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ИШТИН ЖАЛПЫ МҤНӨЗДӨМӨСҤ  

 

Изилдөөнҥн актуалдуулугу. Ар кандай патологиялык абалдын же 

оперативдүү кийлигишүүнүн медициналык-социалдык мааниси эң оболу анын 

популяциялык топтордо таралышы жана эне өлүмүнүн, ден-соолуктун же 

жашоонун сапатынын деңгээлин билдирген эң маанилүү көрсөткүчтөр менен 

аныкталат.  Кылымдар бою төрөт аялдар үчүн табигый жана кадимкидей 

көнүмүш нерсе болуп келген, туура, кээде алар эне жана / же бала үчүн жакшы 

аяктабаган учурлар да болгон ( В.С. Орлова, 2013). 

Munro Kerrдин ыкмасы боюнча жатындын төмөнкү сегментин кесүү 

техникасынын пайда болушу жана 20-кылымдын экинчи жарымында 

антибиотиктердин ачылышы менен кесардык кесүү ыкмасынын  (КК) 

коопсуздугу алда канча жогорулаган. Натыйжада КК-нү колдонуу менен 

эненин ден-соолугу үчүн болгон коркунучту төмөндөтүүнүн натыйжасында 

операцияга бала  тарабынан болгон көрсөткүчтөрү бонча да ыкма оң 

натыйжасын бере баштаган. КК ыкмасынын колдонуу бала жагынан 

тобокелчиликтин анча жогорку эмес деңгээли эненин саламаттыгы үчүн болгон 

коркунучту канчалык актай ала тургандыгы туурасында талаш-тартыштар 

чыккан. Мисалы жамбаш чарасындагы кыйынчылыктарга байланыштуу ККнү 

жасоо адаттагы эле көрүнүшкө айланган. (М.С. Мусуралиев, 2011; A. Kotaska, 

2015). 

КК операциясы соңку жылдарда акушердик операциялардын арасынан эң 

кеңири тарады (Л.М. Комиссарова, Е.А. Чернуха, 2012; А.Э. Самигуллина, 

2017).  ККнүн саны төмөндөө тенденциясына ээ болгон жок жана авторлордун 

ар түрдүү маалыматтары боюнча акушерлик патологиянын чогултуучу болуп 

саналбаган төрөттү кабыл алуучу мекемелерде 11% ден 40% ге чейин жетет 

жана андан да ашат. Заманбап акушерствода КК операциясы менен төрөтүнүн 

жыштыгы Таджикистан да 5% болсо, ал эми Кытайда жарымынан көбү болот 

(Н.Д. Гаспарян, 2001; В.И. Краснопольский, Л.С. Логутова, 2003; Yajun Liu, 

2014). ККнүн кеңири таралышы бир катар жаңы проблемаларды пайда кылды: 

бир жагынан – ириңдөө-сепсистик оруулардын саны өсүп жана анын алдын 

алуунун жана дарылоонун натыйжалуу чаралары изделе баштаса, экинчи 

жагынан – ККден кийин жатында тырык калгандыктан кийинки кош бойлуулук 

жана төрөт учурундагы татаалчылыктар жолтоо боло баштады. (Л.М. 

Комиссарова, 1998; А.Н. Стрижаков, Т.Е. Кузьмина, 2002; Х.Х. Буриев, 2016). 

Жаңы изилдөөлөрдүн натыйжалары көрсөткөндөй, эгерде ККнын саны өлкөдө 

10% га чейин өссө, анда ЭӨ жана ПӨ төмөндөйт, бирок бул босогонун андан 

ары жогорулашы бул көрсөткүстөрдү азайтпайт (БСУ, 2015). КК операциясына 

көрсөтмөлөрдүн кеңейиши азыркы учурдагы акушерликтин өзгөчөлүгү болуп 

саналат, ал табигый жол менен төрөттү кабыл алууда врачтардын 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25495550


4 
 

кесипкөйлүгүнүн төмөндөшүнө алып келет. КР де бул проблеманын 

актуалуулугунда шек жок, анткени калктын турмушунун төмөнкү деңгээли, 

экономикалык туруксуздук, статионарда болуу убактысынын көбөйүшү, койка-

күн айлампасынын төмөндөшү, реаблитацияга финансылык чыгымдардын 

көбөйүшү менен шартталган. Республикада соңку жылдарда бул багытта чоң 

иштер жүргүзүлдү: кош бойлуулукту жүргүзүү жана төрөт боюнча клиникалык 

протоколдор жаңыланды, бул категориядагыларга көрсөтүүлүчү кызматтын 

жаңы сапат индикаторлору иштелип чыкты, окутуучу семинарлар өткөрүлдү. 

Бирок КК нүн деңгээли туруктуу түрдө жогору бойдон калууда, ошондуктан 

проблеманын социалдык маанисин жана аны натыйжалуу чечүүнүн 

зарылчылыгы аныкталып жатат. КК операциясы аркылуу кош бойлуулардын 

төрөтүн кабыл алуунун азыркы тенденцияларына баа берүүгө арналган 

изилдөөлөр жана операция менен төрөтүүнүн санын азайтууга багытталган иш-

чаралар бул жагдайды жакшыртуу үчүн күтүлгөн кошумча  резерв болуп 

саналат, андыктан ушул диссертициялык изилдөөнү пландаштырууга негиз 

болду. 

Изилдөөнҥн максаты: Абдоминалдык төрөттү өткөрүүнүн коркунуч 

факторлорун, КК деңгээлинин динамикасын жана анын натыйжаларын 

комплекстүү талдоонун негизинде абдоминалдык төрөтүү  мүмкүнчүлүгүн 

болжолдоо процессин ыйгайлаштыруу жана КР - кош бойлуу аялдарда анын 

санын жана кабылдоолорду төмөндөтүүнү негиздөө. 

Изилдөөнҥн милдеттери: 

1. Кыргыз Республикасында төрөт курагындагы аялдарды кесүү жолу 

менен төрөтүүнүн жана анын татаалдашууларынын жыштыгына 

ретроспективдүү талдоо жүргүзүү жана жакынкы жылдарга алардын 

болжолдуу деңгээлин эсептеп чыгуу.  

2. Кыргыз Республикасынын ар түрдүү аймактарында абдоминалдык 

кесүү жолу менен төрөгөн аялдардын клиникалык жана социалдык 

мүнөдөмөлөрүн изилдөө.  

3. Кыргыз Республикасында кош бойлуулуктун жүрүшүнүн 

өзгөчөлүктөрүн билүү жана аялдарды абдоминалдык кесүү жолу менен 

төрөтүүгө көрсөтмөлөрдүн санын жана түзүмүн талдоо.  

4. Аялдарга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын баалоо үчүн 

Кыргыз Республикасында Робсондун классификациясын пайдалануунун 

тууралыгын жана натыйжалуулугун изилдөө. 

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы  

 Соңку 11 жылдын ичинде абдоминалдык кесүү жолу менен төрөтүүнүн 

санын көбөйүшүнүн жалпы дүйнөлүк тенденциясы ырасталды. Мында  Кыргыз 

Республикасынын түштүк региондорунда ал басымдуулук кыла тургандыгы 

биринчи жолу аныкталды жана биринчи жолу кесардык кесүү ыкмасы менен 
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төрөтүүнүн саны 5,3 эсеге көбөйүшү жана 2025-жылга карата анын кесепетинен 

татаалдашуу 11,2 эсе көбөйүшү ыктымал экендиги божомолдонду.   

 Биринчи жолу кесардык кесүү ыкмасы менен төрөгөн аялдардын 

социалдык портрети жана анын негизинде биринчи жолу кесардык кесүү жана 

кош бойлууларды медициналык камсыздоонун көрсөткүчтөрүнүн (энелердин 

өлүмү, перинаталдык өлүм) корреляциялык өз ара байланышы аныкталды, 

ошондой эле кесүү жолу менен төрөтүүнүн коркунуч-факторлорунун рангдык 

мааниси сунушталды.  

 Кесардык кесүү жолу менен төрөгөн кош бойлууларда жыныс 

мүчөлөрүнүн ооруларынын жана  кош бойлуулуктагы кабылдоолордун түзүмүн 

биринчи жолу деталдаштырылды, бул болсо кесүү жолу менен төрөтүүнүн 

коркунуч факторлору жөнүндө жана кош бойлууларга көңүл бурууга жана 

диспансерлештирүүгө артыкчылык берүү: кош бойлууларды активдүү табуу, 

эртелеп каттоого коюу, прегравидардык даярдоону өркүндөтүү, операциялык 

кесип төрөтүү жолуна көрсөтмөлөрдүн жекече анализи . 

 Биринчи жолу кош бойлуу аялдарды медициналык камсыздоонун 

натыйжалуулугуна жана сапатына баа берүү үчүн жана Кыргыз 

Республикасынын ар түрдүү аймактарында кесар ыкмаларынын санын 

төмөндөтүү боюнча резервдерди табуу үчүн Робсондун классификациясын 

пайдалануунун алгылыктуулугу жана натыйжалуулугу далилденди.    

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси 

• Кыргыз Республикасында кесардык кесүү ыкмасынын саны, себептеринин 

жана татаалдашууларынын түзүмү жөнүндө маалыматты койка фондунун 

көлөмүн аныктоо үчүн жана врачтар менен орто медициналык персоналды 

окутуучу программаларды даярдоо үчүн проблеманын мүмкүн болгон 

масштабын паландаштырууда пайдалануу керек.    

• Практикалык саламаттык сактоо үчүн кесардык кесүү ыкмасынын коркунуч 

факторлорунун болжолдук маанисинин таблицасы иштелир чыкты, ал кесардык 

кесүү жолу менен торөтүүгө көрсөтмөлөрдү жана каршы көрсөтмөлөрдү 

жекече аныктоонун алгоритм этабы катары пайдалануу керек. 

