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Памятка населению по предупреждения актов терроризма 

29.11.16 16:48 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и 

людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие 

бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. 



Обеспечьте безопасность собственного дома: установите железную дверь с 

домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и 

технических помещений. 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в 

транспорте! Вы имеете полное право на безопасность перемещения в транспорте. 

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже 

самые безопасные. 

Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не должно ослабить 

вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. 

Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не 

пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительными и 

изощрённо хитроумными. 

Не приближайтесь, а тем более, не прикасайтесь к подозрительному предмету, это 

может стоить вам жизни. 

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице, не садиться в 

машины и не открывать дверь незнакомым людям, не подбирать бесхозные игрушки, не 

прикасаться к находкам и т.п. 

Памятка населению 

при обнаружении подозрительных лиц 

Признаки, свидетельствующие о планировании или подготовке акта терроризма: 

1. неоднократное появление подозрительных лиц в окружении здания, где вы работаете 
(часто посещаете), или во дворе дома, проведение фото и видеосъемки, а также 

записей в блокнот; 
2. попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов и уклониться от 

камер видеонаблюдения (опустил голову, отвернулся, прикрыл лицо); 

3. проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, которые не имеют отношения к их 
техническому обслуживанию; 

4. необоснованное вступление незнакомцев в контакт с охранниками и обслуживающим 
персоналом административных и жилых зданий, выведывание у них сведений о режиме 
работы, мерах по обеспечению безопасности и т.д.; 

5. поиск посторонними лицами людей, готовых за солидное вознаграждение выполнить 
малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки). 

В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Не принимать самостоятельных попыток к задержанию; 
2. Незамедлительно сообщить о них в правоохранительные органы; 
3. Не привлекая внимания, зафиксировать количество лиц, точные приметы внешности, 

одежды и имеющихся при них предметов, марки и номера используемых автомобилей, 
направление движения. 

Памятка населению 

при обнаружении подозрительных предметов 

Знайте: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Признаки, свидетельствующие о взрывоопасности обнаруженного предмета: 

1. наличие неизвестного свертка или какого-либо предмета у машины, на лестнице, в 
квартире и т.д.; 

2. чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение 



обнаруженного предмета у машины, дверей квартиры, в подъезде; 
3. натянутая проволока, шнур, видимые снаружи предметов провода, источники питания или 

изолирующая лента; 
4. шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, часового 

механизма, низкочастотные шумы). 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без 

внимания: 

1) в общественном транспорте: 

- опросите людей, находящихся рядом и постарайтесь установить принадлежность 

предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить; 

- если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю или кондуктору. 

2) в подъезде своего дома: 

- опросите соседей, возможно, предмет принадлежит им. Если владелец не установлен 

немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы (тел.102, 112). 

3) на улице, парке и т.д.:  

- осмотритесь вокруг, если есть возможность, попытайтесь, установить хозяина. Если он 

не установлен, немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы (тел.102, 

112); 

- постарайтесь оградить или на удаленном расстоянии не допустить посторонних к 

предмету. По прибытию сотрудников правоохранительных органов передайте 

информацию о времени обнаружения предмета. 

4) в учреждении, организации:  

- немедленно сообщите о находке сотруднику охраны или администрации объекта. 

Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Категорически запрещается:  

- вскрывать, сдвигать с места, поднимать, переносить предмет, брать в руки;  

- класть предмет в карманы, портфель, сумку и т.п.;  

- закапывать в землю или бросать их в водоемы;  

- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволоку или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить; 

- пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;  

- пользоваться в непосредственной близости от предмета радио- и электроаппаратурой, 

сотовыми телефонами. 

Памятка населению,  

оказавшемуся в зоне взрыва либо под обломками конструкций зданий  

в результате срабатывания взрывного устройства 

Если Вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в 

первую очередь, должны передвигаться туда, где нет дыма и огня.  

Если Вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их 

состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не 

пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная 



реакция организма на внешнее воздействие. Тщательно прощупайте его кости, при 

отсутствии у пострадавшего  переломов уложите его на бок. В положении на спине он 

может захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном 

кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя 

бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны. 

Если Вы находитесь под обломками конструкций здания постарайтесь успокоится. 

Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком 

привлекайте внимание людей. Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, 

перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи ит.п.) для 

обнаружения Вас эхопеленгатором.  

В замкнутом пространстве не зажигайте огонь. Берегите кислород.  

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по 

движению воздуха, поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с помощью 

подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) укрепите потолок от обрушения и ждите 

помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша 

носом. 

Памятка населению 

по действиям в случае захвата в заложники 

Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от других.  

Вместе с тем, если Вы оказались в заложниках: 

1. по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте; 
2. если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже; 
3. подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. 

При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в 
живых. Будьте уверены, что специальные и правоохранительные органы уже 
предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения; 

4. не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 
5. запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их 

количество, степень вооружения, составить максимально полный словесный портрет, 
обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и 
тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация 
поможет впоследствии в установлении личностей террористов; 

6. по различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения); 
7. по возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в 

местах большей безопасности в случае, если будут предприняты активные меры по 
Вашему освобождению (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников 
и др.); 

8. в случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке; 
9. не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 

Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас 
могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую 
травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях 
такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления 
истинных преступников) оправданы. 

