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ИШТИН ЖАЛПЫ МYНθЗДθМθСY  
 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Акыркы жалдарда аз 

жана эң аз салмакта төрөлгөн ымыркайлардын эрте неонаталдык өлүм санын 

кыскартууну камсыздоочу жаңы медициналык технологиянын өнүгүүсүнө 

байланыштуу ымыркайларга кам көрүү маселеси өзгөчө актуалдуу болуп келет. 

(Ю.И. Барашнев, 2001; Г.В. Яцык, 2002; Н.Н. Володин, 2005; Т.Г. Демьянова 

ж.б., 2005).  

Ымыркайлардын ден соолугуна жана өмүрүнүн алгачкы жылында 

алардын өөрчүүсүнө таасир этүүчү факторлорду окуп үйрөнүү актуалуу маселе 

болуп саналат. Изилденип жаткан маселенин актуалдуулугу кыскаруу 

тенденциясына ээ болбогон өзгөчө каржы ресурстары чектелүү өлкөлөрдө 

ымыркайлардын алкачкы майыптуулукка чейин жеткирген узак мөөнөттүү 

оорууларынун оор кесепеттеринен улам жогорку перинаталдык өлүм саны 

менен шартталган. Жаңы төрөлгөн балдарды эмизүү аларга рационалдуу кам 

көрүү принциптеринин бузулуусуна байланышкан маселелер көп учурда 

медициналык эле эмес социалдык – экономикалык кесепеттерге да ээ. Эне 

менен баланын бөлөк туруусу, лактацияга чейинки эмизүү, эмизүү ортосунда 

суюуктук берүү, эмизүү боюнча компетентүү кеңеш берүүнүн жоктугу ж.б.  

аралаш же эрте жасалма тамактандырууга киришүүнүн себептери болуп калат 

жана ал өз кезегинде баланын ден-соолугунда жана өсүүсүндө пайда болгон 

көйгөйлөр менен катар жасалма кошулмаларды сатып алуу үчүн үй бүлөнүн 

чыгымын көбөйтөт.  

Заманбап технологиялар ар түрдүү инфекциялык жана иинфекциялык 

эмес агенттердин таасири астында, ошондой эле ара төрөлүүдөн жана толук 

жетилбегендиктен улам абдан эле ара төрөлгөн балдарга кам көрүүгө 

мүмкүндүк берет. Ошого байланыштуу, дени сак ымыркайларга жана 

перинаталдык мезгилде кандайдыр бир дартка чалдыккан балдарга кам көрүү 

үчүн дифференциациалык мамиле жасоо ыкмаларын иштеп чыгуу чоң мааниге 

ээ.  

Ымыркайларга кам көрүү үчүн далилденген натыйжалуулуктагы 

технологиялардын нормадан четтөөсүнө каршы жана аларды жакшыртууга 

карата адекваттуу чараларды иштеп чыгуу үчүн заманбап технологияны 

жайылтууга таасир этүүчү факторлорду изилдөөнү улуттук жана аймактык 

деңгээлде жүргүзүп туруу максатка ылайык. 

Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери тарабынан 

жайылтылган ымыркайларды медициналык камсыздоо позицисы, концепциясы 

жана аны гумандаштыруу төрөткө жардам көрсөтүү мекемелеринде 

артыкчылыкка ээ, АМСЖ көрсөтүүчү башка мекемелерде, өзгөчө, ишмердиги 

ымыркай мезгилден тартып балдар контингентин тейлөөгө багытталган 

репродуктивдүү ден соолук борборлорунда, балдардын ден соолугун чыңдоочу 
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медициналык мекемелерде, стационарлардын балдар бөлүмдөрүндө да 

колдонулуусу мүмкүн.  

Ошого байланыштуу төрөгөн аялдардын, ымыркайлардын жана кенже 

курактагы балдардын ден соолугун жоготуунун алдын алууга мүмкүн болгон 

деңгээлде ымыркайларды жана кенже курактагы балдарды медициналык 

камсыздоону гумандаштыруунун таасирин иликтөө боюнча изилдөө жүргүзүү 

өтө актуалдуу болуп саналат. Андан сырткары, балдарга татыктуу мамиле 

кылуунун элементтерин бардык жерде жайылтуу боюнча  мыйзам базаларын 

иштеп чыгуу зарыл.  

Диссертациянын темасынын мекемелер тарабынан аткарылып 

жаткан илимий программалар менен байланышы. Ушул эмгек демилгечи 

болуп саналат.  

Изилдөө максаты. Кош бойлуу аялдарды жана балдарды медициналык 

тейлөө сапатын комплекстүү медициналык жана социалдык изилдөөгө 

негизделген ымыркайларды жана кенже курактагы балдарды медициналык 

камсыздоону гумандаштыруу принциптеринин натыйжалуулугу тууралуу 

кошумча маалыматтарды берүү.  

Изилдөө милдеттери: 

1. Эмизүүнү колдоого аялдардын багытын аныктоочу жана кош бойлуулардын 

ымыркайлардын саламаттык абалына терс таасир этүүчү жүрүм-турум жана 

медико-социалдык факторлорун белгилөө.   

2. Ымыркайларды медициналык камсыздоону гумандаштыруу шарттарында 

алардын көнүмдөрүн окуп үйрөнүү.  

3. Жаңы перинаталдык технологияларды колдонууга карата дифференциялык 

мамилени негиздөө үчүн неонаталдык кам көрүүнүн келечектеги 

натыйжаларын окуп үйрөнүү.  

Илимий жаңычылдыгы: 

 Балага карата гумандуу маиленин кемчиликтеринин жана ымыркайлардын 

жана кенже курактагы балдардын патологиясынын калыптануу тобокелдигинин 

алдын ала болжолдонгон факторлору болуп  кош бойлуулардын зыяндуу 

адаттары, кош бойлуу кездеги табиттин чыргоолугу (талгак болуусу), 

соматикалык оорууларга чалдыгуусу, ошондой эле гормоналдык дары 

каржаттарын колдонуусу, түйүлдүктүн түшүп калуу коркунучу, каалабаган кош 

бойлуулугу саналат.  

 Эмизүүнү токтотуунун  субьективдүү себептерине эмизүү технологиясынын 

өзгөчө бузулуусу (көкүрөккө кеч жаткыруу, эне – баланы бөлөк жайгаштыруу, 

эмизүү режиминин бузулуусу) кирет, объективдүү фактору болуп бирдей 

болбогон лактогенез эсептелет, бул төрөгөн аялдын канында пролактиндин 

кескин азаюусу жана кортизолдун көбөйүүсү, сүт каналдарынын таруусу, 

жатындын калыбына жай келүүсү (инволюциясы).  



5 

 

 Алгачкы жолу ымыркайларга жана балдардын өмүрүнүн алгачкы жылында 

боюнун жана салмагынын оптималдуу өсүүсү, иирңдүү – сезгенүү 

оорууларынын 17,6%га (25,3±1,3% дан 7,64±0.6%)%га чейин), жугуштуу 

ооруулардын 4,79% га (7,14± 0,7 дан 2,35 ±0,2%га чейин), жалпы ооруулардын 

2,2 эсеге (р<0,05) кыскаруусу даана байкалган медициналык камсыздоону 

гумандаштыруунун бардык принциптерин сактоо шартында ымыркайлардын 

көндүмдөрүнүн натыйжалуулугун сандык баалоо берилген.  

 Кош бойлууларды жана ымыркайларды медициналык камсыздоону 

гумандаштыруу принциптерин: өмүрүнүн алгачкы жылында ымыркайлардын 

дем алуу органдарынын оорууларын 41,4%га, перинаталдык мезгилдин 

кесепеттерин – 5,4%га, жугуштуу оорууларды – 3,1%га, ириңдүү – септикалык 

оорууларды – 1,1%га кыскартууну практикалык саламаттык сактоого жайылтуу 

зарылдыгына кошумча негиздер алынды.  

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилүүлүгү  

Медициналык камсыздоону гумандаштыруу жоболорун аткаруунун 

натыйжалуулугу тууралуу алынган маалыматтар төрөгөн аялдардын, 

ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын ден соолугун жакшыртуу 

жана жоготуунун алдын алуу деңгээлин кыскартуу үчүн практикалык 

саламаттык сактоого жайылтылууга тийиш.  