• Медициналык мекемелердин статусу боюнча дифференцияланган жана 

төмөнкүлөрдү камтыган кесардык кесүү ыкмасынын жыштыгын 

төмөндөтүүнүн комплекстүү программасы иштелип чыкты. Алар: 

- кош бойлуулар менен иш жүргүзүүнүн алгоритмдери (кош бойлуулукту 

пландаштыруу, кесардык кесүү ыкмасынын коркунуч факторлорун табуу, 

профилдик адистердин консультациясы, кош бойлуулукту жүргүзүү, 

профилактикалык дарылоо ж.б.);  

- төрөттүү жүргүзүү алгоритмдери; 
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- кесардык кесүү ыкмасынын жыйынтыгына жана тааалдашууларына баа 

берүүнүн жекече жана жалпы мекеме боюна жүргүзүлүшү;  

- ыкманы жогорулатуунун сапатына баа берүү жана конкреттүү жолдорун 

табуу үчүн Робсондун классификациясын пайдалануу; 

Алынган натыйжалардын экономикалык мааниси  

Изилдөөнүн натыйжаларын колдонуу кесардык кесүү ыкмасынын санын 

төмөндөтүүнүн, медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатуунун жана 

операция жүргүзүүгө экономикалык чыгымдарды төмөндөтүүнүн эсебинен 

медициналык-экономикалык натыйжалуулукту алууга мүмкүндүк берет. 

Изилдөөнҥн натыйжаларын практикада колдонуу  

Изилдөөнүн натыйжалары Кыргызстан адамдын репродукциясы илимий 

борборунун, Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медицина борборлорунун ишинде 

колдонулду. Диссертациянын материалдары акушер-гинеколог врачтарды 

окутуу үчүн КГМИПиПКнын окуу программаларында пайдаланылып жатат.  

Диссертациянын коргоого коюлуп жаткан негизги жоболору    

1. Кыргыз Республикасында өткөн 11 жылдын ичинде абдоминалдык 

төрөттүн санынын 2,9 эсе өскөндүгү жана КК  коэффициенти 2 эсе,  р<0,001 

өскөндүгү байкалган. Саламаттык сактоонун азыркы деңгээлин сактоо менен 

кесардык кесүү ыкмасын колдонуунун саны 2025-жылга карата 5,3 эсе (29773 

кө чейин) жана татаалдашкан операциялардын саны 18,3 эсе (жылына 568ге 

чейин) өсө тургандыгын болжолдоого болот.  

ККнүн натыйжалуулугунун коэфицентинин төмөн болушу республикада 

негизсиз операция жолуна  алынгандыгынын  актуалдуулугун баса белгилейт. 

2. Медициналык-биологиялык факторлордун ичинен болжолдоо үчүн 

төмөнкүлөрдүн мааниси бар: гинекологиялык жана экстрагениталдык 

оорулардын  жогорку деңгээли, прегравидардык даярдыктын кемчилиги, кош 

бойлуулукту жана төрөттү жүргүзүү. ККнүн айрыкча маанси бар 

предикторлорунун структурасында ЖИОны (OR-1,9), экстрагениталдык 

ооруларды (OR-1,3) белгилөө керек, диспансердик каттоого кечиктирип коюу 

(OR - 12,3-53,8), төрөттүн оор өтүшүн (OR-58,5), ККнүн анамнезндеги белгилер 

сыяктуу факторлор айрыкча диагностикалык мааниге ээ. 

3. Робсондун классификациясын пайдалануу кош болууларга медициналык 

жардамдын сапатына баа берүүгө жана айрым мекемелерде, ошондой эле 

бүтүндөй Республика боюнча кесар ыкмаларынын жыштыгын төмөндөтүү 

программасын жекелештирүүгө мүмкүндүк берет. 

Изденҥҥчҥнҥн жекече салымы  

Изилдөө максаты, милдеттери, программасы, баштапкы материалдан 

көчүрмө алуу, анкеталоо, маалыматтарды статистикалык иштеп чыгуу жана 

илимий баа берүү, ошондой эле диссертациянын негизги жоболорун, 

тыянактарын баяндоо жана корутунду чыгаруу изденүүчү тарабынан жекече 

аткарылды.   

Изилдөөнҥн натыйжаларын сыноодон өткөрҥҥ  
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Диссертациялык иилдөөнүн жүрүшүндө алынган негизги жоболор жана 

натыйжалар:   

- «Улучшение качества медицинских услуг в области СРЗ (охрана здоровья 

матери/новорожденного и планирование семьи) в Кыргызской Республике и 

Таджикистане» (Бишкек, 2017); эл аралык илимий конференциясында; 

- «Финансирование здравоохранения в поддержку всеобщего охвата 

услугами здравоохранения» (Бишкек, 2017); - Конгрессе Европейского Совета 

акушеров и гинекологов (Париж, 2018) талкууланды жана баяндалды. 

Диссертациянын натыйжаларын макалаларда чагылдыруунун 

толуктугу  

Диссертациянын темасы боюнча 12 басылган эмгектер жарыяланды, 

алардын ичинен 8 – КР ЖАК сунуш кылган басылмаларда жарыяланды, 4 – чет 

өлкөлүк басылмаларда: 1 –  «Scopus»та, 2 – РИНЦ-те нөл эмес импакт-фактор 

менен жарыяланды.   

Диссертациянын тҥзҥмҥ жана көлөмҥ 

Диссертациялык иш киришүүдөн, адабияттарын баяндамасынан, 

материалдардын жана изилдөө ыкмаларынан, “Өз изилдөөлөрүнүн 

натыйжалары” бөлүмдөрүнөн, тыянактардан, практикалык сунуштардан жана 

адабияттын көрсөткүчүнөн турат.   

Диссертациянын текстти орус тилинде компьютерде терилген 148 беттен 

турат, 28 таблица жана 6 сүрөт менен  иллюстрацияланган. Библиографиялык 

көрсөткүч алфавиттик тартипте түзүү жана 137 орус тилдүү жана 62 англис 

тилдүү булактарды камтыйт.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

Диссертациянын кириш бөлҥмҥндө жүргүзүлгөн изилдөөнүн темасынын 

актуалдуулугу, аны жүргүзүү зарылчылыгы, максаты, милдеттери, илимий 

жаңылыгы, иштин практикалык мааниси жана коргоого коюлуп жаткан негизги 

жоболор сунушталды.  

1-бөлҥм. Адабияттардын баяндамасы. Азыркы акушерликте 

абдоминалдык кесип төрөтүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө учурдагы көз 

карашты чагылдырган материалдарга аналитикалык баяндама, анын санынын 

төмөндөтүүнүн болжолдору жана мүмкүн болгон жолдору сунушталды, 

адабияттардын баяндамасы бөлүмдөрүндө андан ары иликтөөнү талап кылган 

дискуссиялык маселелер көрсөтүлдү, бул изилдөөнү жүргүзүүгө негиз болуп 

калды.  

2-бөлҥм. Сунуш кылынган материал жана изилдөө ыкмалары  

Изилдөөнүн биринчи этабында Кыргыз Республикасынын аялдарындагы 

абдоминалдык төрөттүн жана жана татаалдашкан ККнүн саны жөнүндө 

маалыматтарды 2005-2015-жылдардагы мезгил үчүн КР СМдин алдындагы 

Электрондук саламаттык сактоо борборунун (ЭССБ) жылдык бириктирилген 
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отчетторунан көчүрүп алуу туташ иликтөө ыкмасы менен жүргүзүлдү, бул 

маалыматтар генеральный жыйынды болуп саналат. 

Абдоминалдык төрөттүн жана татаалдашкан ККнүн санын жана 

динамикасынын өзгөрүшүн чагылдырган динамикалык катарга талдоо жасоо 

үчүн 11 жылдык орточо өнүктүрүү цикли тандалып алынган. ККнүн санына баа 

берүү жана абдоминалдык татаалдашкан төрөттөрдүн тенденциясын билүү 

максатында интервалдык динамикалык катардын жардамы менен эсептөө 

жүргүзүлдү. Динамикадагы ылдамдыкты жана өзгөрүүнүн мүнөзүн талдоо үчүн 

тизмектүү көрсөткүчтөр эсепке алынды (абсолюттук өсүш, өсүү темпи, 

өсүштүн темпи, көрсөтмөлүүлүк коэффициенти  1% (өсүштүн) мааниси, 

интервалды ирилештирүү методу менен динамикалык катарды жана орточо 

жылыштырып эсептөөнү тегиздөө). 

КК  коэффициенти, энелик жана перинаталдык өлүмдүн көрсөткүчтөрү 

эсептелди. Формасына, тыгыздыгына жана корреляциялык көз карандылыктын 

аныктыгына баа берүү үчүн корреляция (r) коэффициенти,   детерминация 

коэффициенти (r²), Стьюдента (t) критерийи, Мак-Немара (х²) критерийи, 

айырмачылыктардын аныктыгы (р) эсептелип чыкты.  

2025-жылга чейинки орто мөөнөттүү болжол жупташкан сызыктуу 

регрессияны теңдемелөөнүн жардамы менен эсептелип чыкты, теңдеменин 

парметрлери азыраак квадраттар методунун жардамы менен: у=аt+в формуласы 

боюнча эсептелди. Алынган теңдеменин сапаты төмөнкүчө текшерилди. А 

жана в коэффициентеринин мааниси, Стьюдент критерийи колдонду, бүтүндөй 

теңдеменин маанис – Фишер критерийи (F-статистикасы), эмпириялык 

корреляциялык мамиле, детерминация коэффициенти менен эсептелди. 

