істейсіз. Пациенттердің 

олардың ауруына деген көзқарасы тікелей көз алдында өзгереді. Бұрын 

олардың бәрі депрессияға ұшырады. Енді олар өмірге келді, оптимизм. Енді 

бастысы - тастамау». 

Осылайша, ЖҚЖ пациенттеріне АМСК деңгейінде диспансерлік көмекті 

жетілдіру алгоритмін енгізу тәжірибесін тиімді деп санауға болады, ал 

алгоритмнің өзі елдің басқа АМСК-те репликациялауға ұсынылуы мүмкін.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Дәнекер тінінің жүйелі зақымдануының әлеуметтік маңыздылығы, ең 

алдымен, аурудың дебюті, әдетте, жас кезінде байқалады: пациенттердің 70% 

14-40 жаста ауырады, ал жас "шыңы" 14-25 жаста болады. АҚШ-та дәнекер 

тінінің жүйелі зақымдануының таралуы айтарлықтай жоғары және штатқа 

байланысты, 100 000 адамға 15-тен 50-ге дейін науқас. Еуропада бұл 

аурулардың таралуы да әртүрлі. Мәселен, Ұлыбританияда 100 000 тұрғынға 12 

науқас, Швецияда – 100 000 тұрғынға 39 жағдай тіркелген. Қазақстанда ұқсас 

статистика байқалады: 100 000 тұрғынға 20 науқас. 2020 жылы енгізілген 

өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, ҚР ДСМ 2015 жылғы №367 

бұйрығына сәйкес, дәнекер тіннің жүйелі зақымдануы Қазақстан 

Республикасында әлеуметтік мәні бар аурулар болып табылады. 

Бұл зақымдануларды зерттеу проблемасы негізінен жас және орта жастағы 

адамдардың өмір сүру сапасының едәуір төмендеуіне, жоғары өлім 

көрсеткішіне және ерте мүгедектікке байланысты бүкіл әлемде өзекті. Бұл 

аурулар қоғамға үлкен моральдық және экономикалық зиян келтіреді, бұл 

АМСК кезеңінде де диспансерлеу нормалары мен емдеу мерзімдерін 

сақтамаумен күрделене түседі. Пациенттердің осы санатына медициналық-

әлеуметтік көмек көрсету проблемасының өзектілігі осы аурулары бар 

науқастарды медициналық тексерудің қазіргі және жаңа ұйымдастырушылық 

тәсілдерін талдауға арналған перспективалық зерттеулердің жоқтығымен 

анықталады. Диссертациялық зерттеудің мақсаты АМСК деңгейінде ЖҚЖ 

пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдірудің ғылыми негізделген 

тәсілдерін қалыптастыру болып табылады. 

Зерттеудің бірінші кезеңінде біз халықаралық тәжірибені зерттедік және 

ЖҚЖ сияқты дәнекер тіннің жүйелі зақымдануы кезінде диспансерлік көмекті 

ұйымдастырудың ҚР-дағы моделін талдадық. Ол үшін біз дәлелді 

медицинаның деректер базасында ұсынылған жарияланымдарға 10 жыл 

тереңдікке әдеби шолу жасадық. 

Зерттеудің екінші кезеңінде біз дәнекер тінінің жүйелі зақымданулары мен 

ЖҚЖ ҚР-да және оның өңірлері бөлінісінде таралуын зерттедік. Ол үшін біз 

дәнекер тіннің жүйелі аурулары және ЖҚЖ  бар пациенттердің саны туралы, 

сондай-ақ ҚР мен оның өңірлеріндегі халықтың орташа жылдық саны туралы 

қолжетімді ресми статистикалық деректерге контент - талдау жүргіздік. 

Үшінші кезеңде біз ҚР-да қабылданған ЖҚЖ пациенттерін диспансерлеу 

жөніндегі НҚА-ді зерттедік және оларды дәрігер-мамандар білуін бағаладық. 