Изилдөөнүн жыйынтыктары эмизүү зарылдыгын тастыктайт.  

Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин жайылтууга 

жана ага тартылууга терс таасир этүүчү медициналык – уюштуруу жана 

социалдык – гигиеналык жактан ачыкка чыккан факторлор бадарга карата 

татыктуу мамиле жасоо элементтерин бардык жерде жайылтуу боюнча мыйзам 

базаларын иштеп чыгуу үчүн негиз катары кызмат кылат.  

Алынган жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү  

Изилдөө жыйынтыктарын практикалык саламаттык сактоого жайылтуу 

кенже курактагы балдардын өлүм санын жана дартын кыскартуунун эсебинен 

медициналык – экономикалык натыйжалуулукка ээ.  

Изилдөө жыйынтыктарын практикага жайылтуу  

Дүйшөмбү ш. төрөткө жардам жана балдар ДААМ, Дүйшөмбү ш. 18 

сааттык программа боюнча окутууну көздөгөн «Эмизүү боюнча кеңеш берүү» 

программасы, ДССУ сунуштаган терминдер камтылган «Балдарды эмизүүнү 

баалоонун контролдук баракчасы» программасы аялдарга кеңеш берүүгө 

жайылтылган.  

Коргоого сунушталып жаткан диссертациянын негизги жоболору  
1. Кош бойлууларды жана ымыркайларды медициналык камсыздоону 

гумандаштыруунун медициналык, социалдык жана жүрүм – турум 

факторлорун камсыздоо ириңдүү – сезгенүү оорууларынын жыштыгын 3 эсеге 

(25,3± 1,3 дан 7,64± 0,6%га чейин), ымыркайлардын жугуштуу оорууларынын 

жыштыгын 3 эсеге (7,14±0,7% дан 2,35± 0,2%га чейин) кыскартууга мүмкүндүк 
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берет, ошондой эле, баланын өмүрүнън алгачкы жылында оптималдуу түрдө 

өсүүсүн жана салмак кошуусун камсыздайт.  

  2. Бирдей эмес лактогенез факторлору болуп (төрөгөн аялдын канында 

пролактиндин кескин азаюусу жана кортизолдун көбөйүүсү, сүт каналдарынын 

таруусу, жатындын калыбына жай келүүсү (инволюциясы)) төрөттөн кийин 

көкүрөккө кеч жаткыруу, сааты менен эмизүү, эне – баланы бөлөк 

жайгаштыруу, эненин эмизүүгө терс көз карашы, лактация мезгилинде чылым 

чегүү адаттары эсептелет.  

  Бирдей эмес лактогенез факторлору эмизүүнү эрте токтотууга, алып келет 

жана 28,3±1,2% учурда ымыркайлар патологиясынын өөрчүүсүнүн орточо 

тобокелдигин жана 69,5±3,7% үй бүлөнүн жогорку тобокелдигин камсыздайт.  

3. Энелерди жана ымыркайларды медициналык камсыздоону 

гумандаштыруунун негизги принциптерин жүзөгө ашыруу кенже курактагы 

балдардын жалпы оорууларын 2 эсеге (78,9±2,5 дан 35,7±1,2), оорууга бат-бат 

чалдыккан балдардын орточо санын (23,5±1,3% дан 16,3±2,5% га) кыскартууга 

мүмкүндүк берет. 

Изилдөөчүнүн жеке салымы. Диссертацияда берилген жыйынтыктарды 

алууда диссертациялык ишти өзү жазган жана клиинкалык байкоо жүргүзүүгө, 

текшерүүнүн кошумча ыкмаларын жүргүзүүгө жеке өзү катышкан.  

Автор изилдөөгө катышкан балдарды жеке өзү байкоого алган.  

Изилдөө жыйынтыктарын апробациялоо 
Эмгектин негизги жыйынтыктары: «Тажикистан Республикасында 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн майыптуулуктун негизги факторлору 

жана медициналык кызматты өнүктүрүү жолдору» (Дүйшөнбү, 2011); «Калкка 

медициналык кызмат көрсөтүүдө жеке менчик медициналык ишмердүүлүктүн 

ролу» (Дүйшөнбү, 2011) аталыштарындагы эл аралык адистердин 

катышуусунда өткөн республикалык илимий – практикалык конференцияларда; 

«Бала жана коом: ден соолук, өөрчүү жана тамак-аш маселелери» (Москва, 

2011; Львов, 2012) аталышындагы КМШ өлкөлөрүнүн педиатрларынын III 

жана IY Конгрессинде; Евраазия өлкөлөрүнүн педиатрларынын ХI 

Конгрессинде (Дүйшөнбү, 2011) сунушталган жана талкууланган. 

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда 

чыгылдырылышы  

Диссертациянын материалдары боюнча 12 эмгек басылып чыккан, анын 

ичинен КР ЖАК сунуштаган журналдарга – 2 статья, РИЦИ системасы менен 

индексациаланган чет элдик басылмаларга – 2 статья жарыяланган.  
Диссертациянын структурасы жана көлөмү 

Диссертация 102 бетте берилген жана киришүү бөлүгүнөн, 3 главадан 

(заманбап адабияттарга байкоо жүргүзүү, изилдөө материалдары жана 

ыкмалары, жеке изилдөө жыйынтыктары бөлүктөрүн камтыйт), корутунду 

жана практикалык сунуштар бөлүгүнөн турат. Эмгек 29 таблицаны өзүнө 
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камтыйт. Библиографиялык шилтеме 132 булакты камтыйт, анын ичинен 111 

КМШ өлкөлөрүнүн жана 22 алыскы чет өлкөлүк авторлор болуп саналат.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ  

 
Диссертациянын киришүү бөлүгүндө изилдөө жүргүзүү зарылдыгына 

негиздеме жана анын актуалдуулугу, изилдөөнүн максаттары жана милдеттери, 

эмгектин илимий жаңылыгы жана практикалык мазмуну, коргоого сунушталган 

жоболору берилген.  

Глава 1. Адабияттарга байкоо жүргүзүү. Ымыркайларды медициналык 

камсыздоону гумандаштыруунун социалдык жана медициналык аспектилерине 

карата заманбап көз караштарды чагылдырган басылмаларга аналитикалык 

байкоо жүргүзүү сунушталган.  

Глава 2. Изилдөө материалдары жана ыкмалары сунушталган. 1 

жашка чейинки балдары бар фертилдик курактагы 324 аялга социалдык жактан 

иштелип чыккан карта боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүзүлгөн.  

Биринчи топко (1) Дүйшөмбү ш. «Балдарга татыктуу мамиле кылуу 

демилгеси» (БТМД) жана «Балдарга татыктуу мамиле жасаган оорууканаларда 

эмизүүнү колдоо жана сыйлоо» Программасы (ЮНИСЭФ, ВОЗ) жайылтылган 

дарылоо – алдын алуу мекемелеринен медициналык жардам алган жаңы 

төрөгөн 170 аял кирген. 

Биринчи топто (1) ымыркайлары бар аялдар кош бойлуулукка чейинки 

«пренаталдык тынчсыздануунун» таасирин кыскартууну, интраналдык жана 

эрте неонаталдык мезгилдин эң төмөнкү интервенциясын, киндиктин эрте 

кысылуусун, ымыркайды эненин көкүрөгүнө эрте коюуга, эмизүүнү колдоого 

жана сактоого болушунча шарт түзүүнү камтыган медициналык камсыздоону 

гумандаштыруунун бардык бөлүктөрү менен камсыздалган.   

Экинчи топко (2) «Балдарга татыктуу мамиле кылуу демилгеси» (БТМД) 

жана «Балдарга татыктуу мамиле жасаган оорууканаларда эмизүүнү колдоо 

жана сыйлоо» Программасы (ЮНИСЭФ, ВОЗ) жайылтылбаган дарылоо – 

алдын алуу мекемелеринен (ДААМ) медициналык жардам алган жаңы төрөгөн 

154 аял кирген жана алар медициналык камсыздоону гумандаштыруунун 

бардык бөлүктөрү менен камсыздалган эмес. 