Курулган  моделдин сапатын баалоо гетероскедастикалуулук,  Спирмен жана 

Голдфелд-Квандт тести менен текшерилди.  

Эмпириялык корреляциялык мамилелер (ŋ) Чеддок шкаласы боюнча 

бааланды. Рангдык мааниси Спирмендин рангдык корреляциясынын 

коэффициенти колдонулуп:   формуласы боюнча 

чыгарылды. 

ККнүн натыйжалуулук коэффициентин эсептөө И.Н.Костиндин  
           

                                                       
  10. формуласы боюнча 

жүргүзүлдү. ККнүн натыйжалуулук коэффициенти төмөнкү шкала боюнча 

бааланды: 2 жана андан ашык – өтө жогору; 1,5-1,9 – жогору; 1,0-1,4 – орто; 

0,5-0,9 – төмөн; 0,5тен аз – өтө төмөн. 

Экинчи жана үчүнчү изилдөө этаптарында Кыргыз Республикасынын үч 

региону тандалып алынды: Бишкек ш., Жалал-Абад жана Ысык-Көл 

областтары, алар климаттык жана георграфиялык шарттары бонча, жашоо, 

тиричилик деңгээли, керектөө жана жүрүш-туруш маданияты менен 

айырмаланат. Сериялык (уялык) тандоо менен төрөткө көмөктөшүүчү уюмдар 

тандалып алынды. Е.Н. Шиган боюнча (1987) ылгоонун зарыл көлөмү 

эсептелген (t=3,2, р<0,001, 99,9%). Механикалык ыкма менен ар бир экинчи 
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кесип төрөтүүнүн баяны бөлүп алынган. Кесүү ыкмасы менен төрөгөн 908 кош 

бойлуу аял изилдөөнүн объектиси болгон, алар 3 топко бөлүнгөн: 1-топ  

(Бишкек ш., НЦОМиД) – 305 кош бойлуу аял, 2-топ (Жалал-Абад областы, 

областтык төрөт үйү) – 300 аял, 3-топ (Ысык-Көл областы, областтык төрөт 

үйү) – 303 аял. 

Кошуу критерийлери: кесардык кесүү ыкмасы менен операция жасалып 

төрөгөн 15-жаштан 49 жашка чейинки аялдар. 

Алып салуу критерийлери: өз алдынча төрөгөн аялдар. 

Контролдогон топ: табигый жол менен төрөгөн 250 шарттуу түрдө 

саламаттыгы жакшы кош бойлуулар. 

Бишкек шаарында КК операция жолу менен төрөгөн кош бойлуулардын 

орточо курагы 28±0,9  жаш, Ысык-Көл областтында 29±0,9  жаш, Жалал-Абад 

областтында 29±0,9  жаш болду, бул салыштырылып жаткан топтордун 

репрезентативдүүлүгүн ырастайт, р>0,05. 

Кесип төрөтүү баяндары (форма 096/у)  жана  кош бойлуунун жана 

төрөгөн аялдын жекече картасынын формасы боюнча маалымат (111/у) байкоо 

жүргүзүү картасына түшүрүлдү. 

Стандартташтыруунун кайта артка кеткен ыкмасынын жардамы менен 

аялдардын ушул категориясында кесип төрөтүү мүмкүнчүлүгүнө таасир берген 

негизги предикторлор эсептелип чыкты. Топторду стандартташтыруу 

изилденип жаткан тобокелдик факторлордун чыныгы өлчөмүн аныктоо 

мүмкүнчүлүгү үчүн жүргүзүлдү. 

Кесардык кесүү жолу менен  төрөттү болжолдоонун социалдык жана 

медициналык тобокел-факторлорунун диагностикалык маанисин негиздөө үчүн 

сезгичтигин, өгөчөлүктөрүн, диагностикалык натыйжалуулугун, 

мүмкүнчүлүктөрдүн катышынын көрсөткүчүн, оң жана терс натыйжаны 

болжолдоонун эсебин камтыган далилдөө ыкмаларын пайдалануу менен тез-тез 

учураган бир катар предикттерге статистикалык талдоо жүргүзүлдү.  

Салыштырмалуу көрсөткүчтөрдүн сандык маанисинин ар түрдүүлүгүнүн 

аныктыгына баа берүү үчүн Н.Е.Чернова (2006) сунуш кылган (Стьюденттин t-

критерийинин ишеним коэффициентин) t=
     

      
формуласы боюнча 

медициналык-социалдык изилдөө жүргүзүүдө,  t=3,2 болгондо 

айырмачылыктардын ыктымалдыгы 99,9%га тете же айырмачылыктардын 

аныктыгы <0,001ге тете. Жаңылышсыз болжолдоонун ыктымал мааниси 

катары 5% (p<0,05) кем болгон жаңылыштыктын статикалык маанисинин 

критерийлери тандалып алынды. 

Изилдөөнүн төртүнчү этабында 3 жылдык мезгил үчүн (2014-2016-ж.ж.) 

КР Саламаттык сактоо министрлигинин Энеликти жана балалыкты коргоо 

улуттук борборунда КК менен төрөтүнүн саны жөнүндөгү маалыматтар 
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алынды. Төрөттөрдүн тарыхынан маалыматтарды көчүрүп алуу жолу менен - 

096/у формасы /10.09.2002-ж. № 375, абсолюттук сандар алынды.  

КК коэффициентинин салыштырма салмагын баалоо 2015-жылы ВОЗ 

(БСУ) сунуш кылган Robsonа (2001) бирдей стандарттагы европа 

классификациясы боюнча бааланды. 

Робсондун системасына ылайык төрөт бөлүмүнө түшкөн ар бир аял 

төмөнкүдөй жеңил аныкталуучу мүнөздөмөлөрдүн негизиндеги 10 топтун 

бирине киргизилиши мүмкүн: мурунку кош бойлуулуктардын саны, бала башы 

менен келдиби,гестациялык куракта, анамнезмде кесар ыкмасын колдонуу, 

балардын саны жана төрөт башталгандыгынын белгилери. 

Материалдык статистикалык иштетүү Microsoft Excel,   Statistika – 6 

колдонмо программаларынын пакетинин жардамы менен жекече компьютерде 

жүргүзүлдү. 

3-бөлҥм. Өз изилдөөлөрҥбҥздҥн жана аларды талкуулоолордун 

натыйжасы сунушталды 

3.1. Кыргыз Республикасында кесардык кесүү ыкмасы менен 

төрөтүүнүн жана татаалдашкан абдоминалдык төрөтүүлөрдүн 

болжолдоо,             саны жана түзүмү   

Кыргыз Республикасында соңку 11 жылдын ичинде кесардык кесүү 

ыкмасы менен төрөттүн санына талдоо жасаган учурда алардын саны 2005-

жылдагы 5559дан 2015-жылга карата 16290го чейин өсүп, көбөйүү 2,9 эсе, 

р<0,001 болгондугу белгиленген. 2013-жылы өсүү темпинин көрсөткүчү 

20,5%га жеткен. Жылышма орточо жана аралыгын ирилештирүү ыкмасы менен 

эсептөө аркылуу алынган маалыматта операция менен төрөтүүнүн саны жыл 

сайын 1,3 эсе өсүп отургандыгын көрсөтөт.  

 
1-сүр.  2005-2015-ж.ж. мезгилдин ичинде кесардык кесүү ыкмасын 

колдонуунун жыштыгы 
 

Бишкек ш. 2005-жылы 1752 кош бойлуу кесардык кесүү ыкмасы менен 

төрөгөн, 2015-жылы өсүш 4263гө чейин жетип, такталган өсүш р<0,001 болгон. 

11 жылдын ичинде ачык көрсөткүч 243,3%га жеткен, мында 2013-жылы өсүү 

темпинин мааниси айрыкча жогору болгон жана 22,6%ды түзгөн. 2011-жылы 

өсүү темпи 7,2%га төмөндөсө 2015-жылы 3%га азайган. Жылышма орточо 

көрсөткүч жыл сайын кесардык кесүү ыкмасынын саны акырындык менен 

өскөндүгүн көрсөткөн. Аралыкты ирилештирүү ыкмасы 2011-2012-жылдарда 
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бул көрсөткүчтү төмөндөтүү боюнча маалыматтар ишенимдүү болбогондугун 

белгилөөгө мүмкүндүк берген. 

2005-жылы КР боюнча ККнын коэффициенти 5,1%ды түздү (2-сүрөт), 

бирок 2015-жылга карата ал статистикалык жактан 10,2 %га чейин өстү, бирок 

бул көрсөткүчтүн көбөйүшү 2 эсе болду,р<0,001. Бул мезгилдин ичинде 

Бишкек ш. боюнча ККнүн коэффициенти 1,4 эсе өстү (2005-ж – 13,0% жана 

2015-ж. 18,1%) р<0,001, анын үстүнө бул көрсөткүч орто эсеп менен жалпы 

республикалык деңгээлден 2,0 эсе жогору, р<0,001. 

 

2-сүрөт. 2005-2015-ж.ж. Кесардык кесүү ыкмасынын коэффициенти (%) 

Жалал-Абад областты боюнча талдоого алынып жаткан мегилдин ичинде 

ККнүн коэффициенти 2,0 эсе өстү (2005-ж. – 2,6%, 2015-жылга карата 5,3 %), 

бирок бүтүндөй республика боюнча алгандагыдан ал 1,9 эсе төмөн. Ысык-Көл 

областты боюнча бул көрсөткүч 2005-жылы 4,9%дан 2015-жылы 10,5%га 

чейин, башкача айтканда 2,2 эсе өстү,   р<0,001 жана орто эсеп менен КРдин 

деңгээлин кайталады.  