Осы мақсатта біз НҚА-ді 10 жыл тереңдікке әдеби іздеу жүргіздік, кейін 

олардың мазмұнына контент-талдау жүргіздік. НҚА-ді зерттеу негізінде біз 

сауалнама жасап, қазақстандық ревматолог-дәрігерлер мен ЖТД арасында 

сауалнама жүргіздік, ол негізгі НҚА-нің білім деңгейін анықтауға мүмкіндік 

берді. 

Диссертациялық зерттеудің төртінші кезеңінде біз терапияға деген 

ұстануды, өмір сүру сапасын және ЖҚЖ пациенттерінің диспансерлік 

көмекпен қанағаттануына әлеуметтік зерттеу жүргіздік. Сауалнама 
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халықаралық құралдар – MMS-4, SF-36, LupusQoL сауалнамаларын қолдану 

арқылы жүргізілді, оған біз ілеспе медициналық - әлеуметтік факторларды 

сипаттайтын сұрақтар блогын қостық. 

Диссертациялық зерттеудің төрт кезеңінің нәтижелерін талдағаннан кейін 

біз бесінші кезеңге – ЖҚЖ пациенттері байқалатын АМСК-ке енгізілген АМСК 

деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру алгоритмін 

әзірлеуге кірістік. 

Алынған деректерді статистикалық өңдеуді біз SPSS статистикалық 

пакетін (20.0 нұсқасы) пайдалана отырып жүзеге асырдық. Диссертациялық 

зерттеудің басталуына дейін біз "СМУ" КеАҚ этикалық комитетінің 

мақұлдауын алдық. 

Диссертациялық зерттеудің нәтижелері келесі қорытынды жасауға 

мүмкіндік берді: 

 

1. Денсаулық сақтау жүйесін дамытудың қазіргі кезеңінде ЖҚЖ-мен ауыратын 

науқастарға диспансерлік көмек көрсетудегі негізгі үйлестіруші буын жалпы 

тәжірибе дәрігерлері болып табылады. Сондықтан денсаулық сақтаудың 

бастапқы буыны терапияның болжамына, аурудың нәтижесіне және, сайып 

келгенде, науқастардың өмір сүруіне тиімді әсер ететін құралға айналады. 

2. Қазақстан Республикасында 2016-2018 жылдар кезеңінде дәнекер тіннің жүйелі 

ауруларымен жалпы сырқаттану 100 000 тұрғынға шаққанда 42,55-49,18 

шегінде ауытқып, өсу үрдісіне ие болды. Бұл ретте осы көрсеткіштің ең жоғары 

мәндері Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында байқалды. 

Осы уақыт аралығында ЖҚЖ-мен жалпы сырқаттанушылық 100 000 тұрғынға 

шаққанда 21,02-23,82 шегінде болды, ал Жамбыл және Қызылорда 

облыстарында бұл көрсеткіштің мәні орташа республикалық көрсеткіштен 

жоғары болды. ДТЖЗ пациенттерінің арасындағы әйелдер мен ерлердің 

арасындағы айырмашылық 5 есе, ал ЖҚЖ пациенттерінің арасындағы 

айырмашылық 9 есе болды. 

3. Қазақстан Республикасының ақпараттық - құқықтық электрондық деректер 

базасында ұсынылған НҚА-ді талдау олардың санының жеткілікті мен ЖҚЖ 

проблематикасының толық қамтылуын бағалауға мүмкіндік берді. Алайда 

ревматолог дәрігерлердің де, ЖТД-ның да негізгі НҚА-ді жеткіліксіз білуі 

байқалады, бұл ЖҚЖ проблемалары бойынша оқытуды жалғастыру қажеттігін, 

оның ішінде олардың қолданыстағы НҚА туралы хабардар болуын арттыруды 

көрсетеді. 

