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АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ БОЙЫНША «ДЕНСАУЛЫҚ МЕКТЕБІН» ЖҮРГІЗУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 
 

Артериялық гипертензия – жалпы өлім көрсеткішінің 40-50 пайызын алып жатқан жүрек-қантамыр және 
цереброваскулярлы аурулардың дамуындағы негізгі факторларының бірі болып, келешекте мүгедектікке 
шалдықтырып, соған байланысты емдеуіне көп шығын келтіретін денсаулық сақтау ісінің өзекті мәселелерінің бірі 
болып табылады. 
Бұл мақалада денсаулық мектебін өткізудің тиімділігі зерттеліп, науқастардың өз денсаулығына деген 
жауапкершіліктерін арттыра отырып, асқынулардың алдын алу мақсатында жүргізілетін іс-шаралар 
қарастырылады. 
Түйінді сөздер: Артериялық гипертензия, қауіп факторлары, денсаулық мектебі, жобалық оқыту. 
 
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі медицинаның маңызды мәселелерінің бірі – жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары 
1, соның ішінде эссенциальды артериалық гипертензия, атеросклероз және жүректің ишемиялық аурулары 2. 
Артериялық гипертензия – қазіргі таңда ересек адамдар арасында 20-40% жиілікпен кездеседі 3. 
Гипертензия бойынша денсаулық мектебі науқастардың білімін арттыруға және ауруды ұтымды емдеуде, 
асқынулардың алдын-алуға және өмір сапасын жақсартуда практикалық дағдыларын жетілдіруге көмектеседі 4. 
Осы зерттеу жұмысында біз мынандай міндеттерге қол жеткізуге тырыстық: науқастарды өз ауруларымен, қауіп 
факторларымен хабардар ету; науқастардың өз денсаулықтарына деген жауаркершілікті жоғарылату; ауруларынан 
айығуға ынталандыру; артериялық қан қысымын және дене салмағын өлшеуді қағидаландыру; пациенттерге 
денсаулықтарына әсер ететін қауіп факторларынан аулақ болуды қадағалуын түсіндіру. 
Материалдар мен әдістер. 2019 жылдың 22 қараша күні интерндердің Денсаулық сақтау экономикасы мен 
менеджментінің интеграцияланған жүйелері кафедрасының «Денсаулықтың әлеуметтік детерминанты» пәні 
бойынша жобалық оқытуы аясында №6 қалалық емханада Артериялық гипертензия тақырыбы бойынша 
«Денсаулық мектебі» атты шара өткізілді. Бұл өткізілген шараға осы емханаға тіркелген 20 науқас қатысты. 
Артериялық гипертензия мектебіне оқуға іріктеу және қатысуға жолдаманы интерн-дәрігер бөлім меңгерушісінің 
кеңесі бойынша жүргізді.  
Науқастардағы артериялық гипертензияға (АГ) әкелетін келесі қауіп факторларының болуы ықтималдығы жоғары: 
жұмыстағы стресс, физикалық белсенділігінің төмен деңгейде болуы және дұрыс тамақтанбау. Қатысушыларға АГ 
қауіп факторларын анықтау және мектептің әсерін жеке бағалау бойынша сауалнамалар ұсынылды және 
артериялық гипертензиямен күресе отырып, одан әрі өмір сүруге дайындау бойынша ақпарат берілді.  
 

 
Сурет 1 - Интерндердің №6 қалалық емханада «Денсаулық мектебін» өткізу барысы 

 
Зерттелгендердің орташа жасы 40,5±0,8 жасты құрады. І дәрежелі АГ – 17 науқаста (21,7%), II дәреже – 3 (3,3%) 
науқаста болды. Бұл өткізілген шарада науқастарға олардың сырқаты туралы жалпы түсінік берілді және алғашқы 
көмек көрсету туралы мағлұматтар айтылды (сурет 1). Сонымен қатар артериялық гипертензияға алып келетін 
қауіп факторларының бірі артық салмақ қосу 5 және дұрыс емес тамақтанудың алдын алу бойынша науқастардың 
білімі зерттелді. Дене салмағының индексі (ДСИ) формуласы арқылы дене салмағының бойына сәйкестігі есептелді, 
әр науқасқа оңтайлы дене салмағы ұсынылып, түсіндірілді. 