Энелердин жана перинаталдык өлүмдүн деңгээлинин кесардык кесүү 

ыкмасы менен төрөтүүнүн санына корреляциялык көз карандылыгын эсептеп 

чыгуу кайта байланыш күчтүү жана анык экендигин көрсөттү.  

Бирок бул мезгилдин ичинде операция жолу менен төрөттүн саны 2 эсе 

өскөндүгүнө, ал эми энелердин өлүмү 63%га, баланын өлүмү 68,2%га 

төмөндөгөндүгүнө көңүл буруу керек (1-табл.).  

1-таблица  - Кыргыз Республикасында ЭӨ жана ПӨнүн кесардык кесүү ыкмасы 

менен төрөтүүгө корреляциялык көз карандылыгы  

 
Көрсөткүчтөр  

Корреляциянын көрсөткүчтөрү, 

аныктыгы 
Формасы, 

тыгыздыгы, 

байланыштын 

(корреляциянын) 

аныктыгы  

r r² t х² р 

Эненин өлүмү  0,7 0,5 2,9 36,2 <0,001 Кайта, күчтүү, анык  
Перинаталдык 

өлүм 
0,9 0,9 7,6 11,6 <0,001 Кайта, күчтүү, анык 

Республикалык чарбалык эсеп менен иштеген уюмдарда жана Бишкек 

шаарында КК коэффициентинин биринчи рангдык орду белгиленди.  
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Алынгын маалыматтарды болжолдоонун математикалык моделине ылайык 

баалаганда динамикалык катардын тенденцияларын сактоо менен болжолдуу 

чоңдук жыл сайын көбөйүп турары жана 2025-жылга карата Кыргыз 

Республикасы боюнча жылына 29773 кесип төрөтүүгө жете тургандыгын 

айтууга болот, бул 2005-жыл менен салыштырганда 5,3 эсе көп, ал эми Бишкек 

шаары боюнча – 4,0 эсе көп жана КК жылына 6947ни түзөт (ŋ=0,91, 

R²=0,83,F=42,7), (ŋ=0,96, R²=0,94,F=135,7). 

 
3-сүр.2005-2025-ж.ж. мезгилдин ичинде абдоминалдык төрөтүүнүн 

санынын динамикасы 

Андан ары татаалдашкан операциялык төрөттөрдүн динамикалык 

катарына талдоо жүргүзүлдү. 12 жылдын ичинде ККдөн татаалдашкан өсүш 

11,2 р<0,001, эсе болуп ККдөн татаалдашкан өсүш КРде кесип төрөтүүнүн 

санын көбөйүшү менен шайкеш келет.  Эгерде 2005-жылы бардыгы 31 

татаалдашкан кесардык төрөтүү (5,6±0,1‰) катталган болсо, анда 2016-жылы 

алардын саны 347ни (19,7±1,1‰ тийиштүү түрдө) түзгөн. Аралыгын 

ирилештирүү ыкмасы бул көрсөткүчтүн 2005-жылдан тартып 2011-жылга карай 

2,6 эсе р<0,001 өскөндүгүн ачык көрсөттү.  

Татаалдашкан ККлөрдүн саны боюнча Бишкек ш., жана Ош облусу 

алдыңкы орундарды ээлейт, аларда медициналык жардам көрсөтүүнүн экинчи 

жана үчүнчү деңгээлинин уюмдары жайгашкан жана оор акушердик жана 

экстрагениталдык патология топтоштурулуган. 

2025-жылга чейин эсептелген татаалдашкан ККнүн санына орточо 

мөөнөттүү болжол жасоо бул көрсөткүч 2005-жыл менен салыштырганда 18,3 

эсе өскөндүгүн көрсөтөт жана 2025-жылга карата ал жылына 568 учурду 

(ŋ=0,87, R²=0,76, F=28,7) түзөт. 

Жазалган ККлөрдүн натыйжалуулугуна баа берүү ККнүн натыйжалуулук 

коэффициенти (КЭКС) Жалал-Абад областы боюнча гана төмөн жана орто 

болгондугун, Ысык-Көл областында бул көрсөткүч төмөн жана өтө төмөн 

болгондугун (0,5тен төмөндөн 0,5ке чейин) ал эми Бишкек ш. ал өтө төмөн 

болгондугун (0,5тен аз) билүүгө мүмкүндүк берди. 
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4-сүр. 2005-2015-ж.ж. мезгилинин ичинде ККнүн натыйжалуулук 

коэффициенти 

 Алынган маалыматтар энелердин жана перинаталдык оорунун жана 

өлүмдүн көрсөткүчтөрүн төмөндөтүүдө КК аркылуу төрөтүүнүн 

негизсиздигинин ролу жогору экендигин ырастайт.  

3.2. Кыргыз Республикасынын ар түрдүү региондорунда кесардык кесүү 

жолу менен төрөгөн аялдардын клиникалык мүнөздөмөсү жана социалдык 

портрети 

Андан ары кесардык кесүү ыкмасы менен төрөгөн кош бойлуу аялдардын 

медициналык-социалдык портрети сунушталган. Орто эсеп менен 18 жашка 

чейинки кош бойлуулар – 2% (эрте никеге туруу Бишкекте жана өлкөнүн 

түштүгүндө көп жолугат), 35 жаштан өткөн – ар бир бешинчи аял (21,4%). 

Фертильдүүлүктүн коэффициенти 3,2ни түздү, төрөттүн паритети 2 жыл. Айыл 

жеринде жашаган 68,5% кош бойлуулардын 62,2%ы расми никеде турган. Орто 

эсеп менен 67,1% кош бойлуулар үй кызматчылары болгон, Жалал-Абад 

областтында (2-топ) аялдар бардык чөйрөдө иштеген, р<0,001 ЦСМде орто эсеп 

менен кош бойлуулардын 64,2%ы байкоодон өткөн, кош бойлууларды көп 

учурда 1-(34,3±2,7%) жана 2-(27,4±2,6%) топтогуларды акушеркалар байкаган, 

Бишкек шаарында аялдардын көпчүлүгү диспансердик каттоодо болбогондугу 

(21,3%), р<0,001 анык, ошентип ар бир үчүнчү аял менчик клиникаларда 

байкоодон өткөн  (27,9%), р<0,001. Кош бойлуулуктун эрте мөөнөттөрүндө 

орточо алдардын 40,1% каттоого турган, бирок 30,3% 28 жума болуп калганда 

жана андан да кечиктирип каттоого турушкан, мында топтордогу аныктык 

айырмасы байкалбагандар р>0,05 болгон. Аялдардын 26,7%да биринчи кош 

бойлуулук кесардык төрөтүү менен аяктаган, кайта боюна бүткөндөрдүн 

30,3%да мурунку кош бойлуулугу кесардык кесүү ыкмасы менен аяктаган, 

мында аялдардын 22,6%да КК бешинчи кош бойлуулугунда жүргүзүлгөн,  ар 

бир үчүнчү аялда (32,7±2,7%) мурунку кош бойлуулук боюнан түшүү менен 

аяктаган.  

 Аялдардын орто эсеп менен 14,8%ында гинекологиялык патология 

болгон, мында биринчи топто башка топторго (4,7% жана 13,9%) караганда 

алда канча көбүрөөк (25,6%) учураган.  
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2-таблица  – Кош бойлууларда гинекологиялык оорулардын түзүмү (%) 

Гинекологиялык 

оорулардын түрлөрү  

Ι топ ΙΙ топ ΙΙΙ топ 

n=305 n=300 n=303 

%, М±m %, М±m %, М±m 

ЖИО 11,8±1,9 2,0±0,8*** 4,0±1,1*** 

Эндометриоз 1,0±0,6 - - 

жатын моюнчасынын 

эктопиясы 

8,9±1,6 0,7±0,5*** 5,6±1,3*** 

Жатын миомасы 4,6±1,2 0,3±0,3*** - 

Тукумсуздук  3,6±1,1 - 1,0±0,6*** 

Көнүмүш бойго 

токтобоо  

0,3±0,3 - - 

  Энелик бездин 

кистасы  

1,0±0,6 0,3±0,3*** 2,3±0,9*** 

Бардык байкалган оору 25,6±2,5 4,7±1,2*** 13,9±2,0*** 
Эскертүү: ***биринчи топ менен салыштырганда айырмачылыктардын аныктыгы р<0,001. 
 

Гинекологиялык патологиянын структурасында биринчи рангдык орун 

жыныстык инфекциялык орууларга (18,0%) туура келет, экинчи орунда – 

жатын моюнчасынын эктопиясы (14,3%), үчүнчү орунда – жатын миомасы 

(7,5%). 

Салыштырылган топтордогу гинекологиялык патологиянын 

структурасында рангдык мааниси ар түрдүү жана өлкөнүн региондорундагы 

жашоо өзгөчөлүктөрүнө жараша болот.   

3-таблица – Экстрагениталдык патологиянын түзүмү (%) 

Экстрагениталдык патологиянын 

түрлөрү 

Бардыгы  Ι топ ΙΙ топ ΙΙΙ топ 

n=908 n=305 n=300 n=303 

%, М±m %, М±m %, М±m %, М±m 

Заара жолдорунун системасынын 

оорулары  

12,3±1,1 15,4±2,1 6,7±1,4*** 14,9±2,0 

Жугуштуу жана мите оорулар 11,6±1,1 9,5±1,7 12,3±1,9 12,9±1,9 

Жүрөк-кан тамыр оорулары  3,2±0,6 7,9±1,5 1,0±0,6*** 0,7±0,5*** 

Дем алуу органдарынын оорулары  2,6±0,5 3,3±1,0 0,7±0,5*** 4,0±1,1 

Тамак сиңирүү органдарынын 

оорулары 

2,5±0,5 2,0±0,8 1,3±0,7 4,3±1,2*** 

Эндокриндик системанын оорулары  2,4±0,5 3,3±1,0 0,3±0,3*** 3,6±1,1 

Нерв системасынын оорулары 2,2±0,5 3,9±1,1 1,0±0,6*** 1,7±0,7*** 

Кан, кан жасоо органдарынын 

оорулары 

1,0±0,3 2,3±0,9 - 0,7±0,5*** 

Онкологиялык оорулар  0,3±0,2 1,0±0,6 - - 

Бардык билингени  38,2±1,6 48,5±2,9 23,3±2,4*** 42,6±2,8 
Эскертүү: ***биринчи топ менен салыштырганда р<0,001 айырмачылыктардын аныктыгы. 