Эненин жана баланын саламаттыгына, энелердин жашоо образына, кош 

бойлуу кезинде аялдын саламаттык абалына, ымыркайлардын жана бир жашка 

чейинки балдардын соматикалык статусуна таасир этүүчү медициналык-

социалдык факторлор иликтенди.  

Ымыркайларды клиникалык изилдөө төрөлгөндө Апгар шкаласы  жана 

антропометриялык маалыматтары боюнча баалоону камтыды. 



8 

 

Нерв- психологиялык көрсөткүчтөрү (Л.Т. Журба и О.В. Тимонина, 2001) 

жана физикалык өөрчүүсү, бир жашка чейинки балдарды тамактандыруунун 

түрлөрүнө жараша алардын дарттарынын көрсөткүчтөрү иликтенди.  

Изилдөөнүн лабораториялык ыкмалары “рутиндик” ыкмалар менен катар 

ымыркайлардын ичеги микрофлорасын изилдөөнү, иммунорадиометриялык 

ыкма менен гормондорду изилдөөнү камтыды. Пролактиндин жана 

кортизолдун деңгээлин изилдөө үчүн төрөттөн кийинки 5- суткада төрөгөн 

аялдан ачкарын 5,0мл кан алынды.  

Материалды статистикалык жактан иштетүү үчүн Statistica 6.0 

программасы пайдаланылды. Айырмасы 95% (Р<0,05) ыктымалдуулукта так 

деп бааланды. Белгилердин рангалык мааниси дискриминанттык анализдин 

жана алдын алуу коэффициенти боюнча (ААК=100lgP(SiBi1/SiBi2) (Е.В. 

Гублер, 1990) бирдей эмес ырааттуулуктагы процедуранын негизинде 

бааланды.  

 

Глава 3. Жеке изилдөө жана аларды талкуулоо жыйынтыктары 

келтирилди.  

3.1 бөлүктө ымыркайдын патологиясынын калыптануу тобокелдигине 

эненин жашоо образынын жана медико-социалдык факторлордун таасир этүүсү 

чагылдырылган.   

1 – топтогу аялдар медициналык камсыздоону гумандаштыруунун 

бардык бөлүктөрү менен камсыздалган жана медициналык камсыздоодо 

кемчиликтери болгон 2 – топтогу аялдар жаш курагына жана социалдык 

статусуна жараша репрезентативдүү болгон.  

Эки топто тең экстрагениталдык ооруулардын (ЭГО) деңгээли негизинен 

бирдей болгон. Ошентип, биринчи топтогуларда 1 кош бойлуу аялга 2,3 ЭГО 

туура келсе, экинчи топтогу аялдарда – 2,6 ЭГО туура келген.  

Эки топто тең кош бойлуулуктун агымы түшүп калуу коркунучу, 

кольпиттин, КРВИнин, өнөкөт пиелонефриттин ж.б. өөрчүүсү бирдей 

жыштыкта татаалданган.  

Эки топтогу кош бойлууларда тең төрөт табигый жол менен кабыл 

алынган. Жүргүзүлгөн төрөттү козгоо жана төрөттү стимулдаштыруу 

аракеттеринин жыштыгында да  эки топтун ортосунда ынанымдуу  айырма 

болгон эмес.  

Ымыркайдын абалына терс таасир этүүчү факторлор (бул кош 

бойлуулукка чейинки аборт, акушердик пособия, түшүп калуу 

коркунучу,ымыркайдын салмагынын чоңдугу) экинчи топто бир топ 

артыкчылыкка ээ болгон. Көкүрөккө кеч коюу (54,0±1,5%) жана жасалма 

тамактандырууга эрте өткөрүү (32,3±1,8%) биринчи топтогуларга (Р<0,001) 

караганда экинчи топтогуларда бир топ жыш байкалган (табл. 1). 
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Таблица 1 – ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын 

патологиясынын калыптануусуна таасир этүүчү терс таасирлер (M ± m %) 

Топтор 
 

Көрсөткүчтөрү 

1-топ 2-топ 

Эненин кош бойлуулукка чейинки өнөкөт ооруусу 5,1 ± 0,7** 23,0±1,4 

Кесиптик зыяндуулук  9,1±1,0 12,5±0,9 

Кош бойлуулукка чейин гормоналдык 

каражаттарды колдонуу  
13,8±1,1 16,2±1,9 

Анамнезиндеги аборттор 22,9± 1,2* 36,3± 1,8 

Кеч төрөт 10,9 ± 1,2* 19,9 ± 1,4 

Атасынын өнөкөт ооруулары   4,1±0,8 4,8±0,9 

Ымыркайдын салмагынын чоңдугу    16,8±1,0* 29,5±1,1 

Жасалма тамактандырууга эрте өткөрүү   9,6±0,6 ** 35,3±1,5 

Төрөттө  колдонулган акушердик  пособия   15,4±1,4 * 38,7±1,6 

Түшүп калуу коркунучу 12,2±0,6 ** 47,2±1,1 

Yй бүлөдө чылым чегүү  5,1±0,1* 9,2±0,6 

Көкүрөккө  кеч коюу   7,0±0,2** 55,0±1,8 
Эскертүү: * салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,05; 

** салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,001. 

Жогоруда аталган медико-социалдык факторлордун ымыркайлардын 

ооруусун терс таасир этүүсү экинчи топто артыкчылыкка ээ болду: жогорку 

тобокелдик - 17,8±0,9 %, орточо тобокелдик –53,8±1,6% (Р<0,05) (табл.2). 

Биринчи топто ымыркайлардын оорууга чалдыгуусунун ынанымдуу 

төмөнкүтобокелдиги белгиленген (72,6 ± 1,4) (Р<0,05). 

Таблица 2 – Кош бойлуулукка чейинки терс факторлордун таасир этүү 

шартында ымыркайлардын оорууга чалдыгуу тобокелдигинин деңгээли (M±m, 

%) 

Топтор  

 

Тобокелдик 

деңгээли 

1 топ  2 топ  

Төмөнкү 

тобокелдик  

72,6 ± 1,4* 28,4 ± 1,0 

Орточо 

тобокелдик  

25,6 ± 1,1* 53,8 ± 1,6 

Жогорку 

тобокелдик  

1,8  ± 0,3* 17,8 ± 0,9 

Эскертүү. * салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,05. 
 

Интра - жана постнаталдык мезгилде ымыркайлардын саламаттык 

абалына терс таасир этүүчү факторлор чөйрөлүк жана медико- социалдык 
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факторлордун таасирине салыштырмлуу бир топ маанилүүболуп саналат. 

Интра- жана постнаталдык мезгилдеги терс факторлордун таасир этүү 

шартында ымыркайлардын дартка чалдыгуусунун жогорку жана орточо 

тобокелдиги экинчи топто артыкчылыкка ээ болду (P<0,001 жана Р<0,05) 

(табл.3). 

Таблица 3 - интранаталдык жана перинаталдык мезгилде терс факторлордун 

таасир этүү шартында ымыркайлардын дартка чалдыгуу тобокелдигинин 

деңгээли (M±m, %) 

Топтор  

 

Тобокелдик деңгээли 

1 - топ  2 – топ 

Төмөнкү тобокелдик 63,2 ± 1,9** 2,2 ± 0,5 

Орточо тобокелдик 20,7 ± 1,5 * 28,3 ± 1,2 

Жогорку тобокелдик 16,1 ± 0,9 ** 69,5 ± 2,7 
Эскертүү: * салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,05; 

** салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,001. 
 

Ошентип, вантенаталдык, интранаталдык жана постнаталдык 

мезгилдерде медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерине 

тартылган балдарга татыктуу мамиле жана эмизүүнү сыйлоо демилгеси 

колдонулган ДААУларда аялдарды жана ымыркайларды медициналык 

камсыздоо ымыркайлардык дартка чалдыгуусунун төмөнкү тобокелдигин 

камсыздайт.  