Взаимоотношения с похитителями: 

1. не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, 
не провоцируйте террористов на необдуманные действия; 

2. по возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями; 
3. с самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения 

похитителей; 



4. займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. 
Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые 
могут вызвать гнев захватчиков; 

5. ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не 
высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными 
просьбами о том, в чем остро нуждаетесь; 

6. при наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в ситуации сильного стресса могут 
проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим Вас людям. Постепенно, с 
учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, связанных с 
улучшением вашего комфорта. 

При длительном нахождении в положении заложника: 

1. не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно 
подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность; 

 
1. избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 

самоубеждения; 
2. думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со 

временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего 
скорейшего освобождения; 

3. постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, 
жизненные воспоминания и т.д.). Установите суточный график физической и 
интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке; 

4. для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает 
аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита и веса являются нормальными 
явлением в подобной экстремальной ситуации. 

5. Сохранение психологической устойчивости - одно из важнейших условий 
спасения заложника. Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от 
неприятных ощущений и переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, 
адекватную оценку ситуации. Полезно усвоить следующие правила: 

6. делайте доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, напрягайте 
и расслабляйте поочередно все мышцы тела; 

7. очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию, они помогут 
держать свою психику под контролем; 

8. вспоминайте про себя прочитанные книги, стихи, песни, последовательно обдумывайте 
различные отвлеченные проблемы (решайте математические задачи, вспоминайте 
иностранные слова и т.д.). Ваш ум должен работать; 

9. если есть такая возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если текст 
совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написанное 
будет отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок; 

10. старайтесь относиться к происходящему с Вами как бы со стороны, не принимая 
случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Страх, 
депрессия и апатия - три Ваших главных врага, все они - внутри Вас. 

Памятка по действиям населения 

при получении информации об эвакуации 

Если информация о начале эвакуации застала Вас дома:  

1) оденьтесь по погоде, возьмите документы, деньги, ценности;  

2) отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь; 

3) окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям; 

4) закройте входную дверь на замок;  

5) отойдите от здания и выполняйте команды эвакуатора, возвращайтесь в покинутое 

помещение только после разрешения ответственных лиц. 

Если информация об эвакуации застала Вас на рабочем месте:  



1) без спешки и паники уберите рабочие документы в сейф или закрывающийся на ключ 

ящик стола; 

2) возьмите с собой личные вещи, документы, ценности; 

3) выключите оргтехнику, электроприборы, свет; 

4) закройте дверь на ключ и двигайтесь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации; 

5) отойдите от здания и выполняйте команды руководителя эвакуацией. 

 

 

Денсаулық сақтаудың жаңа жүйесі 
12.08.16 14:41 

 



 

 

Соңғы кезде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі (МӘМС) туралы жиі 

еститін болдық. Бұл мына жаңа дәуір талабына сай елімізде қолға алынып жатқан 

ауқымды қам-қарекеттің бірі болып табылады. 

«Мұның қажеттілігі неде?» деген қарапайым сұрақ төңірегінде әңгіме қозғасақ, бұл әдіс 

мемлекет, жұмыс беруші мен азаматтар арасында денсаулықты сақтау үшін 

жауапкершілікті үйлестіруді қажет етеді. Халықаралық практикада МӘМС-ті енгізу 

денсаулық сақтау саласындағы осалдықтарды, кемшіліктерді жоюды және денсаулық 

сақтау жүйесінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Азаматтардың денсаулығын қорғаудың жалпыға бірдей құқығын қамтамасыз ету 

мақсатында сақтандырылмаған азаматтарға 2020 жылға дейін амбулаторлық дәрілермен 

қамсыздандырылған амбулаторлық-емханалық көмек көрсетіледі. Ал сақтандырылған 

азаматтарға осы көмекпен бірге жоғары технологиялық медициналық қызметтер, 

стационарды алмастыратын технологиялар, ұзақ мерзімді мейіргерлік күтім көрсетілмек. 

Егер азаматтар ерікті сақтандыруға қатысатын болса, міндетті сақтандыру жүйесінде 

қарастырылмаған медициналық көмекті де ала алады. Бұл жеке сақтандыру 

компанияларымен бекітілген келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. 

Жаңа міндеттеме қаншалықты тиімді? Яғни, міндетті медициналық сақтандыруды 

енгізуден медициналық ұйым қандай пайда көреді, медицина қызметкері мен халыққа 

қаншалықты жағымды? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу 

қызмет сапасын көтеріп әр адамның өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттырады. 

Үкімет бюджет қаражатын бөледі, бұл қаржы жұмыс істемейтін адамдарға арналады және 

Конституцияда көрсетілген мемлекеттің халыққа ақысыз көмегі сол күйі сақталады. 

Медициналық көмек жақсы деңгейде, сапалы деңгейде берілуі үшін біз осы жүйеге 



көшуіміз керек. 

МӘМС жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде қандай 

қызметтер көрсетіледі? Жедел жәрдем және санитарлық авиация; әлеуметтік маңызды 

аурулар кезінде көрсетілетін медициналық көмек; шұғыл жағдайлардағы медициналық 

көмек; профилактикалық егулер. Бұл пакет Қазақстанның барлық азаматына қожетімді 

болады. 