Биринчи топто жүрөк-кан тамыр жана нерв оорулары (р<0,001), үчүнчү 

топто – тамак сиңирүү органдарынын патологиясы (р<0,001), мындан тышкары 

экинчи жана үчүнчү топтордо инфекциялык жана жана мите оорулар (р<0,001) 

көбүрөөк учурады.   



15 
 

Кош бойлуулардын 38,2%да экстрагениталдык патология байкалган, 

мында биринчи топто р<0,001 башкаларга салыштырганда көп учурагандыгы 

анык болгон (48,5%). Бул патологиянын структурасында рангдык орду 

төмөнкүчө бөлүштүрүлгөн: заара чыгуучу  жолдордун оорусу (12,3%), 

жугуштуу жана мите оорулар (11,6%), жүрөк-кан тамыр оорулары (3,2%), 

онкологиялык оорулар (0,3%). Биринчи топто жүрөк-кан тамыр жана нерв 

оорулары (р<0,001), үчүнчү топто – тамак сиңирүү органдарынын патологиясы 

(р<0,001), мындан тышкары экинчи жана үчүнчү топтордо жугуштуу жана мите 

оорулар (р<0,001).  

Орточо аялдардын 19,8%да мурунку кош бойлуулук өз алдынча бойдон 

түшүү менен үзгүлтүккө учураган жана аялдардын 5%да төрөт маалына жетпей 

болгон. Бирок биринчи топтогуларда мурунку кош бойлуулугу башка топтор 

менен салыштырганда көбүрөөк татаалдашкандыгы анык болду. Маалына 

жетпеген төрөт (9,8±1,7%, р<0,001), гестациялык гипертензия (0,7±0,5%),  

преэклампсия (8,5±1,6%, р<0,001), эклампсия (0,7±0,5%, р<0,001), баланын 

тону түшпөй калуусу (0,3±0,3%).Перинаталдык жоготуу кош бойлуулардын 

11,5%да учураган, топтордо айырмачылыктары анык болбогондор р>0,05. 

   4-таблица  – Аялдарда гестациялык процесстин агымынын өзгөчөлүктөрү, КК 

менен төрөтүү (%) 

Текшерилгендерде гестациянын бузулушунун 

түрлөрү  

Ι топ ΙΙ топ ΙΙΙ топ 

n=305 n=300 n=303 

%, М±m %, М±m %, М±m 

Коркунучтуу аборт 20,0±2,3 10,0±1,7*** 8,6±1,6*** 

Эрте талгак 21,0±2,3 27,0±2,6 16,5±2,1 

Коркунуч келтирген төрөт 23,9±2,4 14,3±2,0 14,2±2,0 

Өнөкөт гипертензия 9,5±1,7 9,0±1,7 10,2±1,7 

Гестациялык гипертензия 10,8±1,8 10,7±1,8 15,2±2,1 

Жеңил даражадагы преэклампсия 9,2±1,7 17,±2,2 13,2±1,9 

Оор даражадагы преэклампсия 23,3±2,4 18,3±2,2 15,2±2,1 

Суунун көп кетиши 4,6±1,2 4,3±1,2 3,6±1,1 

Жамбаш чарасына байланыштуу оорчулук  16,1±2,1 8,0±1,6*** 8,6±1,6*** 

Түйүлдүктүн туурасынан келиши  5,6±1,3 4,7±1,2 10,2±1,7*** 

Анатомиялык жамбаш чарасынын кууш болушу  3,0±1,0 4,7±1,2 2,3±0,9 

Жатындагы тырык  36,4±2,8 23,0±2,4 35,3±2,8 

Тондун түшпөй калышы  0,3±0,3 0,7±0,5*** 2,0±0,8*** 

Тондун эрте ажырашы  18,4±2,2 23,3±2,4 20,1±2,3 

Төрөт маалынан өтүп кеткен кош бойлуулук 3,6±1,1 8,7±1,6*** 11,0±1,8*** 

Баланын каканак челинин эрте жарылышы 16,4±2,1 25,3±2,5 18,8±2,3 

Төрөттөгү туруктуу алсыздык - 0,3±0,3 - 

Төрөттөгү баштапкы алсыздык 0,3±0,3 4,7±1,2*** 3,6±1,1*** 

Төрөттөгү кайталанган алсыздык  0,3±0,3 1,3±0,7*** 3,6±1,1*** 

Бардыгы  222,6±0,0 215,3±0,0 212,2±0,0 

Эскертүү: ***биринчи топ менен салыштырганда айырмачылыктардын аныктыгы р<0,001. 

Кош бойлуулардын 85,2%да операция менен төрөтүү 37 жумадан ашкан 

мөөнөттө өткөн, аялдардын 7,1%да бул мөөнөт 34-36 жуманы түгөн, топтордо 
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айырмачылыктардын аныктыгы р>0,05те байкалган эмес. 28-33 жума мөөнөттө 

кесип төрөтүү аялдардын 6,8%да, 22-27 мөөнөттө – 0,9%да учураган, мында 

салыштырган топторго караганда ( 4,0±1,1% жана 0,3±0,3% ), р<0,001 биринчи 

топто көп учурагандыгы анык болду (12,5±1,9% жана 2,0±0,8%). 

3.3. Гестациялык процесстин өтүшүнүн клиникалык мүнөздөмөсү 

жана өзгөчөлүктөрү, Кыргыз Республикасында аялдарды кесардык кесүү  

ыкмасы менен төрөтүүгө көрсөтмөлөрдү талдоо  

Гестациянын өтүшүнүн өзгөчөлүктөрү төмөнкүчө болгон: жатындагы 

тырык (31,6%), эрте талгак (21,5%), туура жайгашкан тондун убагынан мурда 

ажырашы  (20,6%), баланын каканак чел кабыгынын эртерээк айрылышы 

(20,2%), оор даражадагы преэклампсия (18,9%), коркунуч келтирген убагынан 

эрте төрөт (17,5%). 

5-таблица – КК операция жолу менен төрөтүүдө тобокелдин социалдык жана 

клиникалык көрсөткүчтөрүнүн болжолдук мааниси  
Статистикалык 

көрсөткүч  

Тобокел-фактор 

Se Sp PV+ PV- J OR 

Айыл калкы  
68% 59% 86% 34% 0,6 

3,3 

(95%,  ДИ 2,3-4,0) 

Үй кызматындагылар 
67% 75% 90% 38% 0,7 

6,0 

(95%, ДИ 4,4-8,3) 

Акушерканын 

байкоосундагылар 
21% 85% 84% 23% 0,3 

1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,3) 

Көрүнбөгөндөр  
9% 93% 84% 22% 0,3 

1,5 

(95%, ДИ 0,8-2,6) 

12 жумадан ашканда Д-

каттого тургандар  
60% 89% 95% 38% 0,6 

12,3 

(95%, ДИ 8,1-18,8) 

28 жумадан ашканда Д-

каттого тургандар  
30% 99% 99% 28% 0,4 

53,8 

(95%, ДИ 13,3-218,2) 

Өз алдынча бойдон 

түшүү 
20% 93% 92% 24% 0,3 

3,6 

(95%, ДИ 2,1-6,1) 

Гинекологиялык 

оорулар  
15% 90% 86% 22% 0,3 

1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,6) 

ИППП 
6% 97% 87% 22% 0,2 

1,9 

(95%, ДИ 0,9-4,1) 

Экстрагениталдык 

оорулар  
38% 67% 81% 23% 0,4 

1,3 

(95%, ДИ 0,9-1,7) 

Кош бойлуулуктун 

оорлошуп өтүшү  
92% 83% 95% 25% 0,9 

58,5 

(95%, ДИ 38,8-88,2) 

34 жумага жетпеген 

мөөнөттө КК төрөт  
8% 99% 98% 23% 0,3 

20,1 

(95%, ДИ 2,9-150,5) 

34-36 жума мөөнөтүндө 

КК төрөт  
7% 99% 97% 23% 0,3 

9,4 

(95%, ДИ 2,3-38,7) 

КК ден кийинки тырык 

32% 100% 100% 29% 0,4 

Контролдук топто 

факторлор болбосо эсептөө 

мүмкүн эмес 

Алынган маалыматтар кесардык төрөтүүдөгү коркунуч-факторлордун 

болжолдук маанисин эсептөөгө мүмкүндүк берди.  Мында бардык коркунуч-

факторлор боюнча мүмкүнчүлүккө карата көрсөткүч (OR) 1,0 жогору болду, 
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бирок диспансердик каттоого кечигип турганда, кош бойлуулук жана төрөт оор 

болгондо ал өзгөчө күчтүү.  

Жатындагы тырык абдоминалдык төрөтүүдөгү абсолюттук прогностук 

фактор болуп саналат.  

Алынган натыйжалар абдоминалдык төрөтүүнүн ыктымалдыгы боюнча 

тобокел топторду түзүүнү илимий жактан негидөөгө мүмкүндүк берди жана 

саламаттык сактоону уюштуруунун ар түрдүү деңгээлинде кош бойлууларды 

медициналык тейлөөнүн комплекстүү программасын иштеп чыгуунун негизине 

алынды.     