 

Зерттеу нәтижелері. Зерттеудің екінші кезеңінде денсаулық мектебінің (ары қарай мектеп) тиімділігі бағаланды. 
Пациенттердің пікірін зерттеу нәтижесінде, мектеп 18 адамда тиімді болды (94,6%), 2 адамда тиімсіз (5,4%). 
Мектептің тиімсіз өткізілу себебін 2 науқас ақпаратты басқаша түрде берілуін сұрай отырып, негіздеді. Сонымен 
қатар, емдеу, алдын алу жайлы жаңа бағытталған зерттеулерді іздестіру қажеттігі жөнінде ұсыныстарын білдірді. 
Бұл мектеп дене белсенділігі деңгейінің жоғарылауына, дұрыс тамақтануға, стресстік жағдайларға қарым-
қатынастың өзгеруіне байланысты бейімділікке барынша әсер етті.  
Толық талдау кезінде сауалнама, артериялық қан қысымын уақытылы қадағаламауы факторы 15 адамда болғаны 
анықталды (сурет 2). Тексерілгендер, оның ішінде 16 адам мектеп өткеннен кейін күн сайын таңертең және кешке 
артериялық қысымды өлшеп тұратынын айтты. Әр науқасқа қан қысымын өлшеу ережелері мұқият түсіндіріліп, 
мысал ретінде бір науқаста көрсетілді. Бұл ретте әр науқастың өз учаскелік мейірбикесінен қосымша толық ақпарат 
ала алатындығы айтылды. 
 

 
Сурет 2 - Денсаулық мектебінің тиімділігінің сауалнама бойынша нәтижесі  

 
Денсаулық мектебі барысында 15 емделушіде ұтымсыз тамақтану анықталды. Ақпараттандырудан кейін дұрыс 
тамақтану принциптерін ұстану керектігін барлық науқас мақұлдады.  
Темекі тарту артериялық қан қысымын жоғарылататын факторлардың бірі болып табылатындықтан 6, бұл 
тақырыпта да ақпарат берілді. Осы шараға қатысқан 5 адам денсаулық мектебіне барғаннан кейін темекіні 
тастағысы келетінін айтты.  
Стресс артериялық гипертензияның қауіп факторы ретінде 12 емделушіде анықталды, оның ішінде 10 адам мектеп 
өткеннен кейін стресстік жағдайларға деген көзқарасты өзгертетінін атап өтті. Науқастарға релаксация мен стрессті 
басқарудың қарапайым дағдылары келтірілді 7. Бұл ретте науқастардың емханадағы психологқа жүгіну мүмкіндігі 
қарастырылды. 
Қорытынды: 
Гипертензия бойынша денсаулық мектебінде оқыту мінез-құлық қауіп-қатер факторларының (зиянды әдеттер, 
тамақтану, физикалық белсенділік, стрессті бақылау) адам денсаулығына жағымсыз әсерлерді азайтуға, қан 
қысымын және өзін-өзі бақылау әдістерін игеруге, өршу және гипертониялық криздерде алғашқы көмек көрсетуге, 
пациенттердің денсаулығына жауапкершілікпен қарауға көмектеседі. Бұл сонымен қатар, емделуге және дәрігердің 
ұсыныстарын орындауға деген ынтаны арттырады.  
Денсаулық мектебін өткізу АГ даму қауіп-қатерінің барлық негізгі факторларына әсер етті, оның ішінде дұрыс 
тамақтануға бейімділікке, дене белсенділігінің деңгейін арттыру, стресстік жағдайларға көзқарасының өзгеруіне 
ықпал етті. 
Денсаулық мектебі артериялық гипертензияның алдын алудың маңызды бөлігі болып табылады және бұл шара 
ауруды кешенді емдеу әдістеріне жатады. 
Денсаулық мектебінің тиімділігін арттыру мақсатында әр сабақ науқастарға практикалық дағдыларды дамытуға 
бағытталған ақпараттық материалды беруге және белсенді оқыту формаларын қамтуды ұсынамыз. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ» ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
 
Резюме: Артериальная гипертензия является одним из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний, на которые приходится 40-50% всех случаев смерти, и является одной из 
наиболее важных проблем со здоровьем в будущем, что приводит к инвалидности и связанной с этим стоимости 
лечения. 
В этой статье рассматривается эффективность работы школы здоровья и меры по предотвращению осложнений 
путем повышения ответственности пациентов за свое здоровье. 
Ключевые слова: гипертония, факторы риска, школа здоровья, проектное обучение. 
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EFFICIENCY OF CARRYING OUT «HEALTH SCHOOL» ON ARTERIAL HYPERTENSION 
 

Resume: Arterial hypertension is one of the major factors in the development of cardiovascular and cerebrovascular disease, 
which accounts for 40-50% of the total death rate, and is one of the most important health problems in the future, which 
results in disability and the associated cost of treatment. 
This article examines the effectiveness of running a health school and measures to prevent complications by increasing the 
responsibility of patients for their health. 
Keywords: Hypertension, risk factors, health school, project education. 
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