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қарамастан Қазақстанда онкологиялық аурулардан қайтыс 
болғандар соңғы бес жылда 100 000 халыққа шаққанда 115,0 
ден 104,0 дейін төмендеген, ал Оңтүстік Қазақстан облысы 
бойыншада 2006 жылы 60,1 болса, ал 2010 жылы 53,9 дейін 
төмндеген. Бірақ соңғы 2009-2010 жылдарда облыс көлемінде 
онкологиялық аурулардың аурушаңдығының өсімі байқалады, 
демек жалпы өлім санының өсуі белең алуы мүмкін.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде 
Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық 
аурулардан қайтыс болуын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығы 
мен 2011 жылдың 7 айындағы сапалы көрсеткіштердің бірі 
онкологиялық аурулардан қайтыс болғандарды тіркеуге алу 
мəлімдемесіне жəне де арнайы қолданыстағы №35, 7 есептік 
нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы 
қолданыста жүрген жалпы статистикалық əдістер негізінде 
көрсеткіштер алынған.

Нəтижесі: ОҚО бойынша 2006 жылы онкологиялық ауру-
лардан қайтыс болғандар саны болса, оны 100 000 халыққа 
шаққанда 60,1 болған. Бұл көрсеткіш 2007 жылы 63,7 дейін 
өскен, бірақ 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Ал 2011 жылдың 
7 айында 803 науқас қайтыс болса, 100 000 халыққа шаққанда 
31,6 ал 2010 жылдың 7 айында 733 науқас қайтыс болған 30,4 
, салыстырмалы алғанда 1,4 өсім байқалады. Осы анықталған 
803 науқастың 153 науқас бір жылға дейін (19,05 пайызы) 
қайтыс болса, 650 науқас бір жылдан асқан соң қайтыс болған. 
Оларды жасына қарап бөлгенде 41-60 жас аралығында 29,4 
пайызы ( 235 науқас ), 61-70 жаста 28,1 пайызы (225 науқас), 
71 жастан жоғары 34 пайыз (273 науқас) құраған. Ал сатыға 

бөлгенде екінші сатысында 93 науқас (11,5 пайыз), үшінші 
сатысында 425 науқас (53,0 пайыз), төртінші сатысында 276 
науқас (34,5 пайыз) болған. Екінші жағдайдағы 650 науқастың 
екі жылға дейін 367 қайтыс болған (56,4 пайызы). Қатерлі ісіктің 
орналасуына қарап қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші 
орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), екінші орында 
өңеш рагі 109 науқас (13,5 пайыз), үшінші орында өкпе рагі 83 
науқас (10,3 пайыз), төртінші орында ұйқы безі рагі 78 науқас 
(9,7 пайыз), бесінші орында бауыр рагі 67 науқас ( 8,3 пайыз) 
болған. 

Тұжырым: Қорыта айтқанда, жалпы өлім 2011 жылдың 
7 айында 100 000 халыққа шаққанда 1,4 өскен, ал қайтыс 
болған науқастардың 62,1 пайызы 61 жастан асқандар болса, 
олардың 74,5 пайызы екі жылға дейін қайтыс болғандар, де-
мек кеш анықталуы жəне де орналасуына қарап 63 пайызы 
негізгі асқазан, өңеш, өкпе, ұйқы безі, бауыр рактерінен, ал 
аурушаңдықтың өсуімен қатар өлімнің өсуі, бұлда заңдылық. 
Осыған қарамастан скринингтік профилактикалық тексерулер 
нəтижесін беріп жатқанда, жоғары да аталған негізгі орнала-
суларда да скринингтік профилактикалық тексеру 50 жастан 
жоғары жүргізілсе. Онда ерте кезеңде анықтап, арнайы ем 
толық жүргізілсе жəне де бастапқы медициналық санитарлық 
деңгейде керекті мамандармен қамтып, қосалқы қазіргі заманғы 
жаңа құралдармен толықтырылса (рентгендік, ЭФГДС, УДҚ) өз 
нəтижесін береді деп ойлаймын. Осы тұрғыда, бұл мəселе 
2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті 
жетілдіру стратегиялық жоспарды орындауда маңызды орын 
алатынына күмəнім жоқ. 