МӘМС жүйесіне қатысушысына қандай қызметтер көрсетіледі? Амбулаторлық-емханалық 

көмек; стационарлық көмек; стационарды алмастыратын көмек; жоғары технологиялы 

медициналық көмек. 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін (МӘМС) енгізу бойынша 

сұрақтарыңыз болса, қосар ойларыңыз болса директордың блогына жазыңызға болады 

және «Сенім телефонына» 8 (71136) 91-3-77 хабарласуыңызға болады. 

 

Семинар  

17.05.16 12:41 

В области проблема  суицида среди несовершеннолетних является актуальной. В связи с 

этим  повсеместно проводятся  профилактические мероприятия. 

В апреле 06.04.16 в ГКП на ПХВ Акжаикском ЦРБ состоялся семинар- совещание по 

вопросам профилактики, предупреждению и пересечению  суицидальных  поведений  

несовершеннолетних. Перед собравшимися в актовом зале районной поликлиники – 

школьными психологами  выступили прокурор Акжаикской районной прокуратуры  

Анастасия  Семилиди , начальник местной полиции Руслан Алмагамбетов, заместитель 

руководителя районного  отдела образования Бакыт Абдулова и психологи поликлиники  

Назгуль Даулетова, Арайлым Ибраева. 



 

 

 

 

Отмечены положительные результаты  проводимых работ. В первом квартале этого года, 

 по району не было подобных случаев. Но это не повод самоуспокоения, а скорее, 

наоборот, нужно и далее  активнее проводить профилактику, и учителям – психологам, и 

участковым инспекторам полиции и конечно же медицинским работникам надо центре 

внимания должны быть дети группы риска, с ними следует работать регулярно. 



 

зимняя областная  спартакиада  медицинских работников 

04.03.16 14:09 

26 февраля 2016 года  на базе Западно-Казахстанского медицинского колледжа 

состоялось торжественное открытие I зимней областной спартакиады медицинских 

работников, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан и 100-летию 

Западно-Казахстанского медицинского колледжа. 

Спартакиада медицинских работников с каждым годом приобретает все большую 

популярность, увлекает в свои ряды медиков-спортсменов. 

Основная цель спартакиады заключается в популяризации здорового образа жизни, 

пропаганде физической культуры и спорта среди медицинских работников области. 

Спартакиада проведена по таким видам спорта, как лыжные гонки, настольный теннис, 

зимний минифутбол среди мужчин, стритбол (игра в одно кольцо по правилам 

баскетбола), перетягивание каната. Акжаикская ЦРБ по стритболу – ІІІ место, по 

перетягиванию каната – І место, в общекомандном зачете заняла второе место. 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

«Ақ халатты абзал жандар» 04.03.16 14:05 

2016 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды Қазақстанда Алғыс айту 

күні деп жариялануына байланысты. Ақжайық аудандық орталық 

ауруханасы «Қайырымдылық керуені» акциясы аясында 24-25 ақпан күндері «Ақ 

халатты абзал жандар» атты ашық есік күнін жарияланып, тұрғындардың әлеуметтік аз 

қамтылған бөлігін, мұқтаж жандар мен табысы төмен азаматтарды, Ұлы Отан соғысы 



ардагерлері мен медициналық ардагерлеріді, көп балалы және толық емес отбасыларды 

қолдауға бағытталған қайырымдылық көмек ұйымдастырылады. 

«Сүйінші» акциясын жүзеге асыру мақсатында 1 наурыз күні дүниеге келген балаларға 

құттықтау лебіздері қағаздары мен сыйлықтар табысталды. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ақжайық аудандық орталық ауруханасының Салауатты 
өмір 

Ақжайық аудандық орталық ауруханасының Салауатты өмір салтын қалыптастыру бөлімі 

және аудандық дәрігерлері қазіргі уақытта кең етек алған тұмау індетін алдын алу , және 



жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің , күйзеліс қақтығыстарын алдын алу, 

салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында агроколледж және мектептерге барып 

дәріс өткізуде. Дәріс барысында жеке бас гигиенасы туралы айтылып, қол жуу әдістері 

көрсетілді. Студенттер мен оқушылар дәрігер мамандарға сұрақтар қойып, өз жауаптарын 

алды. 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Муражай 
17.02.16 15:52 

Аудандық емхана жанындағы медицина тарихынан сыр шертетін мұражайдың ашылу 

салтанаты. Мұражайдың лента қию рәсімі БҚО, Қазақстан Халқы Ассамблеясы 

төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі Қапақов Ғайса Хамидоллаұлы мен 



еңбек ардагері Денсаулық сақтау ісінің үздігі, Акашаев Марат Сарсенғалиұлына 

ұсынылды. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Жедел респираторлы вирусты инфекциялар. 
10.12.15 17:22 

            Жедел респираторлы вирустық инфекция (ЖРВИ) - ең кең тараған барлық 

жұқпалы аурулардың 90%  құрайтын ауру.  ЖРВИ-дің таралуы қыста жиірек (вирустар бұл 

кезде белсендірек), жазда-сирегірек. 

ЖРВИ-ді қоздыратын вирустар тыныс жолдарының; мұрын және көмекей, жұтқыншақ 

және бронхтардың, тіпті өкпенің эпителий жасушаларын зақымдайды. Вирустардың 

көптеген түрлері бар, олардың ішінде барлығымызға  белгілісі –тұмаудың вирусы, 

сонымен қатар басқалары да бар, олар- парагрипптің вирусы, аденовирус, риновирус, 

реовирус және т.б, бұл вирустардың әрқайсысының бірнеше түрі болады. 