Андан ары биз операция менен төрөтүнө көрсөткүчтөрдүн санын жана 

түзүмүн иликтедик.  Изилдөөнүн жүрүшүндө кесардык кесүү ыкмасы баланын 

кызыкчылыгына караганда эненин кызыкчылыгында көбүрөөк жасала 

тургандыгы анык болду, мында топтордо анык болгон айырмачылык р>0,05 

байкалган жок.  

Эне тарабынан кесардык төрөтүүгө көрсөткүчтөрдүн түзүмүнө караганда 

биринчи рангдык орун акушердик патологияга туура келгендигин белгилөө 

керек, анын үлүшү 90,0%ды түздү, р<0,001 башка патология менен 

салыштырганда айырмачылыктар анык болду. Экинчи орунда 

экстрагениталдык (7,9%) туура келди жана үчүнчү орунду гинекологиялык 

оорулар (2,1%) ээледи. 

7-таблица  – Операция менен төрөтүүгө көрсөткүчтөрдүн түзүмү (%) 

КК ге 

көрсөткүчтөрдүн 

түрлөрү  

Бардыгы  Ι топ ΙΙ топ ΙΙΙ топ 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Бардыгы  1014 111,7 348 114,1 323 107,7 343 113,2 

Гинекологиялык 

патология 

21 2,1 12 3,4 4 1,2*** 5 1,5*** 

Акушердик патология 913 90,0 327 94,0 289 89,5 297 86,6 

Экстрагениталдык  80 7,9 9 2,6 30 9,3*** 41 11,9*** 

Эскертүү: ***биринчи топ менен салыштырганда айырмачылыктардын аныктыгы р<0,001. 

Алардын структурасында тондун эрте ажыроосу биринчи рангдык орун 

(79,7%) туура келген, экинчи орунда кадыресе туура жайгашкан баланын 

тонунун жарым-жартылай ажырашы (15%), ретроплацентардык гематомага 

2,3% жана кадыресе жайгашкан тондун четинин ажырашына жана баланын 

тонунун борборлош келүү түрүнө 1,5%дан туура келген. Бул топторду өз ара 

салыштырганда бул патология экинчи топто көбүрөөк жолуккан, р<0,001.     

5%ы төрөт жагынан патологияга туура келген. Жатындын моюнчасындагы 

жагындагы патологиялык абал, жатындын тубаса аномалиялары, жатындын 

миомасы, жыныс кынын пластикадан кийинки абалы жана венанын варикоздук 

кеңейиши оперативдүү төрөткө көрсөтмөлөрдүн түзүмүндө 14,3%ды ээлеген.  
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Кан кетүүнүн үлүшү 7,4%ды түзгөн, башка эк топко караганда биринчи 

топто алар статистикалык жактан алда канча көп учураган. 

2,3%ында  каканакт челдин мөөнөтүнөн мурда айрылышы болуп өткөн 

жана булардын бардыгы үчүнчү топто табылган. Текшерилгендердин 2,1%ында 

каканак  суунун төрөткө чейин эрте кетиши  байкалган, мында башка топторго 

караганда үчүнчү топто статистикалык жактан алда канча сейрек учураган. 

Курактык кош бойлуулук диагнозу аялдардын 0,8%на коюлган, биринчи топто 

алар алда канча аз болгон (0,3% р<0,001). 

Аялдардын 0,4%ында абдоминалдык төрөткө көрсөтмөлөрдү өздөрүнүн 

каалоосу болгондугун белгилөө керек, анын үстүнө биринчи топто мындайлар 

билинген эмес, башка эки топто алардын саны 0,7%дан болгон. 

Бир аялда ККге бир нече салыштырма көрсөтмөнүн болушу анализди 

пропорцианалдуу жүргүзүүгө же көрсөткүчтөрдү жакшыртууга жана 

абдоминалдык төрөттүн мындай деңгээлинде медициналык жардамдын 

сапатына кыйынчылык келтирет. Ошондой болсо да биздин изилдөө ККнүн 

санын көбөйүү себебинин дүйнөлүк тенденциясын ырастады: - популяциядагы 

демографиялык жагдайдын өзгөрүшү, - саламаттык индексинин төмөндөшү 

жана гинекологиялык жана экстрагениталдык патологиянын өсүшү менен 

байланышкан медициналык себептерди ырастады, бул акушердик 

татаалдашууларга жана – аялдын же врачтын медициналу эмес каалосуна алып 

келет.  

Акушердик патологиянын түзүмүндө жатындын болор-болбос тырыгы 

31,7%ды ээлеген. Жатындагы тырык 9,9% учурда кайталанма кесардык төрөтүү 

үчүн көрсөткүч болгон. Мында топтордун ортосундагы анык болгон айырма 

р>0,05 байкалган эмес. Кош бойлуунун 2,2% анамнезинде жатындагы кош 

тырык болуп мындай аялдар биринчи топто башка эки топко караганда аз 

болгон (0,7±0,5%), р<0,001. 

Акушердик патологияда кеч талгак (преэклампсия) үлүшүнө 13,2%ы туура 

келген, топтордун ортосунда р>0,05 аныкталган айырма болгон эмес. Мында 

оор даражадагы  преэклампсияга  кеч талгак ичинде 80%ы туура келген, 

биринчи топто көбүрөөк жолугары анык болгон р<0,001. 

Жамбаш чарасынын тар болушу (кууш чат) операция менен төрөтүүгө 

абсолюттук көрсөткүч болуп эсептелет, мындай патологиясы барлардын үлүшү 

(7,1%) билинген, мында 78,1% учурларда клиникалык түрдө жамбаш чарасы 

тар (кууш чат) деген диагноз коюлган. 

Аялдардын 133дө баланын тонунун патологиялык абалы байкалып, бардык 

акушердик көрсөткүчтөрдүн ичинен 14,7% түзгөн.   

Кесардык операция аткаруунун саны боюнча маалыматтарды ырааттуу 

мониторинден өткөрүү жана салыштырма талдоо үчүн стандартташкан 

системанын жоктугу соңку мезгилге чейин бул жагынан тенденцияларды 
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жакшы түшүнүүгө тоскоол болгон факторлордун бири болуп саналат. 2001-

жылы Робсон ККнү классификациялоонун жаңы системасын сунуштаган, ал 

кош бойлууларды бири-бирин жокко чыгарган 10 топко бөлгөн. 

3.4. Кош бойлуу аялдарды медициналык камсыздоонун сапатына баа 

берүү аспабы жана кесардык кесүү ыкмасынын жыштыгын 

төмөндөтүүнүн резерви катары Робсондун классификациясын 

пайдалануунун мааниси  

Энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунда талдоого алынган 

үч жылдын ичинде төрөттүн жалпы саны 1,1 эсе өскөн, алып айтсак 2014-жылы 

–  4293 аял төрөгөн, ал эми 2015-жылы – 4603 кош бойлуу, 2016-жылы – 4768 

кош бойлуу аялдар болгон. Мында кесардык кесүү ыкмасы менен төрөгөндөр 

1,3 эсе көбөйгөн. Талдоого алынган мезгилдин ичинде улуттук борбордо эне 

өлүмү 0,9 эсе, перинаталдык өлүм – 0,8 эсе төмөндөгөн. Кесардык кесүү 

ыкмасынын коэффициенти орто эсеп менен 26,6%ды түзгөн.  

Эң көп сандагы №5 орто топто - 33,1% болгон, бул аталган мекемеде 

мындай аялдардын инвалид болушунун пайызын төмөндөтүү жана ККнын 

үлүшүн азайтуу үчүн кадыресе жол менен төрөтүүнүн кесипкөйлүк 

мүмкүнчүлүктөрүн табууга негиз болуп саналат. Экинчи рангдык орун 

15,9%ды түзүп, 10-топко туура келди.  

Биринчи топ үчүнчү рангдык орунду ээледи - 10,5%, бул топто айрыкча 

маанилүү катары КК коэффициенти “алтын стандарт” катары каралат,  бул 

топтогу жыштыкты пайыздык төмөндөтүү 5-топтогу ККнүн үлүшүн  

төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.  

3-топко 10,5%ы туура келет, бирок бул топтун максаттуу деңгээли 3%ды 

түздү жана бул меицина кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуунун 

эсебинен ККнү мүмкүн болгон төмөндөтүүнүн дагы бир резерви болуп саналат.  

Бешинчи орунда 4-топ бар – 8,7%, БСУ сунуш кылган орточо көрсөткүч - 

5-8%, бул төрөттө пландуу  операция жүргүзүүнүн актуалдуулугун көрсөтөт 

жана ККнүн үлүшүн төмөндөтүүнүн дагы бир мүмкүн болгон резерви болуп 

саналат.  

Экинчи топ 7,4%га барабар, бирок адатта бул топтогу ККнүн максаттуу 

коэффициенти 25-30%га барабар. Мында 2-топтун 1-топко карата катышы 

канчалык чоң болсо, медициналык мекемедеги ККнүн коэффициенти да жогору 

болот. Орто эсеп менен улуттук борбордо катыш коэффициенти үч жылдын 

ичинде 0,8 болгон, 2014-ж. – 0,7, 2015-ж. – 0,5,  2016-ж. – 1,2. 