4. Біздің зерттеуіміздің деректері бойынша, ЖҚЖ пациенттерінің жүргізілетін 

терапияны ұстануы төмен (тек 16,4% – ы ғана тартылған), диспансерлеу 

процесіне қанағаттанушылығы төмен (тек 16,4% ғана қанағаттандырылған) 

және өмір сүру сапасы төмен ("денсаулықтың физикалық компоненті" 

бойынша орташа мәні 58,96 балл, ал "денсаулықтың психологиялық 

компоненті" бойынша-60,85 балл). Бұл ретте аурудың ремиссиясына қол 

жеткізуге терапияны ұстану (МҚ = 2,987) және аурудың белсенділік индексі 

(МҚ = 2,271) үлкен әсер етеді. 
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5. АМСК деңгейінде ЖҚЖ пациенттеріне диспансерлік көмекті жетілдіру 

алгоритмін әзірлеу және енгізу пациенттердің өмір сүру сапасын, жүргізілетін 

терапияны ұстануды 16,4% - дан 24,5% - ға дейін арттыруға, сондай-ақ 

диспансерлеу процесіне қанағаттануды 16,4% - дан 77,3% - ға дейін арттыруға 

мүмкіндік берді, бұл оның тиімділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді. 
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ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР: 

 

1. Қолданыстағы "жүйелі қызыл жегі" диагностикасы мен емдеудің клиникалық 

хаттамасына толықтырулар енгізу және ЖҚЖ пациенттерінің қанағаттануы 

мен өмір сүру сапасын, сондай-ақ олардың жүргізіліп жатқан терапияны 

ұстануын анықтауды ұсыну орынды болып көрінеді. 

2. Өмір сүру сапасы едәуір нашарласа аурудың ремиссиясы кезінде де 

ревматологтың кезектен тыс кеңесін тағайындау керек (кезкелген шкалалардың 

орташасынан кемінде 1 стандартты ауытқу). 

3. Медициналық психологтар мен АМСК-тың әлеуметтік қызметкерлерін тарту 

орынды болады, олардың консультациялары ЖҚЖ пациенттеріне қатысты 

жүргізілетін оңалту іс-шараларының сапасын арттыруға көмектеседі. 

4. ЖҚЖ пациенттерін оқыту, кеңес беру және қолдау үшін, біз ЖҚЖ мектептерін 

ұйымдастыруды ұсынамыз, олардың жиналыстарына әртүрлі профильдегі 

мамандарды шақыру және пациенттермен ауруды бақылау бойынша 

медициналық және медициналық емес шараларды сақтаудың маңыздылығы 

туралы диалогты бастау.  

5. Ревматологиялық медбикелерді ЖҚЖ пациенттерінің қанағаттануы мен өмір 

сүру сапасын, сондай-ақ олардың жүргізілетін терапияны ұстануын айқындауға 

тарта отырып, АМСК деңгейінде медбикелік күтімді одан әрі дамытуды 

қамтамасыз ету қажет. 

6. АМСК қызметкерлерінің ЖҚЖ пациенттерімен жұмыс істеуге ынтасын 

арттыру үшін оңалту іс-шараларын АМСК ұйымдары деңгейінде KPI санына 

қосуға болады. 
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ҚОСЫМША А 

 

Просим Вас ответить на предложенные вопросы. В отношении полученной 

от Вас информации будет соблюдаться принцип строгой 

конфиденциальности. 

 

1. Сегодняшняя дата (число/месяц/год)       

 

2. Какую функцию Вы выполняете в своем учреждении (поставьте √)? 

врач ВОП             врач-ревматолог  

 

3. Пожалуйста, укажите число, месяц и год рождения  

 

4. Каков Ваш стаж работы? 

 

5. Какая у Вас квалификационная категория?  

 

6. Сколько пациентов с СКВ вы принимаете в месяц?  

 

7. Нуждаетесь ли Вы в повышении своей квалификации относительно СКВ? 

Да    Нет 

 

Пожалуйста, выберите ОДИН правильный ответ на представленные 

вопросы: 

1. Знаете ли вы нормативно-правовые акты по организации помощи 

больным с системной красной волчанкой (СКВ) в Республике Казахстан? 

Да    Нет 

2. Является ли СКВ социально-значимым заболеванием? 

Да    Нет 

3. Кому, согласно Протоколу диагностики и лечения, показана биопсия 

почки? 

А) все пациенты с признаками активного волчаночного нефрита (√); 

Б) те из пациентов, кто имеет волчаночный нефрит и не реагирует на 

проводимую терапию; 

В) пациенты с волчаночным нефритом, у которых имеется сопутствующее 

заболевание почек; 

Г) все пациенты с обострением СКВ; 

Д) пациенты с рисками развития почечной патологии. 

