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КОРУТУНДУ

2017-2018-жылы реестр ыкмасын колдонуу менен атайын программага ылайык Кыргызстанда (Бишкек ш.) мээ
инсультуна эпидемиологиялык изилдөө өткөрүлдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДССУ) эксперттердин баалоосу боюнча, инсульт дүйнөдө өлүмдүн себептери арасында экинчи орунда, бейтаптардын узак
мөөнөттүү жана оор майыптыгы боюнча экинчи орунда турат.
Кыргыз Республикасында инсульттун таралышы боюнча ишенимдүү эпидемиологиялык маалыматтар жетишсиз.
Бул жагынан алганда, инсульттун реестри инсульттун жуктурулушун, өлүмүн, өлүмүн жана экономикалык кесепеттерин аныктоонун мыкты ыкмасы болуп саналат. 2 жылдын ичинде эле инсульттун 2589 жаңы учуру катталды (1630 жана 1570 учур). Инсульт оорусу 1000 калкка 2,6-2,67 түздү (орто эсеп менен 2,61). Популяцияда
инсульт оорусу ар бир курактык топто 2-3 эсеге жогорулайт: 25 жаштан 40 жашка чейин - 0,18, 40 жаштан 49
жашка чейин - 1,2, 50 жаштан 59 жашка чейин - 3,8, 60 жаштан 69 жашка чейин эски - 10,6 жана 70 жаштан жогору - жылына тиешелүү курактагы 1000 жашоочуга 25,4.
Инсультка кабылганбейтаптаррдын эмгекке жарамдуу курактагы адамдардын (25-59 жаштагылардын) үлүшү
26,3% ды түзөт. Шаардык аймактарда биринчи жолу майып деп табылган адамдардын саны 301 адамды түздү.
Бул узак мөөнөттүү реестр оорунун динамикасы боюнча маалыматтарды алуу үчүн зарыл болгон жана бейтаптар
үчүн медициналык жана коомдук саламаттык сактоо программаларынын системаны натыйжалуулугуна баа
берүү деп түзүлөт.
Негизги сөздөр: инсульт эпидемиологиясы, өлүмү, өлүмгө учурашуу коркунучу.
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АННОТАЦИЯ

Проведено эпидемиологическое исследование инсульта в Кыргызской Республике (г. Бишкек) методом регистра
за 2017-2018гг. Это позволило получить информацию по заболеваемости, смертности и летальности при мозговом инсульте. По экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инсульт занимает второе
место в мире среди причин смертности и второе место по длительной и тяжелой инвалидизации больных.
В Кыргызской Республике, достоверные эпидемиологические данные по распространенности инсульта отсутствуют. в связи с этим регистр инсульта является оптимальным методом определения заболеваемости, смертности, летальности и экономических последствий инсульта
Всего за 2 года зарегистрировано 2589 новых случаев инсульта (1630 и 1570 случаев соответственно). Заболеваемость инсультом составил 2,6-2,67 на 1000 населения (среднее значение 2,61). Частота инсультов у населения
увеличивается в каждой возрастной группе в 2-3 раза: в возрасте от 25 до 40 лет – 0,18, от 40 до 49 лет – 1,2, от
50 до 59 лет – 3,8, от 60 до 69 лет – 10,6, и 70 лет и старше – 25,4 на 1000 жителей соответствующего возраста в
год. Удельный вес лиц трудоспособного возраста (25-59 лет) перенесших мозговой инсульт составляет - 26,3%.
Численность впервые признанных инвалидами в городской местности составило 301 человек.
Сделан вывод о необходимости проведения долгосрочного регистра для получения данных о динамике заболеваемости и оценки эффективности реформы программ оказания медико-социальной помощи больным.
Ключевые слова: эпидемиология, регистр инсульта, заболеваемость, смертность, летальность.
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SUMMARY
An epidemiological study of stroke in Kyrgyzstan (Bishkek) was conducted according to a special program using the
register method in 2017-2018. According to expert estimates of the World Health Organization (WHO), stroke ranks
second in the world among causes of death and second in long-term and severe disability of patients.
In the Kyrgyz Republic, reliable epidemiological data on the prevalence of stroke are lacking. in this regard, the stroke
register is the best method for determining the incidence, mortality, mortality and economic consequences of stroke
In just 2 years, 2589 new cases of stroke were registered (1630 and 1570 cases, respectively). The incidence of stroke
was 2.6-2.67 per 1000 population (mean 2.61). The incidence of strokes in the population increases in each age group
by 2-3 times: at the age of 25 to 40 years - 0.18, from 40 to 49 years - 1.2, from 50 to 59 years - 3.8, from 60 to 69 years
- 10.6, and 70 years and older - 25.4 per 1000 residents of the corresponding age per year.The proportion of people of
working age (25-59 years old) who have suffered a cerebral stroke is 26.3%. The number of people recognized as disabled
for the first time in urban areas was 301 people. It is concluded that a long-term register is needed to obtain data on the
dynamics of the incidence rate and evaluate the effectiveness of reform of medical and social care programs for patients.
Key words: epidemiology, register of a stroke, incidence, mortality, lethality.
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Актуалдуулугу