6, 7, 8 жана 9-топтор кош бойлуулар үчүн медициналык жардамдын 

жеткиликтүүлүгү жөнүндө баа берүүгө мүмкүндүк  берет, дал ушул топтор 

перинаталдык ооруларды жана өлүмдү төмөндөтүүдө зор мааниге ээ. Орто эсеп 

менен үч жылдын ичинде 9-топтун салыштырма салмагы 2,7%ды түздү, бул  
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8-таблица  – 2014-2016-ж.ж. мезгилдин ичинде Робсондун классификациясы 

боюнча  улуттук борбордо  КК нүн санынын өзгөрүү динамикасы 

№ 

п/

п 

 

Көрсөткүчтөр  

2014 2015 2016 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 Биринчи төрөт, ≥37 жума гестациялык 

мөөнөттөгүлөр, бир түйүлдүктүү кош 

бойлуулук, башы менен келүү, кыжалат 

төрөт 

108 10,5 163 12,6 88 6,6 

2 Биринчи төрөт, ≥37 жума гестациялык 

мөөнөттөгүлөр, бир түйүлдүктүү кош 

бойлуулук, башы менен келүү, 

индуцияланган төрөт же пландуу КК 

80 7,8 80 6,2 109 8,2 

3 Кайталанган төрөт, жатындын тырыгы 

жоктор, биринчи төрөт, ≥37 жума 

гестациялык мөөнөттөгүлөр, бир 

түйүлдүктүү кош бойлуулук, башы 

менен келүү, кыжалат төрөт 

108 10,5 119 9,2 151 11,4 

4 Кайталанган төрөт, жатындын тырыгы 

жоктор, биринчи төрөт, ≥37 жума 

гестациялык мөөнөттөгүлөр, бир 

түйүлдүктүү кош бойлуулук, башы 

менен келүү, индуцияланган төрөт же 

пландуу КК 

89 8,7 163 12,6 159 12,0 

5 Жатында тырыгы бар кайталанган 

төрөт, ≥37 жума гестациялык 

мөөнөттөгүлөр, бир түйүлдүктүү кош 

бойлуулук, башы менен келүү 

360 35,0 370 28,5 473 35,7 

6 Биринчи төрөт, бир түйүлдүктүү кош 

бойлуулук, жамбаш чарасынын 

кууштугу 

21 2,1 58 4,5 25 1,9 

7 Кайталанган төрөт, бир туйүлдүктүү 

кош бойлуулук, жамбаш чарасынын 

кууштугу, ага кошумча жатында 

тырыктын болушу 

30 2,9 50 3,9 63 4,8 

8 Бардык аялдар көп түйүлдүктүү кош 

бойлуулукта, ага кошумча жатын 

тырыгы 

32 3,1 46 3,5 29 2,2 

9 Бардык аялдар бир түйүлдүктүү кош 

бойлуу, түйүлдүктүн туурасынан же 

кыйгач келиши, ага кошумча 

жатынында тырыгы бар 

20 1,9 46 3,5 35 2,6 

10 Бардык аялдар бир түйүлдүктүү кош 

бойлуу, бала башы менен келет, 

гестациялык мөөнөтү ≤36 жума, ага 

кошумча жатын тырыгы 

180 17,5 201 15,5 193 14,6 
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сунуш кылынып жаткан цифралардан 3,3 эсе көп. 8-топтун орточо пайызы 

2,9%ды түздү, 6-топтуку – 2,8%,  7-топтуку – 3,9%. 

Ошентип, КК коэффициентинин деңгээли медициналык жардам 

көрсөтүүдө сапат маркери болуп саналбайт, бирок Робсондун 

квалификациясынын жардамы менен талдоого алынган КК коэффициенти 

төрөтүү тактикасы жөнүндө маалымат алууга жана врач кадрлардын 

кесипкөйлүгү жөнүндө, мекеменин ичинде төрөткө мамиленин философиясы 

жөнүндө маалымат алууга мүмкүндүк берет жана жылдар боюнча 

динамикасынын өзгөрүүлөрүнөн башка салыштырма баалоого, ошондой эле 

областтар жана өлкөлөр боюнча саламаттык сактоонун ар түрдүү мекемелерин 

салыштырууга мүмүкүндүк берет. Робсондун 10 белгилүү классификациясын 

колдонуу Кыргыз Республикасы боюнча маалыматтарды бирдейлештирүүгө 

жана бул көрсөткүчтөрдү төрөттөгү дүйнөлүк негизги тренддер менен 

салыштырууга мүмкүндүк берет.  

 

ТЫЯНАКТАР  

1. Кыргыз Республикасында кош бойлуу аялдарды кесардык төрөтүүнүн 

саны 2005-жылдан тартып 2015-жылдарга чейин жылына  5559дан 16290го 

чейин, башкача айтканда  2,9 р<0,001 эсе көбөйдү. Талдоого алынган мезгилдин 

ичинде өз алдынча төрөткө карата пайыздык салыштырууда ККнүн үлүшү 2,0 

эсе р<0,001 өскөндүгү белгиленген.   

2025-жылга чейин ККнүн саны андан ары 29773 (ŋ=0,91, R²=0,83,F=42,7) 

өсүшү мүмкүн, өсүү 5,3 эсе болот жана татаалдашкан КК 1 жылда 568ти түзөт 

(ŋ=0,87, R²=0,76,F=28,7), өсүш 18,3 эсе. 

2. Кесардык кесүү ыкмасы менен операция жасоо аркылуу төрөгөн 

аялдардын социалдык статусу төмөнкүчө: алардын арасында айылдыктар 

басымдуулук кылат (68,5%), үй кызматындагылар (67,1%), орто билимдүүлөр 

(69,3%), текшерилгендердин ичинде тамеки чеккендер 11,3%, ичкиликке 

оогондор 22,6%ды түзөт.   

3. Кесардык кесүү жолу менен төрөгөн аялдарда гинекологиялык 

патология 14,8% болгон, алардын ичинде  Бишкек ш., (25,6%, р<0,001), Жалал-

Абаддын (4,7%) жана Ысык-Көл областынын (13,9%) жашоочулары менен 

салыштырганда басымдуулук кылган.   

Гинекологиялык патологиянын структурасында ЖИО (18,0%) айрыкча көп 

учураган, андан ары жатын моюнчасынын эктопиясы (14,3%)  жана жатын 

миомасы (7,5%) кетет. 

4. Экстрагениталдык патология орто эсеп менен 38 аялда, кош 

бойлуулардын  2%ында, көп учурда (р<0,001) Бишкек шаарында (48,5%) 

табылган. 
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 Жатындагы тырык (31,6%), эрте башталган талгак (21,5%), баланын 

тонунун убагынан эрте ажырашы (20,6%), каканак челдин убагынан мурда 

айрылышы  (20,2%), оор даражадагы преэклампсия (18,9%), коркунуч 

келтирген эрте төрөттөр (17,5%) гестациянын өзгөчөлүктөрү болуп эсептелет.    

5. Робсондун классификациясын пайдалануу  менен медициналык 

камсыздоонун сапатына талдоо жасоонун негизинде Кыргыз Республикасында 

кесардык кесүү ыкмасын колдонууну төмөндөтүүнүн резервдери табылды,1, 2, 

3, 4, 5-топтогу аялдарга байкоо жүргүзүүнүн жана төрөттү оптимизациялоонун 

бардык этаптарында аларды комплекстүү медициналык тейлөөнү кынтыксыз 

аткарууну билдирет.  

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

Кесардык төрөтүнүн санын төмөндөтүү максатында медициналык тейлөөнүн ар 

түрдүү этаптарында кош бойлуу аялдарды медициналык тейлөөнүн 

комплекстүү программасы иштелип чыккан. 

1. УБМБ жана УБДТ топторунун деңгээлинде: 

1.1. Кесардык төрөтүүнүн ыктымалдуулугу боюнча тобокел топторун 

түзүү: жатында тырыгы бар кош бойлуулар, кош бойлуулугу боюнча акушер-

гинекологго кеч (кош бойлуулуктун 12 жумасынан кечигип) кайрылгандар, 

экстрагениталдык жана гинекологиялык оорусу барлар кирет.  

1.2. Табылган коркунуч факторлорго ылайык кош бойлууга диспансерлик 

байкоо жүргүзүүнүн жекече пландарын иштеп чыгуу жана аткаруу.  

1.3. Экстрагениталдык патологиясы бар кош бойлууларды 

реабилитациялоону жана гинекологиялык ооруларды дарылоону камсыз кылуу.    

1.4. Кесардык кесүү ыкмасын колдонуу  коркунуч факторлору бар 

аялдарды (Робсондун классификациясы боюнча 1-5 жана 10-топтогулар) 

аялдарды прегравидарлык даярдоо көлөмүн кеңейтүү жана конкреттештирүү. 

1.5. Кесардык кесүү төрөтүү боюнча тобокел топко кирген ар бир кош 

бойлууда гестация мезгилинин өтүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө үчүнчү 

деңгээлдеги төрөт үйлөрү менен мекемелерине маалымат берүү.  

2. Төрөт үйлөрдүн деңгээлинде: 

2.1. Кесардык кесүү ыкмасы аркылуу төрөттүн коркунуч даражасын 

аныктоо үчүн кош бойлуулук мезгилинин өтүшүнө жана мурунку акушердик  

анамнезге талдоо жасоо.  

2.2. Үчүнчү деңгээлдеги төрөт мекемериндеги врачтарга өз учурунда 

консультация берүүгө көрсөтмөлөрдү аныктоо же кош бойлууну ошол 

мекемеге которуу. 

2.3. Кесардык кесүү ыкмасын колдонуунун тууралыгына талдоо 

жүргүзүү каражаты катары Робсондун классификациясын колдонуу. 

3. Үчүнчү деңгээлдеги мекемелердин деңгээлине: 
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3.1. Зарыл учурда кош бойлууларга жогорку технологиядагы жардам 

көрсөтүү зарылчылыгын камсыз кылуу.  