4. Какова тактика, согласно Протоколу диагностики и лечения, в 

отношении пациентов, которые имеют поражение двух и более систем 

органов и титр АНА <1:40? 

А) предоставить убедительные факты против СКВ в виде альтернативных 

объяснений поражений органов (√); 

Б) направить к ревматологу для полной оценки на СКВ; 
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В) назначить дополнительные обследования: ОАК, ОАМ, креатинин 

сыворотки, АФЛ, анти-дсДНК, анти-Sm; 

Г) наблюдение, так как данных для постановки диагноза СКВ недостаточно; 

Д) провести полную оценку критериев по шкале ACR. 

5. Какой из генно-инженерных биологических препаратов отражен в 

Протоколе диагностики и лечения СКВ? 

А) Белимумаб (√); 

Б) Тофацитиниб; 

В) Ритуксимаб; 

Г) Инфликсимаб; 

Д) Анакинра. 

6. Кто принимает решение о терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами? 

А) Региональная экспертная комиссия (√); 

Б) Ревматолог; 

В) ВОП; 

Г) Кабинет генно-инженерной терапии; 

Д) Только ревматолог, специализирующийся на СКВ. 

7. Как часто пациент с СКВ должен осматриваться ревматологом? 

А) 2 раза в 3 месяца (√); 

Б) ежемесячно; 

В) раз в полгода; 

Г) 1 раз в 3 месяца; 

Д) при развитии обострения. 

8. Как часто пациенту с СКВ назначаются общие анализы крови и 

мочи, биохимический анализ крови? 

А) 1 раз в месяц; 

Б) 1 раз в 2 месяца; 

В) 1 раз в 3 месяца (√); 

Г) 1 раз в полгода; 

Д) при развитии обострения. 

9. Как часто пациенту с СКВ назначаются исследования липидного 

профиля, денситометрия, офтальмологическое обследование, определение 

титров АФЛ и рентгенография костей таза? 

А) 1 раз в 3 месяца; 

Б) 1 раз в полгода; 

В) 1 раз в год (√); 

Г) при наличии показаний к каждому из виду обследований; 

Д) при развитии обострения. 

10. Кто, помимо ревматолога, принимает решение о необходимости 

госпитализации пациента с СКВ? 

А) врач ВОП; 

Б) врач терапевт; 

В) врач скорой помощи (√); 
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Г) региональная экспертная комиссия; 

Д) специалист кабинета СКВ. 

11. Согласно Клинического протокола диагностики и лечения СКВ, 

диагноз выставляется при наличии у пациента не менее 4 диагностических 

критериев, одним из которых должен быть… 

А) кожная сыпь (на скулах, дискоидная); 

Б) язвы в ротовой полости; 

В) иммунологические нарушения (любой из: а-ДНК, АНФ, Sm, a-KL, C3, C4) 

(√); 

Г) поражение почек (персистирующая протеинурия >0,5 г/сут, или 

цилиндрурия ); 

Д) гематологические нарушения (лейкопения или лимфоцитопения или 

тромбоцитопения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Опросник «4-item Morisky Medication Adherence Scale» (MMAS-4) 

 

 

Вопрос Никогда Практически 

никогда 

Иногда Часто Всегда 

1. Не забываете ли вы 

принимать ваши 

лекарства? 

 V    

2. Ведете ли вы себя 

небрежно в отношении 

приема лекарств? 

   V  

3. Вы когда-нибудь 

прекращали принимать 

лекарства, потому что 

почувствовали себя 

лучше? 

V     

4. Прекращали ли вы 

принимать лекарство, 

потому что почувствовали 

себя хуже во время его 

приема? 

 V    

 

Методология обработки: 
Расчет суммарного результата каждого пациента проводится по принципу: по 1 баллу начисляется 

за каждый отрицательный ответ. Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

данными: «привержены» (больные, набравшие 4 балла) и «не привержены» (больные, набравшие 

меньше 4-х баллов). 
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