Мээ кан тамыр оорулары бүткүл дүйнө
жүзүндө жана Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо үчүн маанилүү медициналык жана социалдык көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Бул
алардын кескин жайылышына, өлүмдүн жогорку
деңгээлине жана бейтаптардын оор майыптыгына байланыштуу [1-4].
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун
(ДССУ) эксперттеринин баасына ылайык, инсульт
дүйнөдөгү өлүмдүн арасында экинчи орунда турат.
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Ошентип, 2015-жылы инсульттан каза болгондордун
саны 6 миллиондон ашуун адамды түзгөн. Кыргыз
Республикасында инсульттун таралышы боюнча
ишенимдүү эпидемиологиялык маалыматтар жетишсиз. Бул жагынан алганда, инсульттун реестри инсульттун жайылышын, өлүмүн жана экономикалык
кесепеттерин аныктоонун мыкты ыкмасы болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын борбор шаары
Бишкекте тез медицина борборунда "Мээ инсультун
каттоо " кеңсеси бар. Бул реестрдин иши ДССУнун талаптарына жана Россиянын Медициналык Илимдер -

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы

АЛДЫН АЛУУ МЕДИЦИНАСЫ
Коомдук ден-соолук жана саламаттыкты сактоо

Сүрөт. 1. Инсульттун жалпы статистикалык көрсөткүчү жылына 1000 калкка жынысы жана курагы боюнча
караганда.
Рис. 1. Общая заболеваемость инсультом в зависимости от пола и возрастной группы на 1000 населения в год.
Rice. 1. Total incidence of stroke by sex and age group per 1000 population per year.

Академиясынын Неврология Илимий-изилдөө Институтунун жана Россия Федерациясынын Саламаттыкты
сактоо министрлигинин Инсультту Изилдөө Борборунун методикалык сунуштарына ылайык уюштурулган
[ 7].
Натыйжада, инсульттун жайылышы, тобокелдик факторлору жөнүндө маалымат алуу үчүн, теманын актуалдуулугун аныктайт.
Изилдөөнүн максаты Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында, мээ инсултунун эпидемиологиялык
өзгөчөлүктөрүн изилдөө.
Материал жана методдор Бишкек шаарынын
жашоочуларынын арасында 2017-2018 жылдары байкоо жүргүзүлдү. Маалыматтар Бишкек шаарында
жайгашкан Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты
сактоо министрлигинин алдындагы Улуттук госпитал
оорукананын неврологиялык бөлүмдөрүнө жаткырылган бейтаптардан жана шаардык №1 клиникалык
ооруканадагы ангионеврологиялык бөлүмдогу инсультка кабылган бейтаптардын, Мамлекеттик каттоо
болумунон инсультан кайтыш болгон кишилердин
маалыматтар алынган.
Эки жылдын ичинде эле инсульттун 2589
жаңы учуру катталды (1630 жана 1570 учур). Инсульт
менен ооруган калктын саны 1000 калкка 2,6-2,67
түздү (орточо мааниси 2,61). Диаграмма (1-сүрөт)
калктын инсульт менен оорушу ар бир курактык топто
2-3 эсеге жогорулагандыгын көрсөтөт: 25 жаштан 40
жашка чейин - 0,18, 40 жаштан 49 жашка чейин - 1,2,
50 жаштан 59 жашка чейин - 3,8, 60 жаштан 69 жашка
чейин - 10,6 жана 70 жаштан жогору - жылына
тиешелүү курактагы 1000 жашоочуга 25,4 (эки жылдын орточо мааниси келтирилген).
Мээге кан куюлган эмгекке жарамдуу курактагы адамдардын (25-59 жаштагылардын) үлүшү