3.2. Кесардык кесүү ыкмасынан татаалдашуунун, анын ичинде ириңдүү 

септикалык  татаалдашуунун алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү.  

3.3. Айрым мекеме боюнча, экинчи деңгээлдеги төрөт бөлүмдөрү 

боюнча жана бүтүндөй республика боюнча кесардык төрөтүүнүн 

натыйжаларын талдоо. 
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14.01.01 – акушердик жана гинекология  адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты  илимий даражасын изденип алуу ҥчҥн  

“КЕСАРДЫК КЕСҤҤ:  САНЫ, ТҤЗҤМҤ, КОШ БОЙЛУУЛУКТУН ЖҤРҤШҤН 

ЫҢГАЙЛАШТЫРУУ” темасындагы Выборных Виолетта Алексевнанын 

диссертациясына  

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: кесардык кесүү, абдоминалдык төрөт, түзүмү, саны, 

коркунуч факторлору, божомолдоо.  

Изилдөөнҥн  максаты. Абдоминалдык төрөттү өткөрүүнүн коркунуч 

факторлорун, КК деңгээлинин динамикасын жана анын натыйжаларын 

комплекстүү талдоонун негизинде абдоминалдык төрөтүү  мүмкүнчүлүгүн 

болжолдоо процессин ыйгайлаштыруу жана КР - кош бойлуу аялдарда анын 

санын жана кабылдоолорду төмөндөтүүнү негиздөө.  

Изилдөө материалы. 2005-2015 жылдардагы мезгил үчүн КР Саламаттык 

сактоо министрлигинин абдоминалдык төрөттөр жана  оордошкон КК тууралуу 

жана 2014-2016 жылдардагы мезгил үчүн КК тууралуу ЭжБКУБнын расмий 

маалыматтары. Негизги топ: 3 топко бөлүнгөн, абдоминалдык жол менен 

төрөтүп алынган 908 кош бойлуулар: 1-топ (Бишкек ш.) – 305 аял, 2-топ 

(Жалал-Абад облусу) – 300, 3-топ (Ысык-Көл облусу) – 303. Көзөмөл тобу: 250 

шарттуу дени соо кош бойлуулар. 

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, функционалдык, 

эксперттик жана статистикалык.  

Изилдөө натыйжалары. Кыргыз Республикасында өткөн 11 жылдын 

ичинде абдоминалдык төрөт санынын жылына 5559дан 16290го  жогорулашы 

жана татаалданган ККнүн орточо алганда республика боюнча 31ден 347ге 

жогорулаганы байкалган. Саламаттык сактоонун учурдагы деңгээлинин 

сакталышында  кесардык кесүү 5,3 эсе жана оордошкон операциялардын 

санынын 18,3 эсе жогорулашын божомолдосо болот. 

Кесардык кесүү операциясы аркылуу төрөтүп алынган аялдардын 

социалдык портрети арасында элет тургундарынын (68,5%), үй кожокелеринин 

(67,1%), орто билимдүүлөрдүн (69,3%) көбүрөөк болушу жана зыян адаттардын 

жогорку таралышы менен мүнөздөлөт. Биологиялык жана медициналык 

факторлорунун ичинде болжолдоо маанисине төмөнкүлөр ээ: гинекологиялык 
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жана экстрагениталдык оорулардын жогорку деңгээли,  кош бойлуулукту алып 

баруунун жана төрөттүн прегравидардык даярдыгынын кемчиликтери.  Эң 

олуттуу жыныстык дарттардын ичинен ЖИО (жыныстык инфекция оруулары) 
белгилеп кетүү керек (OR-1,9), экстрагениталдык дарттардын OR  1,3 түзөт, эң 

эле көп диагностикалык мааниге диспансердик каттоо эсебине кеч алуу 

фактору (OR 12,3төн 53,8 чейин), төрөттүн кабылдоо менен жүрүшү (OR- 58,5), 

анамнезде кесарча жаруунун болушу кирет.  

Робсондун классификациясын колдонуу кош бойлууларга медициналык 

жардамдын сапатын баалоого жана айрым мекемелеринде жана бүтүндөй 

республика боюнча кесардык кесүү операциясын төмөндөтүү программасын  

айрымдоо мүмкүнчүлүк түзөт. 

Колдонуу жааты: Үй-бүлөлүк медицина борборлору, үй-бүлөлүк дарыгерлер 

тобу, акушердик стационарлар.  

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Выборных Виолетты Алексеевны на тему: «Кесарево сечение: 

частота, структура, оптимизация ведения беременности» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – 

«акушерство и гинекология» 

 

Ключевые слова: Кесарево сечение, абдоминальные роды, структура, 

частота, риск-факторы, прогнозирование. 

Цель исследования. Обосновать пути снижения частоты и осложнений 

абдоминального родоразрешения у женщин в Кыргызской Республике на 

основе комплексного анализа риск-факторов, динамики и прогнозирования 

уровня и исходов КС. 

Материал исследования. Официальные данные МЗ КР об абдоминальных 

родах и осложненных КС за период 2005-2015 гг. и НЦОМиД о КС за период 

2014-2016  гг. Основная группа: 908 беременных женщин родоразрешенных 

абдоминальным путем, разделенные на 3 группы: 1-я (г. Бишкек) – 305 

женщин, 2-я (Джалал-Абадская область) – 300, 3-я (Иссык-Кульская область) – 

303. Группа контроля: 250 условно здоровых беременных. 

Методы исследования: клинические, лабораторные, функциональные, 

экспертные и статистические. 

Результаты исследования. В Кыргызской Республике за истекшие 11 лет 

отмечено увеличение количества абдоминальных родов с 5559 до 16290 в год и 

осложненных КС с 31 до 347 в среднем по республике. При сохранении 

современного уровня здравоохранения можно прогнозировать нарастание в 5,3 

разачастоты кесаревых сечений и числа осложненных операций в 18,3 раза. 
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Социальный портрет женин, родоразрешенных путем операции Кесарево 

сечение, характеризуется преобладанием среди них сельских жительниц 

(68,5%),  домохозяек (67,1%), со средним (69,3%) образованием, достаточно 

высоким распространением среди них вредных привычек. В числе 

биологических и медицинских факторов прогностическую значимость имеют: 

высокий уровень гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости, 

дефекты прегравидарной подготовки ведения беременности и родов. В 

структуре наиболее значимых генитальных заболеваний следует отметить 

ИППП (OR-1,9), OR экстрагенитальной заболеваемости составляет 1,3, 

наибольшую диагностическую значимость имеют факторы позднего взятия на 

диспансерный учет (OR  от 12,3 до 53,8), осложненное течение родов (OR-58, 

5), наличие в анамнезе кесаревых сечений. 

Использование классификации Робсона позволяет оценивать качество 

медицинской помощи беременным и индивидуализировать программы 

снижения частоты кесаревых сечений в отдельных учреждениях и в республике 

в целом. 

Область применения: ЦСМ, ГСВ, акушерские стационары. 

 

ABSTRACT 

of the thesis work on the following subject of Vybornykh Violetta Alekseevna: 

“Cesarean section: frequency, structure, optimization of the pregnancy 

management” for the procurement of an academic degree of the Candidate of 

Medical Science majoring in 14.01.01 – Obstetrics & Gynecology 

 

Key words: Cesarean section operation, abdominal delivery, structure, 

frequency, risk-factors, prediction . 

Research objective. Is to justify ways of reduction of the frequency and 

complications of abdominal delivery in women in the Kyrgyz Republic based on a 

comprehensive analysis of risk factors, the dynamics and prediction of the level and 

outcomes of caesarean section. 

Research material. Official data of the Ministry of Health of the Kyrgyz 

Republic on abdominal deliveries and complicated Cesarean section operations over 

the period of 2005-2015 and the National Center for Mother and Child Welfare on 

Cesarean section operations for the period of 2014-2016. Primary Group: 908 

pregnant women of abdominal delivery have been divided onto 3 groups as follows: 

1
st
 (Bishkek) – 305 women, 2

nd
 (Dzhalal-Abad oblast) – 300 and 3

rd
 (Issyk-Kul 

oblast) – 303. Control Group: 250 conditionally healthy pregnant women. 

Methods of examination: clinical, laboratory, functional, expert and statistical 

examinations. 
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Results of examination. In the Kyrgyz Republic for the past 11 years there was 

registered an increase in quantity of abdominal deliveries from 5559 to 16290 per 

year and complicated Cesarean section operations from 31 to 347 on average and on 

a country-by-country basis. Subject to maintenance of the current level of healthcare, 

it can be predicted that the frequency of Cesarean section operations will increase by 

5.3 times and the number of complicated operations by 18,3 times. 

The social portrait of women of delivery through the Cesarean section operation 

is characterized with the predominance of rural women (68.5%) among them, as well 

as housewives (67.1%), women with secondary education (69.3%) and sufficiently 

high prevalence of bad health habits among them. As part of biological and medical 

factors the following are of prognostic importance: high level of gynecological and 

extragenital disease rate, defects of preconception preparation of management of 

pregnancy and delivery. Within the structure of the most significant genital diseases 

STDs (OR-1.9) should be mentioned, OR of extragenital disease rate is 1.3, the 

greatest diagnostic significance are the factors of late registering with the dispensary 

for diseases (OR from 12.3 to 53.8), complicated process of delivery (OR-58.5), and 

presence of Cesarean section operations in the past medical history. 

The use of Robson classification allows makes evaluation of the quality of 

medical assistance for pregnant women possible, as well as to personalize the 

programs for reduction of Cesarean section operations frequency in separate 

institutions and in the country as a whole. 

Scope of application: Family Practice Centers, Family Doctors Groups and 

obstetric hospitals. 
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