3.2. Ымыркайларды эмизүүнүн сандык жана сапаттык курамын 

мүнөздөөчү факторлор. 
Биринчи топтогу балдардын 91,1% жана экинчи топтогу балдардын 

52,6% эмизүү өз убагында башталган (табл. 4). 
Таблица 4 – Көкүрөккө алгачкы жолу коюу мезгилин салыштырмалуу анализдөө  

                      Топтор  
 

Көкүрөккө алгачкы жолу 

коюу мезгили  

1-топ 2–топ  

Саны  % Саны  % 

Алгачкы 30 мүнөт 155 91,1 81 52,6 

3 сааттан кийин  9 5,3 54 35,1 

Биринчи суткада 4 2,4 14 9,1 

Экинчи суткада  1 0,6 4 2,6 

Эки суткадан кийин  1 0,6 1 0,6 

Баары  170 100 154 100 
 

Биринчи жана экинчи топтогу трөгөн аялдардын эмчек бездерине УYИ 

күн сайын жүргүзүлүп, сүт каналдарынын кеңдиги аныкталды. Алгачкы 

суткада бул көрсөткүчтө эки топто тең айырмачылык болгон эмес: 2,2±0,04 мм 

– биринчи топто жана  2,19±0,03 мм – экинчи топто (р>0,05) (табл. 5).  
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Таблица 5 – негизги топтогулардын жана салыштырма топтогулардын сүт 

бездеринин сүт каналдарынын кеңдиги  
                     Топтор  

 

Төрөттөн кийинки 

суткалар  

1 топтор, n=50 2 топтор, n=50 

1-сутка  2,2 ±0,04 мм 2,19 ±0,03 мм 

2 –сутка  2,5 ± 0,03 мм 2,2 ±0,02 мм* 

3-сутка  3,33 ± 0,04 мм 2,47 ±0,02 мм* 

4-сутка  3,61 ± 0,02 мм 2,80 ± 0,02 мм* 

5-сутка  4,82 ± 0,04 мм 2,89 ± 0,02 мм** 
Эскертүү: * салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,05; 

** салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылык р<0,001; 

УYИ жыйынтыктары боюнча текшерилген аялдардын эки тобунда тең 

сүт каналдары төрөттөн кийинки экинчи суткадан тартып кеңейе баштаган. 

Текшерилген аялдардын биринчи тобунда сүт каналдары бир топ кеңейген, 

болгондо да алардын айырмасы бешинчи суткада жогорулаган. Бул далил 

эркин режимде эмизүүнүн натыйжалуулугун тастыктайт.  

Байкоо динамикасында негизги топтогу алгачкы жолу төрөгөн аялдарда 

эмизилген сүттүн саны 3- суткада 187,1±16,2 г түзсө, 4- суткада - 258,1±10,1 г 

жана 5- суткада -289,0±13,3 г (табл. 6) түзгөн. 

Таблица 6 – ымыркайлардын бир суткада эмген сүтүнүн көлөмү (г, M±m) 
 

Топтор  

 

 

Төрөттөн 

кийинки 

суткалар  

Эмизилген сүттүн көлөмү  

1 топ, n =50 2 топ, n=50 

Алгачкы 

жолу 

төрөгөндөр, 

n=25 

Кайра 

төрөгөндөр, 

n=25 

Алгачкы жолу 

төрөгөндөр, 

n=25 

Кайра 

төрөгөндөр, 

n=25 

3- сутка 187,1±16,2 194,2±15,4 128,5±14,11,** 134,5±15,43,** 

4- сутка 258,1±10,1 299,4±16,8 196,5±14,22,* 223,3±17,5** 

5- сутка 289,0±13,3 329,6±14,7 239,0±14,4* 256,0±12,5** 
Эскертүү: 1 – негизги топтогу жана салыштырма топтогу алгачкы жолу 

төрөгөндөрдүн ынанымдуу айырмачылыгы; 2 - негизги топтогу жана салыштырма топтогу 

алгачкы жолу төрөгөндөрдүн ынанымдуу айырмачылыгы; 3 - негизги топтогу жана 

салыштырма топтогу кайра  төрөгөндөрдүн ынанымдуу айырмачылыгы; * - ынанымдуу 

айырмачылыгы р<0,05; ** - р<0,01. 

6-таблицада берилген маалыматтардан көрүнүп тургандай биринчи 

топтогу алгчкы жолу төрөгөн аялдарда экинчи топтогу алгачкы жолу төрөгөн 

аялдарга салыштырмалуу эмизилген сүттүн көлөмү статистикалык жактан бир 

топ жогору. Yчүнчү суткада бул айырмачылык  58,6 г (р<0,05) түзсө, 4 - 

суткада - 61,6 г (р<0,01) жана 5 - сутккада - 50,0 г (р<0,01) түзгөн. Негизги 

топтогу кайра төрөгөн аялдарда статистикалык жактан салыштырма топтогу 

кайра төрөгөн аялдарга салыштырмалуу бир топ жогору болгон.  
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Кайра төрөгөн аялдарда сүттүн көлөмү интенсивдүү түрдө жогорулаган. 

Болгондо да, негизги топтогу алгачкы жолу төрөгөн аялдарда да, кайра төрөгөн 

аялдарда да эмизилген сүттүн көлөмү 3 - суткада бирдей болгон (табл. 6). 4 - 

суткадан тартып бул айырма бир топ байкалган (р<0,05). 

Ымыркайлары көкүрөгүнө эрте коюлган, талаптагыдай эмизген биринчи 

топтогу төрөгөн аялдарда пролактиндин деңгээли салыштырма топтогуларга 

салыштырмалуу бир топ жогору болгон (табл. 7). 

Таблица 7 – Төрөттөн кийинки мезгилдеги бешинчи суткада 

гормондордун деңгээли (M± m) 
 

Топтор  

Гормондор, өлчөө 

бирдиги 

1 –топ  2 -топ 

Пролактин мм Е/л 5498,3 ± 78,9 3536,1 ±210,8*** 

Кортизол нмоль/л 421,0 ±44,4 1008,5 ±98,7*** 

эскертүү: *** - ынанымдуу айырмачылык р<0,001. 
 

Пролактиндин деңгээлинин бир топ жогорулоосунун эсебинен биринчи 

топто кортизолдун деңгээлинин төмөндөөсү байкалган жана негизги 

топтогуларга караганда салыштырмалуу топто кортизолдун деңгээли бир топко 

жогору болгон.  

Эмизүүнүн сапатын жана узактыгын аныктоочу факторлордун рангалык 

маанилүүлүгүн бөлүп көрсөтүү максатында алдын ала болжоо критерийлери 

эсептелип чыккан (ААК=100lgP(SiBi1/SiBi2) (табл. 8). 

Таблица 8 – Эмизүүнүн сапатын аныктоочу факторлордун рангалык 

маанилүүлүгү (ААК)  

Белгилери  1 - топ  2 - топ  
Гипогалактия 4,6 12,7 

Эмизүүгө чейинки эрте кам көрүү  2,8 15,2 

Энелердин эмизүүгө  тартылуусунун төмөндүгү  5,8 17,4 

Көкүрөккө кеч коюу  0,2 28,1 

Аялдардын маалыматынын төмөндүгү  0,8 25,6 

Энелердин ооруусу  12,2 25,5 

Блдардын ооруусу  8,2 22,8 

Yй бүлөнүн социалдык деңглинин төмөндүгү  3,9 6,5 

Yй бүлөдөгү психологиялык  дискомфорт  4,9 8,3 

Аялдардын билиминин төмөндүгү   11,0 13,0 

35 жаштан жогорку курактагы эне   5,2 6,8 

Кош бойлуулуктун жана төрөттүн патологиясы   5,5 20,8 

Yй бүлөдөгү зыяндуу адаттар   1,5 8,5 

Yй бүлөнүн начар шартта жашоосу   8,3 17,1 

Татаалданган гинекологиялык  анамнез  8,2 26,4 
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Медициналык жардамды гумандаштыруу ринциптери практикада  

колдонулган аялдардын лактациялык функцияларын салыштырмалуу иликтөө 

лактациянын эрте башталуусу жана төрөгөн аялдын лактогенезинин бирдей 

өсүүсү тууралуу күбөлөндүрөт, бул алардын канындаа неизги лактогендик 

гормон – пролактиндин болуусу, сүт каналдарынын бир топ кеңдиги менен 

тастыкталган. 

 

3.3. Жаңы перинаталдык технологияларды колдонуу шартында 

ымыркайларды көндүрүү.  