Қоршаған ортада вирустар тез жойылады, бірақ адамнан адамға ауа- тамшылы жол ( 

түшкіру, сөйлесу)  арқылы жұғады. Ауруды жұқтырғаннан кейін алғашқы белгілері пайда 

болғанға дейін аз уақыт өтеді. Бірнеше сағаттан бастап, төрт күнге дейін ( бұл жасырын 

кезең).  Кез келген респираторлы вирус  бүкіл тыныс алу жолдарын емес, тек белгілі 

бөлігін зақымдайды. Вирустар тыныс жолдарының әртүрлі бөлімдерін талғап 

орналасуымен сипатталады. 

Риновирус- мұрынның шырышты қабатында орналасады, парагрипп – көмей мен 

кеңірдікте, грипп – кеңірдек пен бронхта және т.б. 

ЖРВИ-дің міндетті түрде болатын белгісі- суық тию. Ол кезде адамның дене қызуы (38,5С 

дейін) көтерілуі мүмкін, әлсіздік пайда болады. Сонымен қатар  кілегей  қабықтардың 

ісінуі байқалады- катаралды көрініс: мұрынның бітелуі және мұрыннан су ағу, тамақтың 

ауруы, көздің шаншуы, жас ағу, жөтел, кейде ұстама тәрізді құрғақ жөтел, қақырық түсуі 



мүмкін.  Айта кету керек, ЖРВИ-дің тұмаудан айырмашылығы,  әлсіз  көрініс  дене 

қызуының көтерілуімен бірге немесе одан да бұрын пайда болады. Әдетте тұмау жедел 

басталады: қалтырау, дене қызуы 38-40 градусқа дейін көтеріледі, тершеңдік, бұлшық 

еттердің ауруы, бастың қатты ауруы, көзден жас ағу, қатты жөтел, тамақтың жыбырлауы, 

мұрынның бітелуі және т.б белгілер пайда болады. 

Диагнозды аурудың отбасында немесе барып жүрген балалар ұжымында тұмаумен 

ауырған адаммен қатысқанына және лабораториялық зерттеулерге сүйеніп қояды. 

Емдеу: 

ЖРВИ –мен ауырған адамдар көбіне үйде емделеді. Дәрігер келгенше ауруды төсекке 

жатқызып, оңашалау және жақсы күтімді қамтамасыз ету керек. Ауруханаға көбінесе 

аурудың ауыр және асқынған түрлерімен ауырған балаларды жатқызады. Аурулардың 

жеке гигиенаны сақтауларына және бөлмені таза ұстауға аса көңіл аудару қажет. 

Тамақты организмнің ерекшелігіне және жасына қарай тағайындайды. Тамақ жеңіл сіңімді 

және витаминдерге бай болу керек. ЖРВИ-дің асқынбаған жеңіл түрлерінде арнайы емді 

және дәрі дәрмектерді қолданбай-ақ қоюға болады. 

Алдын алу: 

Тұмаудың және басқа ЖРВИ- дың алдын алу шаралары негізгі үш бөлімнен тұрады: 

1.Ауру адамды  инфеция  көзі ретінде сау адамдардан оңашалау; 

2.Қоршаған ортадағы вирустарды жою; 

3.Организмнің тұмауға және басқа респираторлық вирустық ауруларға қарсы төзімділігін 

көтеру. 

Дәрігер инфекционист  Жошиева Альбина Бауыржановна 

 

 

Вакцинация маңыздылығы 
10.12.15 17:20 

        Вакцинация түрлі инфекциядан қорғайтын ең маңызды әдістің бірі. Елімізде мына ауруларға қарсы 

вакцинация жүргізіледі: туберкулез (БЦЖ), гепатит «В» (ВГВ),  полиомиелит (ОПВ), қызылша, қызамық, 

эпидемиялық  паротит (КПК),  күл, дифтерия, сіріспе, көкжөтел, (АбКДС) , гемофильді» инфекция(Хиб) , т,б. 

Қазақстан  Республикасы бойынша міндетті екпе жасалу мерзімдері бар. 

Балаларға екпе жасау (вакцинация)  – адамзаттың үздік жетістіктерінің бірі. Екпе арқылы жер шарында 

миллиондаған бала өлімнен, мүгедектіктен аман қалды. Бір кездері талай тағдырды үзген шешек (оспа) 

ауруының жойылуы бұл сөзіміздің дәлелі. 1977-жылғы қазаннан бастап дүниежүзінде шешекпен ауырған 

бірде-бір науқас тіркелмеген.   1988 ж ДДСҰ вакцинация арқылы әлемде полиомиелитті жою туралы 

бағдарлама қабылдады. 2002 жылы ДДСҰ Қазақстан территориясы полиомиелиттен босағаны туралы 

мәлімдеме жасады. Бұған балаларды жаппай вакцинациялау арқылы қол жеткізілді. Сонымен қатар балалар 

арасында жұқпалы аурулармен (қызылша, қызамық, паротит. Гепатит т.б) ауру көрсеткіші төмендеді..        