26,3% ды түзөт.
Эркектерде инсульттун стандартташтырылган оорусу -2,6, аялдарда - 3,03, 1000 калкка туура
келген (p <0,002).
Мээ инфаркттарынын үлүшү 66% ды түзөт
(2017-жылы 877 учур, 2018-жылы 1083), геморрагиялык инсульт 19,2% (жылына 280 учур), 3,1: 1 түздү;
такталбаган инсульт (инсульт) 14,8%. Бул пропорция
жынысына жана курагына карабастан сакталат (2сүрөт).
Ишемиялык инсульттун оорусу 1000 калкка
1.87ди түзөт (эркектерде - 1.64, аялдарда - 2.06); Геморрагиялык инсульт - 0,54 (эркектерде - 0,56, аялдар
да - 0,52), такталбаган инсульт - 0,42 (тиешелү үлүгүнө
жараша 0,39 жана 0,44).
2017-2018-жылдары инсульттун жалпы өлүмү
1000 калкка орто эсеп менен 1,17 (эркектер үчүн -1,01,
аялдар үчүн 1,33, айырма чоң (p <0,001)).
Диаграммадан көрүнүп тургандай (3-сүрөт),
мээ инфарктындагы өлүм көрсөткүчү инсульттун
башка түрлөрүнө караганда 2-3 эсе жогору жана 1000
калкка 0,68 (айырмачылык эркектер үчүн - 0,53,
аялдар үчүн - 0,81) олуттуу (p <0.0001), 0,29 геморрагиялык инсульт менен (эркектер - 0,3, аялдар 0,29),
такталбаган 0,2 инсульт менен (тиешелүүлүгүнө жараша 0,17 жана 0,23) түзөт.
2017-2018-жылдарга инсульттун жалпы
өлүмү 41,8% түздү (эркектер үчүн - 61,2%, аялдар
үчүн - 43,9%). Геморрагиялык инсультта 54,4%, ал эми
инфарктта 3,8% такталбаган инсультка караганда бир
кыйла жогору.
Анализдин жыйынтыгы боюнча, ооруканада
дарыланган инсульт менен ооруган адамдардын
өлүмү, үйдө дарыланып жаткан бейтаптарга салыштырмалуу, жалпысынан 2 эсе төмөн. Геморрагиялык
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Сүрөт. 2. Инсульттун түрлөрү боюнча оору жылына 1000 калкка жынысына жана курагына жараша төмөн дөгү
статьяда аныкталат.
Рис. 2. Заболеваемость по типам инсульта в зависимости от пола и возрастной группы на 1000 населения в год.
Rice. 2. Incidence by stroke type according to sex and age group per 1000 population per year.

Сүрөт. 3. Инсульттун түрү боюнча өлүм 1000 адамга жылына жынысына жана курагына жараша.
Рис. 3. Смертность по типам инсульта в зависимости от пола и возрастной группы на 1000 населения в год.
Rice. 3. Mortality by type of stroke by sex and age group per 1000 population per year.

инсульт менен бейтаптар - 1,5 эсеге аз ; жана мээ инфаркттары менен оорулулар - 2,5 эсеге төмөн.
Бейтаптардын 83,7% ооруканага жаткырылды, өлүм көрсөткүчү 14,3%, ал эми үй шартында
дарыланган бейтаптарда 51% түздү.

Тыянактар
Бишкек шаарынын тургундарынын арасында
2017-2018-жылдар аралыгындагы инсульт менен
ооруган бейтаптардын маалыматтары келтирилген,
бул инсульт менен ооруган бейтаптар боюнча ооруканада жана үйдө эпидемиологиялык маалыматтарды
алууга мүмкүнчүлүк берилди.
1. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарындагы инсультун жайылышы калктын 1000не 2.6 туура келген,
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өлүмго кабылгандар - 1000 кишиге 0,75, ал эми өлүм
пайызы - 41,8% түздү.
2. Баардык инсультун ичинен калктын 1000не ишемиялык инсульт 1,87ни, такталбаган инсульт 0,42ни
түздү, бул геморрагиялык инсультка салыштырмалуу0,54 жогору болду.
3. Инсульт оорусу 18 жаштан жогору ар бир10 жаш
курагында аралыкта 2-3 эсеге көбөйгөнү аныкталды.
4. Ооруканада дарыланган бейтаптардын өлүмү 2 эсе
төмөндөдү.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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