Ымыркайлардын көндүмдөрүнө перинаталдык технологиялардын 

таасирин баалоо дене салмагынын динамикалык көрсөткүчтөрү, 

колонизациялык жыйынтыгы, жалпы дарты боюнча жүргүзүлдү.  

Текшерилген ымыркайлардын топтору когорттук белгилери боюнча 

бирдей болгон. Эки топто тең төрөт табигый жол менен жүргүзүлүп, 

ымыркайлар Апгар шкаласы боюнча 8 упайдан кем эмес көрсөткүчкө ээ 

болушкан.  

Изилденип жаткан топтордо гестация мөөнөтү ынанымдуу 

айырмачылыкка ээ болгон эмес: биринчи топто мөөнөттүү топтон 90,8+1,8% 

ымыркай, экинчи топто - 88,8±2,0% (р>0,05), мөөнөтүнөн мурда кабыл алынган 

төрөттөн 4,4±1,3% жана 4,8±1,4% (р>0,05), кечигип кабыл алынган төрөттөн - 

4,8±1,4% жана 6,4+1,6% (р>0,05) ымыркай төрөлгөн. Негизги топто 

ымыркайлардын дене салмагы 3300,0±40,0г, салыштырма топто - 3270,0±42,0 г 

(р>0,05) түзгөн. Ымыркайлардын жетилүү даражасы алардын гестациялык 

курагына дал келген.  

Алгачкы жолу төрөгөн аялдарда баланын салмак жогтуусу кайра төрөгөн 

аялдарга салыштырмалуу жогору болгон жана ал экинчи топто басымдуулук 

кылган. Суммалык эсептөөдө негизги топтогу алгачкы жолу төрөгөн аялдарда 

балдардын салмак жоготуусу 2,5±0,23 күнгө туура келген, ал эми, салмактын  

азаюусу өзүнүн дене салмагыныын 3,19±0,18% түзгөн.  

Салыштырмалуу топтогу ымыркайлардын ушул эле контингенти дене 

салмагынын максималдуу азаюусу 3,3±0,3% күн, максималдуу азаюу 6,1±0,17% 

(табл. 9) деңгээлге жеткен. 

Негизги топтогу жана салыштырма топтогу кайра төрөгөн аялдардан 

төрөлгөн балдардын дене салмагынын максималдуу азаюусу 2,97±0,14 күнү 

байкалган жана 3,46±0,34 күнү (р<0,05), ал эми, негизги топтогу 

ымыркайлардын дене салмагын максималдуу жоготуусу 1,8±0,13% жана 

салыштырма топтогу ымыркайлардын дене салмагын максималдуу жоготуусу 

5,6±0,17% , б.а. 3 эсе жогору.  
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Таблица 9 – текшерилген топтордогу ымыркайлардын дене салмагынын 

алгачкы жоголуу деңгээли  

Топтору  
 

Көрсөткүчтөр  

Алгачкы жолу төрөгөн 

аялдардын балдары  

Кайра төрөгөн аялдардын 

балдары 

1 топ, 

n=50 

2 топ, n=50 1 топ, n=50 2 топ, n=50 

М±m М±m М±m М±m 

Төрөлгөндөгү 

дене салмагы, г 
3312,0 ±45,9 3298,0±54,7 3294,0±34,3 3260,0±30,0 

Дене салмагынын 

максималдуу 

түрдө аазайган 

күнү 

2,5±0,23 3,3±0,3* 2,9±0,1 3,5±0,3* 

Максималдуу 

азаюу МТ, в % 
3,19±0,2 6,1±0,2* 1,8±0,1 5,6±0,2* 

Эскертүү: * - топтор арасындагы ынанымдуу айырмачылык р<0,05. 

Ымыркайлардын көнүү процесси көп учурда эненин төрөт жолдорунун 

мирафлорасы менен ымыркайды алгачкы колонизацияга дуушар кылат.  

Негизги жана салыштырма топтогу балдардын ичеги микрафлорасынын 

абалы төрөлгөндөн кийинки 1- жана 5- күндөрү изилденген. Ыымркайлардын 

мекониясын себүү жолу менен анализдегенде эки топто тең 82,0±5,4% (41 бала) 

учурда стерилдүү болгон; 18,0±5,4%ында (9 балада) 2,13 м.т/г өлчөмүндө 

гемолитикалык эмес стафилококк билирген. 

Θмүрүнүн 5 – күнүндө ичеги микрафлорасынын курамы төрөттөн 

кийинки бөлүмдөрдө болуу шартына жараша айырмаланган. Ошентип, 

ийгиликтүү эмизүүнүн бардык 10 принциби аткарылган негизги топтогу 

балдардын 92,0±3,8% (46 балада) өмүрүнүн 5 - күнүндө бифидобактерия 

табылган (ымыркайлардын ичеги микрафлорасынын негизги өкүлү), алардын 

орточо саны 6,39 м.т/г түзгөн; салыштырма топто - 76,0±6,0% (38 ымыркай) 

түзгөн. Төрөттөн кийин балдарга камкөрүү шарттарына жараша  

бифидобактериялар (р<0,05) 5,75 м.т/г өлчөмүндө табылган, жана ушул эле 

топтогу 24,0+6,0% (12 ымыркай) балада бифидобактерия табылган эмес, же 

алардын саны 4,0 м.т/г аз болгон.  

Лактобактерия негизги топтогу бардык балдардын (100%) өмүрүнүн 5- 

күнүндө lg 5,5 м.т/г өлчөмүндө, жана экинчи топтогу 47 (94,0±3,4%) балада 4,04 

м.т/г өлчөмдө табылган. Бактероиддер эки топтогу бардык ымыркайлардын 

өмүрүнүн 5- күнүндө себилген: негизги топто 7,8 м.т/г өлчөмүндө жана экинчи 

топто 5,76 м.т/г өлчөмүндө. Изилденген топтордогу ымыркайлар арасында 5 – 

күнү ичеги таякчалары бөлүнүп чыккан (8,91 м.т/г жана 9,21 м.т/г). Экинчи  

топтогу балдарда  лктозо терс эшерихиясы биринчи топтогу балдарга 

салыштырмалуу жогору болгон. Клебсиеллалар биринчи топтогу балдардын 
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11,8±3,8%ында 7,8 м.т.⁄г өлчөмүндө кезиккен. Салыштырма топтогу балдарда 

клебсиеллалар 75,0±4,1%ында 8,9 м.т./г өлчөмдө табылган.  

Экинчи топтогу балдарда башка энтеробактериялар бөлүнүп чыккан: 

протей (15,4±5,1%), энтеробактерия (19,8±4,2%), цитробактерия 6,0±3,4%, 

негизги топтогуларла протей, энтеробактерия, цитробактерия табылган эмес. 

Эки топтогу бардык ымыркайлардын өмүрүнүн 5- күнүндө стафилококк 6,80 

м.т./г жана 7,4 м.т./г өлчөмүндө табылган. Стрептококк, энтерококк, Candida 

түрүнө кирүүчү ачыткы сымал козу карынчалар эки топтогу бардык балдарда 

дээрлик бирдей өлчөмдө билинген.   

Келтирилген маалыматтар салыштырма топтогу 

ымыркайларданозокомеалдык, госпиталдык микрафлора менен көп 

колонизацияланат, бул аларлын жугуштуу оорууларга көп чалдыгуусун 

шарттайт.  

Экинчи топтогу  балдардын 25,3±1,3%ында ар түрдүү ириңдүү – сезгенүү 

процесстери катталган (везикулопустулёз, катаралдык омфалит, 

конъюнктивит), биринчи тпотогу – 7,64±0,6% (р<0,001) балада, жугуштуу 

ооруулар - 7,14±0,7% жана 2,35±0,2% (р<0,001) (табл. 10) балада кезиккен. 

 «Териге тери» эрте байланышта болуу, төрөттөн кийинки палаталарда 

чогуу болуу, эмизүү – бул факторлордун баары негизги топтогу 

ымыркайлардын организминин иммунорезистенттүүлүгүнүн калыптануусун 

жөнгө салган.  