Елімізде балалардың құқығын, денсаулығын қорғау Ата Заңмен белгіленген. Қазақстан 

Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»кодексінің 89-бабының 

1.1-тармағында «Әрбір бала денсаулық сақтау жүйесінің заманауи және тиімді қызметін, ауруларды емдеу 

құралдарын пайдалануға және денсаулығын қалпына келтіруге құқылы» және 156-бабының 1-

тармағында «Қазақстанда тұратын физикалық тұлғалар кепілді ақысыз медициналық көмек 

шеңберіндегі инфекциялық және паразитарлық ауруларға қарсы алдын алу екпелерін алуға 

міндетті» деген жолдар бар Баласына профилактикалық екпе жасату әр ата-ананың міндеті. 

Профилактикалық егу жүргізудің алдында дәрігер, ол болмағанда фельдшер егілетін адамды тексеріп-

қарайды, иммундауға қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда егілетін адамның медициналық құжатына егу 

жүргізуге рұқсат береді, егілетін адамға немесе оның ата-анасына немесе заңды өкіліне профилактикалық 



егу, иммундаудан кейінгі ықтимал реакциялар және қолайсыз көрсетілімдер, егуден бас тарту салдары 

туралы толық және объективті ақпарат береді. Профилактикалық егуді жүргізуге ерікті ақпараттандырылған 

келісім немесе бас тарту жазбаша түрде ресімделеді.  Егуді алғаннан кейін егілген адамдар иммундаудан 

кейінгі қолайсыз көріністер (ИКҚК) туындаған жағдайда шаралар қабылдау үшін 30 минут бойы медициналық 

ұйымда медицина қызметкерінің бақылауында болады. Кейіннен медицина қызметкері өлі немесе 

белсенділігі жойылған вакцинаны енгізгеннен кейін алғашқы үш күнде және тірі вакцинаны енгізгеннен кейін 5-

6 және 10-11 күнінде үйде бақылауды қамтамасыз етеді. 

Құрамында АбКДС бар вакцинаны енгізгеннен кейін алғашқы 3 күнде аллергиялық реакция , дене қызуы 

жоғарлауы, мазасызданып жылауы, екпе орны ауырсынуы сияқты белгілер болуы мүмкін.   Сондықтан 

құрамында АбКДС бар вакцинаны енгізгеннен кейін  клиникалық көрсетілімдері болған жағдайда егілген 

адамға егуден кейін 1 сағаттан соң әр 6 сағат сайын, бірақ тәулігіне 4 реттен көп емес 1 килограмм салмаққа 

10-15 миллиграмнан 1-3 тәулік аралығында парацетамол бере отырып, ИКҚК профилактикасы жүргізіледі. 

Инфекция адам таңдамайды. Егер егу жұмыстары жаппай жүргізілмесе, қоғамда қолайсыз жағдайлар 

туындауы мүмкін. Жұқпаға қарсы егілмеген бала сол жұқпалардың қайнар көзі болып саналады . Ал егілген 

бала, тіпті ауырып қалған жағдайда да ауруы өте жеңіл түрде өтеді. Осы жолдарды қуаттайтын бір дерек, 

жыл сайын вакцинаның арқасында 3 миллиондай сәби ажал тырнағынан қалып, 750 мыңдай бала 

мүгедектіктен арылады екен. Бұл – сарапшылардың вакцинасыз кезеңмен, уақтылы вакцина егілетін бүгінгі 

кезеңді салыстыра келе түйіндеген статистикасы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректерінде 

жыл сайын түрлі сырқаттан көз жұматын адамдардың үштен бір бөлігінің өлімі жұқпалы аурулардан келетіні 

айтылады. Әлем бойынша 3 миллион сәби қазіргі таңда вакцинасы табылмаған түрлі жұқпалы аурулардан 

көз жұмады екен. Қазіргі таңда 27 түрлі ауруды вакцинамен ауыздықтауға болатыны анықталған. Яғни, 

жұқпалы ауруларға қарсы күрестегі бірден-бір құрал халықты егумен толық қамту екенін жұртшылықтың 

жаппай түсінуі маңызды.  

Педиатр Жұмахметова Арайгул Нұрлыбаевна. 

 

Тамақтану пирамидасы бойынша жүкті әйелдердің 
тамақтануы 
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Жүктілік   кезінде  дұрыс  тамақтану - болашақ     ана  ағзасы  мен  ана құрсағындағы 

сәбидің өсіп жетілуі  үшін маңызы зор. Азық -түлік құрамындағы   құнарлы  

заттар(ақуыздар,майлар,көмірсулар,дәрумендер мен минералды заттар) ағзаға еніп, 

генетикалық программалардың  дұрыс орындалуына жауап беретін химиялық 

процестердің нақтылығы мен жылдамдығын қамтамасыз етеді. Ал, жүкті  ананың ішкен  

спиртті ішімдігі  орны  толмас кемшіліктерді   тудыруы әбден  мумкін. Сондықтан , 

алкогольді  ішімдіктер  мен  улы  тағамдардан  сақтанған  жөн.Жүктілік  кезінде  дұрыс  

тамақтанып , дұрыс  күтінген  болашақ  аналар -дені  сау  сәбилерді  дүниеге әкеледі. 