Актуальность. До 90% больных со злокачественными 
новообразованиями печени не получают радикального хи-
рургического лечения в связи с поздней диагностикой. Если 
принять во внимание тот факт, что большинство больных 
хотели бы провести остаток своей жизни и умереть дома (от 
80 до 90 % опрошенных нами пациентов), то оказание пал-
лиативной помощи в домашних условиях было бы наиболее 
целесообразно.

Цель исследования: определение потребности оказания 
паллиативной помощи пациентам с инкурабельными злокаче-
ственными новообразованиями печени жителей г. Ош. 

Материал и методы исследования: Пилотным регионом 
был выбран город Ош, где , а с 2004 по 2006 год зарегистриро-
вано 41 больных первичным раком печени, которым проведена 
комплексная терапия. Средний возраст 61,5 лет (от 38 до лет 
85). Анкеты-вопросники заполнялись как во время первичного 
осмотра пациентов на консультативном приеме в амбулаторно-
диагностическом отделении Ошского межобластного центра 
онкологии, так и во время осмотра онкологических больных на 
дому. Первичным намерением анкетирования было выяснение 
превалирующих симптомов болезни среди онкологических 
больных, их нуждаемости в паллиативной помощи, в доступ-
ности медицинских и социальных ресурсов.

Результаты и обсуждения: по полученным анкетным дан-
ным установлено, что у пациентов отмечались следующие 
симптомы: боль 38 случаев, слабость - 26 случаев, бессонница 
- 9 случаев, беспокойство и депрессия - 9 случаев, раздражи-
тельность и тревога - 9 случаев, похудание и потеря аппетита 
- 23 случаев, тошнота - 13 случаев, рвота - 8 случаев, одышка 
- 9 случаев, запоры - 13 случаев, диарея - 3 случая, кожный 
зуд - 6 случаев, желтуха - 7, пролежни - 7 и асцит - 12 случаев. 
Слабый симптом был оценен в 1 балл, умеренный - в 2 бал-
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ла, сильный - в 3 балла. Для оценки тяжести испытываемых 
пациентом симптомов, общая оценка каждого симптома была 
суммирована и получены следующие результаты: боль - 83, 
слабость - 98, бессонница - 12 , беспокойство и депрессия - 
32, раздражительность и тревога - 20 у, похудание и потеря 
аппетита - 40 , тошнота - 27, рвота - 14, одышка - 22, запоры 
- 24, диарея - 7, кожный зуд - 13, желтуха - 19, пролежни - 17 
, асцит - 25 баллов.

Боль явилась наиболее частым симптомом у пациентов 
первичны раком печени в терминальной стадии заболе-
вания. Лечение хронической боли проводилось согласно 
анальгетической трехступенчатой схемы по ВОЗ (1999): аце-
тилсалициловая кислота по 250 мг пациентам (слабая боль), 
29 пациентам (сильная боль) - трамадол гидрохлорид по 50 
мг 4 раза в сутки и нестероидные противовоспалительные 
средства (индометацин, ибупрофен), 3 пациентам - морфин 
гидрохлорид по 20 мг 4 раза в сутки. Из вспомогательных ле-
карственных препаратов был использован дексаметазон по 
4-6 мг с последующим поэтапным снижением (через неделю) 
до уровня поддерживающей 5-10 мг (дексаметазон 1-2 мг); 
карбамазепин по 100 мг 2 раза в день; амитриптилин по 25 мг 
1 раз в сутки на ночь, при неэффективности анальгетического 
эффекта у 2 пациентов через 3 дня доза была повышена до 
50 мг, затем до 75 мг.

Выводы: случаи боли у онкологических пациентов (92,7%) с 
терминальными стадиями развития болезни соответствовали 
данным, процитированным ВОЗ (80%). Полноценную помощь 
удалось оказать 78,01% пациентам. Доля пациентов, чью боль 
не удалось купировать несмотря на назначенное лечение, со-
ставила 12,19%. Осталось неизвестным состояние - у 4 (9,80%) 
пациентов, ввиду отсутствия достоверных сведений. 