Таблица 10 – «Балдарга татыктуу мамиле демилгеси» жана «Балдарга татыктуу 

мамиле жасаган оорууканаларда эмизүүнү колдоо жана сыйлоо» программасы 

(%) жайылтылган ДААУ медициналык камсыздоону гумандаштыруу 

принциптеринин сакталуусуна жараша эрте неанаталдык мезгилде 

ымыркайлардын жалпы жана жугуштуу оорууларынын салыштырма 

маалыматы 

 

Топтор  

 

Эрте неанаталдык  

мезгилдин агымы 

Негизги топ, n=170 Салыштырма топ,  

n=154 

абс. % абс. % 

Эрте неанаталдык мезгилдин 

татаалданбаган агымы 

154 90,5 ±1,8 104 67,5 ±2,9* 

Ириңдүү – сезгенүү ооруулары  12 7,64±0,6 39 25,3±1,3** 

Жугуштуу ооруулар 4 2,35±0,2 11 7,14±0,7* 

Эскертүү: *- топтор арасындагы ынанымдуу айырмачылыктар Р<0,05; 

**топтор арасындагы ынанымдуу айырмачылык Р<0,001. 
 

Эмизүүнү сыйлоо жана балдарга татыктуу мамиле демилгелерин 

практикага жайылтуу колонизациялык резистентүүлүгүнө жараша жаңы 

төрөлгөн балдардын көндүмүн жакшыртат.  
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3.4 – бөлүмдө эрте курактагы балдардын саламаттык абалына 

неанаталдык жардам сапатынын таасири сунушталган. 

Медициналык камсыздоону гумандаштыруу  принциптери  колдонулган 

балдар мындай колдоо албаган балдарга салыштырмалуу токтоо жүрүм- 

турумга жана гормониялуу өсүүгө ээ. 

Биринчи топтогу балдардын алгачкы 6–12 айлык курактары нервдик жана 

психикалык өөрчүүсү боюнча 96% дал келген жана өөрчүүсү боюнча 4%,га 

алдыга озгон, экинчи топтогуларда нервдик жана псиихикалык жактан 

өөрчүүсү жаш курагына карата 95,5%га дал келген жана өөрчүүнүн аксоосу 

4,5% балада байкалган (табл. 11). 

Таблица 11 – медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин 

аткарууга жараша өмүрүнүн алгачкы жылында балдардын нервдик-психикалык 

өөрчүүсүнүн динамикасы (%) 
Жаш 

курагы  

 

 

Топтору  

Балдардын курагы 

6 ай 12 ай 

Жаш курагына 

дал келүү 

Өөрчүүдө 

алдыга озуу 

Өөрчүүнүн 

 аксоосу 

Жаш курагына 

дал келүү 

Өөрчүүдөа

лдыга озуу 

Өөрчүүнү

н аксоосу 

I n-170 100,0 - - 96,0 4,0 - 

II n-154 95,5 - 4,5 95,5 - 4,5 

 

Центилдик таблица боюнча баалоодо дене салмагынын жана узундугунун 

жогорулоосунун интенсивдүүлүгү эки топтогу балдардын физиологиялык 

нормаларына дал келет. Дене салмагынын интенсивдүү өсүүсү биринчи топтогу 

12 айга чейинки балдарда белгиленген (Р>0,05), жана денесинин узундугу – 9 

айга чейин жана 18 айда (Р>0,05) байкалган (1 сүр. -2 сүр.). 
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1-сүр. Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин 

сактоого жараша текшерилген балдардын дене салмагынын динамикасы 

(гр. M±m). 
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2-сүр. Медицинаык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин сактоого 

жараша текшерилген балдардын денесинин узундугунун динамикасы (см, 

Мm). 
 

Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин колдонуусуна 

жараша өмүрүнүн алгачкы жылында бадардын оорууларынын анализи 

көрсөткөндөй  биринчи топтогу балдар экинчи топтогу балдарга 

салыштырмалуу сейрек ооруушкан (Р<0,001) (табл. 12). 

Таблица 12 – медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптеринин 

аткарылышына жараша өмүрүнүн алгачкы жылында балдардын ооруга 

чалдыгуу жыштыгы (%) 

 

Топтор  

 

Дарт жыштыгы 

1 топ, n=170 2 топ, n=154 

  4 жана андан көп жолу 

ооруу 

16,3±2,5 23,5±1,3* 

Ооруган эмес  64,3±2,4 21,1±0,9** 

Ооруган  35,7±1,2 78,9±2,5** 

Эскертүү: * салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылыктар р<0,05; 

** салыштырма топтогу ынанымдуу айырмачылыктар р<0,001. 
 

Биринчи топтогу балдардын жалпы ооруусу 35,7±1,2 түзүп, экинчи 

топтогуларга караганда (78,9±2,5%) (Р<0,05) 2 эсеге аз болгон. Бат-бат ооруган 

балдардын саны биринчи топто (16,3 ±2,5%) экинчи топтогуларга (25,3±1,3%) 

салыштырмалуу бир топ сеййрек кездешкен. 

Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин сактоо 

өмүрүнүн алгачкы жылында балдардын ооруу деңгээлине жана структурасына 

таасир эткен (табл. 13). 
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Балдардын ооруу структурасында эки топто тең олуттуу айырмачылыктар 

бар. Энццефалопатия, дем алуу органдарынын ооруусуу, жугуштуу ооруулар  

ж.б. перинаталдык мезгилге байланыштуу абалдарынын жыштыгы эки топто 

тең көп аныкталды. 

Таблица 13 - «Балдарга татыктуу мамиле демилгеси» жана «Балдарга татыктуу 

мамиле жасаган ооруканаларда эмизүүнү сыйлоо жана колдоо» программасы 

жайылтылган ДААУларда медициналык камсыздоону гумандаштыруунун 

принциптерин сактоо өмүрүнүн алгачкы жылында балдардын жалпы жана 

жугуштуу оорууларынын салыштырма маалыматтары (%) 

 

Эскертүү: *ынанымдуу айырмачылыктар р<0,05; ** ынанымдуу айырмачылыктар 

р<0,001. 

 

Топтор  

Нозологиялык бирдиктер 

1 топ,  

n-170 

2 топ,  

n-154 

Жугуштуу –паразитардык ооруулар 1,0** 4,1 

Ириңдүү – септикалык ооруулар 1,2 2,3 

Кан жана кан менен байланыштагы  органдарынын 

ооруулары  

5,9 9,0 

Эндокриндик системанын ооруулары, 

тамактануусунун бузулуусу   

2,9 3,7 

Нерв системасынын ооруулары   1,7 ** 5,8 

Көз жана анын аппараттарынын   2,5 ** 8,8 

Кулак жана анын аркасында жайгашкан өсүндүнүн 

ооруулары  

1,5 2,3 

Дем алуу органдарынын ооруулары  24,5 ** 66,2 

Тамак сиңрүүоргандарынын ооруулары  2,1 5,6 

Болезни мочеполовой системызаара чыгаруу 

органдарынын ооруулары  

1,0** 2,1 

Тери жана тери астындагы клетчаткалардын 

ооруулары  

3,1* 6,4 

Перинаталдык мезгилдин кесепеттери   7,1 ** 12,5 

Өөрчүүнүн тубаса кемтиги   2,7 4,6 

Травма жана кырсык  0,3 0,3 

Башка ооруулар  0,6 0,4 
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Гумандаштыруу принциптерин сактаган ДААУларда медициналык 

жактан камсыздалган балдарда дем алуу органдарынын оорууларына чалдыгуу, 

перинаталдык мезгилдин кесепеттеринин, жугуштуу жана паразитардык 

ооруулардын деңгээли төмөн болгон (р<0,001).  

Ошентип, биринчи топтогу балдар арасында дем алуу органдарынын 

ооруулары менен ооругандар экинчи топтогуларга салыштырмалуу - 41,4% га 

сейрек, перинаталдык мезгилдин кесепеттерине чалдыгуу - 5,4% га, жугуштуу 

жана паразитардык оорууларга чалдыгуу – 3,1%, ириүдүү-септикалык ооруулар 

1,1% га сейрек кездешкен (табл. 15). 