Жүктілер  рационында қөкөністер, жеміс -жидектер көп  қолданылуы  тиіс, олар ағзаны  

энергиямен жеткілікті түрде қамтамасыз етеді ,олардың  құрамында  көптеген  өмірге 

маңызды  дәрумендер, аминқышқылдар және  минералды заттар  жеткілікті. Сәбидің 

сүйектерінің, бұлшықеттерінің, жүйке жүйесінің  дамуына өте  қажет кальций сүтті  

тағамдардың  және жұмыртқаның құрамында көп. Ал  сәбидің қанайналу  жүйесіне  

белсенді түрде  қатысатын "В" тобындағы көптеген  дәрумендер етті тағамдардың 

құрамында бар. Белок-жатырдың  өсуі  мен плацентаның  бекінуіне қатысады,қағанақ 

суының құрамына кіреді, ұрық тіндері мен миының қалыптасуына  және жүктілік  кезіндегі 

кейбір асқынуларды болдырмауды 

реттейді.                                                                                                                                        



                   

Белокқа бай тағамдар: ет, балық, креветки, крабы, сүт, ірімшік, сыр, айран, қаймақ, 

жумыртқа, Фасоль, горох, шемекі, саңырауқұлақтар.     

Май -ағзаның басты энергия  қоры ,ол   орталық жүйке жүйесінің  қызметін, эндокринді 

бездер қызметін жақсартып,  дене қызуын бір қалыпты ұстауға қатысады.                             

                                                                                                  

Көмірсу-ағзаның  негізгі  энергия  көзі. Ол ағзаға тұрақты және  шектеулі  көлемде  түсіп 

тұру керек, егер  көп  көлемде  қабылдап  қойса  ана мен  баланың  артық  салмақ  

жинауына  себеп  болады  және  аллергиялық  реакцияның  дамуына  қауіп  тудырады. 

Көмірсу  мына  тағамдар құрамында  болады: Нан, макарондар, картоп, бал. 

Жүктілік барысы   үш кезеңнен тұрады ( 3 триместр) әр триместрдің тамақтану жиілігі    

мен  қунарлылығы  (колориясы) түрліше болады. 

Жүктіліктің  І  триместрінде ( жүктілік 22 апта мерзіміне дейін) қабылдайтын тамақ 

калориясы салыстырмалы түрде күніне -1940 кал.  болу керек. 

1.Жиі тамақтану күніне 4-5 рет 

2.Қолданатын негізгі  азық-түлік құрамы : жеміс-жидектер, көкөністер(әсіресе  шикі түрде 

қолдануға болатын),   шырындар (кептірілген жеміс-жидектерден, итмұрыннан 

қайнатпалар),  көк шөптер ( зелень) 

3.Рационға  сүтқышқылды биопродуктылар. Сұлы, қарақұмық, бидай, арпа ботқаларын 

қолдану. 

Жүктіліктің ІІ триместірінде (32 апта  мерзімінен  босанғанға дейін) қабылдайтын  тамақ  

калориясы салыстырмалы түрде  күніне - 2140 кал. 

1.  Күніне 3  мерзімді  тамақтануға  көшу. 

2. Рационда қант көлемін азайту. 

3. Рационға  ет, балық, жұмыртқа, сүт өнімдерін қосу. 

4.Жүктіліктің   ІІ триместрдің ортасынан бастап ана мен құрсақтағы  сәби ағзаларының 

кальциге сұранысы артады. Кальцидің  негізгі көзі -сүт. 

Жүктіліктің   ІІІ триместрінде: қабылдайтын  тамақ   калориясын - 1900 кал азайту. 

1.Жиі тамақтану мерзіміне қайта көшу, жейтін тамақ  көлемін І және  ІІ  триместрмен   

салыстырғанда   азайту. 

2.Бұл  триместрде  тамақтану  рационында темірге,   фолий қышқылы   мен кальцииға  

бай  тағаммен қоректенудің  маңызы  зор. 

3.Жүктіліктің  ІІІ триместрінің  орта шамасынан бастап  қолданатын азық-түлік  

калориясын  200-300 кал азайтуға қажет, яғни кондитерлі тағамдарды, семіз етті  

қолданбау. Ірімшік пен  қаймақтың майлылығы  аз  түрлерін  қолдану. 

4.Көкөністердің   шикі түрде жеуге болатын түрлерін, жеміс- жидектерді көп  қолдану. 

Жүктілік кезінде А дәруменінен  бас  тарту қажет. А дәрумені кей  жағыдайларда 

эмбрионды зақымдауы  ықтимал. А дәрумені  көбіне  малдардың  бауырында  болады. 

Және жүкті  аналар кофе  мен шайды, коланы  мүмкіндігінше аз  қолданғаны дұрыс. Егер  

мумкін  болса  тіпті мүлдем  қолданбағаны  нұр  устіне нұр болар еді. Ата-ана  болу -жас 

нәрестеге  деген  жауапкершілік  қана  емес, бұл  - зор  бақыт. 



                                       Дәрігер акушер гинеколог – Толегенова Лизама Болатовна 

 

 

Қауіпсіз орта (киім, ойыншық таңдау талаптары). 
Жарақат пен сәтсіз жағдайлардың алдын-алу үшін ата-
ананың іс-әрекеттері. 
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Қазіргі мемлекетіміздің қарқынды дамуына байланысты шет елдермен, көрші елдермен 

сауда қарым-қатынасы жақсарды. Соның нәтижесінде сырттан әкелінген заттар  дүкен  

сөрелерінде, базарларда лық толып тұр. Бүгінде  балаларға арналған әртүрлі  керемет 

ойыншықтарды да еш қиналмай  табуға болады. Бірақ, олардың  сапасы  көңілден  шыға  

ма? Балаңызды қуантамын деп жүріп, оны ауыртып алмайсыз  ба?..Жалпы, заң негізінде 

әрбір ойыншық «Халық тұтыну тауарлары және көрсетілетін қызметтерді сертификаттау 

тізіміне» сәйкес сапа құжатына ие болуы шарт.   

Сондықтан әрбір  тұтынушы ойыншық сатып аларда оның сапасына ғана емес, таңбалау 

сертификатына да көңіл  аударғаны жөн. Елімізде ойыншықтар сапасына тексерулер 

жыл  сайын  жүргізіліп  тұрады  екен. 

Анықталған заңсыздықтар  да  баршылық. Тексеруге іліккен сауда  орындарының 70-80 

пайызға жуығы ешқандай сертификат ұсына алмаған. Ойыншықтың қайдан шыққаны, 

қандай материалдан жасалғаны, ол материалдың құрамындағы элементтердің мөлшері 

көрсетілген анықтамалар  да болған.  Бірақ,  бала  денсаулығына тікелей қауіп төндіретін 

ойыншықтардың  көптеп  сатылатындығы айқын  көрініс  берген.  Мәселен, бұрыштары 

тегіс емес қол арбаларға, әр түрлі техникаға ұқсатып жасалған ойыншықтармен  ойнау  

кезінде баланың  оп-оңай жарақат  алатындығы  байқалған. Сол  секілді  оларды  бояған 

бояулардың иісі де шамадан тыс бас  айналдырып,  көзді  ауыртаныны  анықталған. 

Соның салдарынан бала  біткеннің көру қабілеті төмендейтіні дәлелденген.Сол  секілді, 

ойыншықтар  жасалатын  материалдар  құрамында ауыр металл тұздары бар екендігіне 

назар  аударылған. Әсіресе, сертификатсыз әкелінген ойыншықтарда формальдегид 

әдеттегісінен 10-15 есе көп болатындығы  зерттеу  кезінде  ашылған. Мұның бәрі бала 

денсаулығына қауіп төндіретін химиялық  зиянды  заттар  болып  келеді.   

Бала кез келген нәрсені алдымен аузына салады. Қолына түскеннің бәрін тісіне басып 

көруге әуес, сондықтан ойыншық сатып аларда, оның жаратылуына аса ұқыптылықпен 

қараған  дұрыс. Бояуы тым қанық, алыстан «мен  мұндалап» тұрған ойыншықтардан 

сақтанған жөн. Себебі,  бояудың құрамында фенол, формальдегид, қорғасын элементтері 

болатыны  белгілі, ал  оның  мөлшерден  тыс  көп  болуы  бала  ағзасына  зиянды. Бұл 

заттар  ең  алдымен адамның жүйке жүйесіне, көз бен тыныс алу мүшелеріне кері әсерін  

тигізеді. Бояудың құрамындағы зиянды заттар (ауыр металл тұздары, формальдегид) ішкі 

ағзаға   өтеді. Асқазан, ішек жолдары жұмыстарына зақым келтіреді. Баланың 

иммунитетінің әлсіз болуына, ауруға бейімділігін арттыруда да ойыншықтардың қосар 

үлесі көп.  Ойыншықтарды таңдап аларда оның қауіпсіздік ерекшелігін қарау керек. 



Сәбилер үшін, әсіресе, қытай ойыншықтарында болатын қуат бергіштер қауіпті дейді 

дәрігерлер. Егер бала оны жұтып қоятын болса, одан бөлінген қышқыл ішті 

күйдіреді.Күніне орта есеппен мұндай балғындардың жетеуі дәрігердің көмегіне жүгінеді. 

Балалардың мұрны мен ішінен алынған коллекцияда ине де, түйме де бар.Дәрігерлердің 

ойынша, соңғы кездері осындай ұсақ-түйек заттарды мұрынына салып, арты қауіпті 

жағдайларға апаратын жәйттер көбейіпті. Әсіресе, қытай ойыншықтарының қуат бергіші 

мен магниттер өте қауіпті.Әр түрлі ойыншықтардың магниттерін жұтып қойып 

жатыр.Әсіресе үш-төртеуін жұтып қойса, ішекті бір-бірімен жабыстырады. Ішектерді 

теседі. Мәселен,4 жастағы Даяна ойнап жүріп, қуыршақтың киіміндегі моншақтарды 

мұрынына тығып жіберіпті. Ол ары кетіп қалғандықтан, баланың тынысы нашарлап 

жылаған. Ал анасы не болғанын түсінбей, дәрігерге әкелген. Ал 2 жастағы Нұршат 

қонақта жүріп ойынкөлігінің қуат бергішін жұтып қойған. Қайта ол ары кетпей өңеште 

тұрып қалыпты. Десе де, баланың тамағын күйдіріп жіберген. Даяна немесе Нұршат 

сияқты балалардың орта есеппен күніне жетеуі дәрігердің көмегіне жүгінеді екен. Әрі жыл 

санап олардың қатары артып келеді. Сондықтан дәрігерлер ата-аналардың балаға өте 

мұқият қарауын сұрап отыр.Ойыншықты қалай таңдаймыз? 

-3 жасқа толмаған балаларға ұсақ бөлшектері бар ойыншықтарды беруге болмайды, 

өйткені ұсақ бөлшектер ойын барысында сынуы және бала үшін қауіп төндіруі мүмкін. 

-сылдырмақ сатып алғанда міндетті түрде оны сылдырлатып көріңіз, егер дыбысы 

құлаққа жағымсыз болса, бұл ойыншықтан бас тартыңыз. 