Дүйшөмбү ш. айрым ДААУларда медициналык камсыздоону 

гумандаштыруу принциптерин сактоо расмий маалыматтар боюнча 1 жашка 

чейинки балдардын оорууларын 14,1%га, септикалык оорууларын (53,8% га), 

жугуштуу оорууларды (22,44% га), тамактануусунун өнөкөт бузулуусун 

(27,39% га) тери оорууларын (20,64% га) кыскартууга шарт түзөт (табл. 14). 

Таблица 14 - Дүйшөмбү ш. медициналык камсыздоону гумандаштыруу 

принциптерин жайылтууну эске алуу менен балдардын оорууларынын 

динамикасы (100000 калкка) 

 

                                 Жылдары  

 

Нозологиялык  

форма/жылы 

БТМДны 

жайылтууга 

чейин 

БТМДны 

жайылтуудан 

кийин 

 

Дартты кыскартуу 

темпи, % 

Жугуштуу – паразитардык 

ооруулар: 

69,5 53,9 -22,4 

Анын ичинде ОКЗ 42,6 42,2 -0,93 

Сепсис 1,3 0,6 -53,8 

Дем алуу органдарынын 

ооруулары: 

376,9 349,3 -7,1 

 Анын ичинде КРВИ 328,2 298,4 -9,07 

Тамак сиүирүү 

органдарынын ооруулары 

15,1 11,0 -24,4 

Терижана тери алдындагы 

клетчаткалардын ооруусу 

69,5 53,9 -22,4 

 

Балдарга кам көрүүдө гумандаштыруу принциптерин жайылтуу 

Дүйшөнбү ш. өлүм санынын көрсөткүчүнө таасир этет. Θмүрүнүн алгачкы 

жылында балдардын жылдык орточо өлүм саны жугуштуу – паразитардык 

ооруулардан - 72,7%га, септикалык абалынан – 64,0%га, дем алуу 

органдарынын оорууларынан – 45,4%га кыскарган (табл. 15). 
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Таблица 15 – Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин 

жайылтуунун эсебинен Дүйшөнбү ш. 1 жашка чейинки балдарын өлүм 

санынын динамикасы (Ф. № 14) 

Жылдар  

Себептери  

Мезгилдер  Өлүм санынын 

кыскаруу темпи, 

% 
БТМД 

жайылтууга 

чейин  

БТМД 

жайылтуудан 

кийин  

Экзогендик себептер 4,54 1,94 -57,2 

Жугуштуу –паразитардык 

ооруулар 

Анын ичинде ОКЗ 

1,1 

 

0,3 

0,3 

 

0,06 

-72,7 

 

-80,0 

Сепсис 0,5 0,18 -64,0 

Дем алуу органдарынын 

ооруулары анын ичинде 

КРВИ 

1,32 

0,82 

0,72 

0,18 

-45,4 

-78,0 

Пневмония 0,5 0,5 0 

 

Ошентип, “Балдарга татыктуу мамиле демилгесин” жайылтуунун 

натыйжасы катары балдарга медициналык жардам көрсөтүүнүн бардык 

этаптарында медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин толук 

сактоо узак мөөнөттүү жана ийгиликтүү эмизүүнүн, госпиталдык оорууларды 

кыскартуунун жана 1 жашка чейинки балдар арасында өлүм санын 

кыскартуунун ачкычы болуп эсептелет. 

 

КОРУТУНДУ 

 
1. Ымыркайлардын патологиясынын тобокелдик факторлору болуп кош бойлуу 

кезиндеги медико-социалдык факторлор (аборттор, эненин өнөкөт 

ооруулары, кош бойлуунун зыяндуу адаттары, соматикалык патология, 

урогениталдык инфекциялар, каалабаган кош бойлуулук), перинаталдык 

мезгилде – кеч төрөт, төрөттүн татаалдануусу эсептелет. 

2. Эмизүүнү токтотуу  субьективдүү («балдарга татытуу мамиле» принцибинин 

бузулуусу) жана обьективдүү (бирдей эмес лактогенез, пролактиндин 

төмөндүгү, сүт каналдарынын таруусу, жатындын төрөттөн кийинки жай 

жыйрылуусу) факторлордун комплекси менен шартталат. Жогоруда аталган 

факторлор орточо тобокелдиктеги патологиясы бар 28,3±1,2% ымыркайдын 

калыптануусунда, жогорку тобокелдиктеги патологиясы бар 69,5±2,7% 

ымыркайдын калыптануусун жөнгө салат.  

3. Медициналык камсыздоону гумандаштыруу принциптерин колдонуу 

шартында ымыркайлардын көнүү натыйжалуулугу (өнөктөштүк төрөт, 

энени жана баланы ажыратпоо, бала талап кылган мезгилде эмизүү) 
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салмагынын жана боюунун оптималдуу өсүүсү, ымыркайдын 

колонизациялык резистенттүүлүгүнүн жогорулоосу, ириңдүү - сезгенүү 

оорууларынын 17,6%га, жугуштуу ооруулардын 4,8%га кыскаруусу менен 

тастыкталат.  

4. Ымыркайларды жана 1 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздоону 

гумандаштыруу 1 жашка чейинки балдардын дем алуу органдарынын 

оорууларын 41,4%га, перинаталдык мезгилдин кесепеттерин 5,4%га 

жугуштуу – паразитардык оорууларды 3,1%га, ириңдүү септикалык 

оорууларды 1,1%га кыскартууга мүмкүндүк берет, бул кенже курактагы 

балдарды медициналык камсыздоону гумандаштыруу демилгелерин 

практикага жайылтуу үчүн негиз болуп берет.   

5. «Бадарга татыктуу мамиле жасаган оорууканалар демилгесин (БТМОД)» 

жана «Балдарга татыктуу мамиле жасаган ооруканаларда эмизүүнү колдоо 

жана сыйлоо» Программысын (ЮНИСЭФ, ВОЗ)  жайылтуу Тажик  

республикасында, Дүйшөнбү шаарында балдардын өмүрүнүн алгачкы 

жылында септикалык ооруулардан  (53,8% жана 64,0%), жугуштуу-

паразитардык ооруулардан (22,4% жана 72,7%), анын ичинде катуу кармаган 

ичеги инфекцияларынан (7,0% жана 45,4%), дем алуу органдарынан (45,4%) 

жабыркоону жана өлүмгө дуушар болуу санын кыскартууга мүмкүндүк 

берет, бул кош бойлууларды жана ымыркайларды медициналык 

камсыздоону гумандаштыруу демилгесин практикага жайылтуу үчүн негиз 

болуп саналат.  

 

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАМА  

 
1. Кош бойлууларды жана ымыркайларды медициналык тейлөөнүн 

гумандаштыруу принциптерин БТМО (БДР) демилгелерин жайылтуу аркылуу 

төрөткө жардам мекемелерине жана АМСЖ кызматтарына (болочок энелерди 

окутуу мектептери, эненин көкүрөгүнө эрте коюу, эне жана баланы ажыратпоо, 

төрөгөн аялга туура эмизүү боюнча жардам көрсөтүү ж.б.) жайылтуу 

сунушталат. БТМО (БДР) мекемелеринде эмизүүнүн ийгиликтүү деп саналган 

10 кадамын толук аткарууга көңүл бурулууга тийиш.  

2. Эмизүүнү колдоону жана сыйлоону төрөткө жардам практикасына 

жайылтуу төрөгөн аялдын канында пролактиндин деңгээлинин көтөрүлүүсүн, 

лактация болуусун жөнгө салат.  

3. Кенже курактагы балдардын салыштырмалуу түрдө гормониялуу 

өсүүсүн, эмизүүнү жайылтууну жана анын узактыгын жогорулатууну, дартты 

олуттуу кыскартууну, гормониялуу түрдө өөрчүүнү, өмүрүнүн алгачкы 

жылында өлүм санын кыскартууну жөнгө салуучу гумандаштыруу 

принциптерин сактоону күчөтүү.  
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КОРУТУНДУСУ 
Мижгони Сорбондун 14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууга 

жазылган “Ымыркайларды медициналык камсыздоону 

гумандаштыруунун социалдык жана медициналык-уюштуруучулук 

аспекттерине заманбап көз караштар” темасындагы диссертациясы  

Негизги сөздөр: ымыркайлар, медициналык камсыздоо, гумандаштыруу, 

кош бойлуулук 

Изилдөө объектиси. 1 жашка чейин балдары бар фертилүү курактагы 

324 аял текшерилди. Алардын ичинен салыштырма топту медициналык 

жардамды гумандаштыруунун бардык курамдык бөлүктөрү менен камсыз 

болгон ымыркай балдары бар 170 аял түздү, контролдук топту ымыркай 

балдары бар 154 аял түздү. 

Изилдөөнүн максаты. Аялдарды, ымыркайларды жана жаш балдарды 

медициналык камсыздоонун сапатын комплекстүү медициналык-социалдык 

изилдөөнүн негизинде ымыркайлардын жана жаш балдардын ден соолугун 

чыңдоо үчүн медициналык камсыздоону гумандаштыруунун натыйжалуулугун 

илимий негиздөө. 

Изилдөө ыкмалары. Эсеп-отчеттук медициналык документтерди 

эксперттик баалоо кош бойлуу, төрөгөн аялдардын жана ымыркайлардын, 

ошондой эле 1 жашка чейинки балдардын ден соолугунун абалына карата 

жүргүзүлдү. Энелердин жана үй бүлөлөрдүн социалдык, экономикалык, 

медициналык жана жүрүм-турум факторлорун изилдөө үчүн социологиялык 

изилдөө усулу жана анкета ыкмасы пайдаланылды. Изилдөөнүн 

лабораториялык ыкмаларына күндөлүк ыкмалардан тышкары ымыркайлардын 

ичеги микрофлорасын изилдөө, энелердин гормондорун (пролактин, кортизол) 

изилдөө кирди.  

Алынган жыйынтыктар жана жаңычылдык 

• Алгачкы жолу эненин жашоо образын жана ден соолугун, 

ымыркайлардын жана 1 жашка чейинки балдардын ден соолугун медициналык-

социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштыруунун негизинде 

антенаталдык, интра- жана постнаталдык мезгилдерде медициналык 

камсыздоону гумандаштыруунун бардык принциптери сакталган шартта 

салмагынын жана боюунун оптималдуу өсүү көрсөткүчү, баланын тең 

салмактуу өнүгүүсү камсыз болоору, бир жашка чейинки балдардын ооруп 

калуусу 2,2 эсе төмөндөөрү аныкталды, мында ымыркайлардын жугуштуу 

оорулары 68,12%га, ириңдүү-сезгенүү оорулары 48,69%га төмөндөөрү 

аныкталды. Эмчек эмизүүнү токтотууга алып келген субьективдүү факторлор 

лактогенездин натыйжалуулугуна, эмчек безинин сүт тамырларынын 

кеңдигине, төрөттөн кийинки жатындын инволюциясынын даражасына таасир 

берээри аныкталды. Алгачкы жолу медициналык жардам берүүнү 
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гумандаштыруу принциптерин колдонууга жараша бир жашка чейинки 

балдардын ооруларынын жана өлүмүнүн азайышынын мыйзам ченемдери 

аныкталды, бул перинаталдык жардамды гумандаштыруу позициясын жана 

концепциясын колдоого илимий негизи болот.  

Пайдалануу боюнча сунуштар: төрөт үйлөрүнө, үй бүлөлүк медицина 

борборлорунун практикасына, ошондой эле медициналык ЖОЖдордун окуу 

программаларына киргизүү. 

Колдонуу тармагы: педиатрия, неонатология. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Мижгони Сорбон на тему «Клинические и социальные 

аспекты гуманизации медицинского обеспечения новорожденных» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 – педиатрия 
 

Ключевые слова: новорожденные, медицинское обеспечение, 

гуманизация, грудное вскармливание. 

Объект исследования. Обследованы 324 женщины фертильного 

возраста, имеющие детей в возрасте от рождения до 1 года. Опытную группу 

составили 170 женщин с новорожденными детьми, которые были обеспечены 

всеми составляющими гуманизации медицинской помощи, контрольную 

группу составили 154 женщины с новорожденными детьми.  

Цель исследования. На основе комплексного медико-социального 

исследования качества медицинского обеспечения женщин, новорожденных и 

детей раннего возраста, научно обосновать эффективность гуманизации 

медицинского обеспечения для укрепления здоровья новорожденных и детей 

раннего возраста. 

Методы исследования. Состояние здоровья беременных, рожениц и 

новорожденных, а также детей в возрасте до 1 года оценивали путем 

экспертной оценки учетно-отчетных медицинских документов. Для изучения 

социальных, экономических, медицинских и поведенческих факторов матерей 

и семей была использована методика социологического исследования и метод 

анкетирования. Лабораторные методы исследования включали помимо 

рутинных методов, исследование микрофлоры кишечника новорожденных, 

исследование гормонов (пролактина, кортизола) у матерей. 

Результаты исследования. Впервые на основе сопоставления 

результатов медико-социологического исследования образа жизни и здоровья 

матери, здоровья новорожденных и детей до 1 года жизни установлено, что при 

условии соблюдения всех принципов гуманизации медицинского обеспечения в 

антенатальном, интра- и постнатальном периоде обеспечивается оптимальный 

массо-ростовой показатель, гармоничное развитие ребенка, снижается 

заболеваемость на пером году жизни в 2,2 раза, при этом вероятность 
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инфекционных заболеваний новорожденных на 68,12%, гнойно-

воспалительных заболеваний - на 48,69%. Установлено, что субъективные 

факторы, приводящие к прекращению грудного вскармливания, влияют на 

эффективность лактогенеза, ширину млечных протоков грудной железы, 

степень инволюции послеродовой матки. Впервые установлены 

закономерности снижения заболеваемости и смертности детей на первом году 

жизни в зависимости от приверженности принципам гуманизации медицинской 

помощи, что послужило научным обоснованием поддержки позиции и 

концепции гуманизации перинатальной помощи. 
Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практику родильных домов, центров семейной 
медицины, а также в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, неонатология.  

 

SUMMARY 
For MizhgoniSorbon's dissertation on the theme "Modern views on social and 

medical-organizational aspects of the humanization of medical care for 

newborns" for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.08 – 

pediatrics. 

Key words: newborns, medical care, humanization, pregnancy. 

Object of study. Total of 324 women of childbearing age with children aged 0 

to 1 year were examined. Among them, 170 women with newborns comprised an 

experienced group, who were provided with all the components of the humanization 

of medical care. A control group comprised 154 women with newborn children. 

Purpose of the study. Based on an integrated medical and social study of the 

quality of medical care for women, newborns and young children, to substantiate 

scientifically the effectiveness of humanizing health care for strengthening the health 

of newborns and young children. 

Methods of research. The state of health of pregnant women, parturient 

women and newborns, as well as children under the age of 1 year, was assessed by an 

expert evaluation of medical records. To study the social, economic, medical and 

behavioral factors of mothers and families, the method of sociological research and 

the method of questioning were used. Laboratory methods of investigation, in 

addition to routine methods, included the study of newborn intestinal microflora, the 

study of hormones (prolactin, cortisol) in mothers. 

The results obtained and the novelty. For the first time, on the basis of 

comparison of the results of medical and social survey of the life style and health of 

the mother, the health of newborns and children under 1 year of age, it is ascertained 

that on the assumption of compliance of all principles of humanization of medical 

care in the antenatal, intra- and postnatal period, an optimal mass-growing, 
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harmonious development of the child is provided. At the same time, the morbidity 

rate in the pen-year of life decreases 2.2 times, the probability of infectious diseases 

of newborns is 68.12%, of purulent-inflammatory diseases - by 48.69%. It was found 

that the subjective factors leading to the cessation of breastfeeding affect the 

effectiveness of lacto genesis, the width of the milk ducts of the breast, the degree of 

involution of the postpartum uterus. For the first time the appropriateness of 

decreasing morbidity and mortality of children in the first year of life were 

established, depending on adherence to the principles of humanizing medical care, 

which served as a scientific justification for supporting the position and concept of 

humanizing perinatal care. 

Recommendations for use: results of the study recommended introducing the 

practice of maternity hospitals, family medicine centers, as well as in the curricula of 

medical schools. 

Scope: pediatrics, neonatologics. 