-жұмсақ ойыншық таңдағанда оның ішін толтырған затқа көңіл аударыңыз. Егер балаңыз 

абайсызда тігісін жыртып, ішіндегі ұсақ шарларды жұтып қойса, улануы мүмкін. Поролон 

да қауіпті, уақыт өте келе ол тапталып, улы заттар бөледі. Егер жұмсақ ойыншық тігем 

десеңіз, осы нәрсені естен естен шығармаңыз. Ең тиімді материал — синтепон. 

Синтепонмен тығындалған ойыншық жақсы жуылады және пішінін сақтайды. 

 -тұтынушы ойыншықтарды сатып алу барысында оның сапасы мен қауіпсіздігін 

растайтын құжаттарды талап етуге толық құқылы. 

 Ең бастысы, ата аналар өздері нәрестелері мен балаларына ойыншықтар сатып алғанда 

ойыншықтарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды орындаса, 

талап ете білсе, балаларының денсаулықтары зор, тәрбиелі, білімді Қазақ Еліне елеулі, 

халқымызға қалаулы үлкен азамат болып өсетіндері  сөзсіз. 

Ерниязов Серік Наурызбаевич.    дәрігер-хирург 

 

 

 

Коллеги 
14.10.15 11:34 

Батыс Қазақстан облысы бойынша ана және сәби өлім-жітімін төмендету және қан 

айналымы жүйелері ауруларынан өлім-жітімді төмендету үшін шұғыл шараларды алу 

жөніндегі өңірлік штабтың 



№3 көшпелі отырысы  7 кыркүйекте облыс әкімінің орынбасары, штаб төрағасы 

Б.М.Мәкен, денсаулық сақтау басқармасының басшысы, штаб төрағасының орынбасары 

Қ.М.Ирменов, штаб мүшелерінің қатысуымен Чапаев ауылында  өткізілді. 

Ақжайық ауданының әкімі және ауылдық округтерінің әкімдері, Жәнібек, Казталов, 

Жаңақала, Бөкей ордасы аудандарының әкімдері, медициналық ұйым басшылары, 

басшылардың медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі орынбасарлары 

шақырылды. 

 

Пресс - релиз «Проведение дополнительной 
иммунизации против кори лиц в возрасте от 15 до 19 
лет по РК и ЗКО» 

05.08.15 17:33 

С 9 по 21 февраля 2015 года согласно Постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 15 января 2015 года №1 «О проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике 

кори в Республике Казахстан» проводилась дополнительная  иммунизация против кори 

лиц  в возрасте от 15 до 19 лет (включительно). Второй этап проведения 

дополнительной иммунизации по республике запланирован на октябрь 2015г. 

Необходимость в вакцинации возникла в связи с увеличением заболеваемости корью в 

целом по республике. 

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. По 

оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, произошло 

2,6 миллиона случаев смерти от кори. 

Высококонтагиозный вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных 

контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из 

носоглотки. 

Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к 

отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные 

инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония 

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску 

заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. 

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был 

вакцинирован. 

В 2000-2013 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 15,6 миллиона случаев 

смерти. Противокоревая вакцина используется на протяжении 50 лет. Она безопасна и 

эффективна. 

Дополнительная иммунизация является основной стратегией общественного 

здравоохранения, направленной на уменьшение глобальной смертности от кори. 



  

Пресс-служба управления здравоохранения 
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Тісі саудың іші сау 

 

 

Деректерге жүгінсек бүкіл планета тұрғындарының 80-90 пайызы тістің кариес деп 

аталатын ауруына шалдыққан. Кариес  тістің тек эмаль цемент дентин кабаттарын  үгітіп 

кана ғана қоймай, оның асқынуы :  пульпит , периодонтит ауруларын туғызады.    

Инфекция тіс түбіндегі тесік арқылы жақ сүйегінің астын кеулеп, іріңдеп  тамыр мен ет 

арасына жайылып,  басқа да ағзаларға да зардабын тигізеді. 

Жүкті әйелдердің   ауызындағы  тіс тұқылы, перидонтитті тістер инфекция  ошағы 

болып табылатындықтан құрсақта жатқан  нәресте ағзасын  жарыққа шықпай  

жатқанда- ақ улайды. 

Кариестің пайда болуы тамақ пен судың құрамындағы фтордың ,белоктың, көмірсудың , 

макро және  микро элементтердің мөлшеріне байланысты 

Кариестің  алдын-алу үшін жылына екі рет   тіс дәрігерінің қабылдауында болып, қажет 

жағдайда фтор  таблеткаларын пайдалану қажет.  Б үкіл  дүние жүзі денсаулық сақтау 

ұйымының декректері  бойынша әрбір адам біздің  елде  шамадан көп   тәтті жейтін  

көрінеді . Бұл тәттіні  мүлде пайдаланбау  керек деген сөз емес, олай жасау  ағзадағы  зат 

алмасу  процесінің   бұзылуына әкелер ед і .  Сондықтан  балаға шоколадтарды көп алып 

бергеннен , витамині  бар жеміс –жидектер  тиімді екенін оларға түсіндіріп, салауатты өмір 

салтын  қалыптастырған жөн. 

Алма, сәбіз секілді  қатты  жемістерді  шайнау кезінде тіс бетіндегі тіс қақтары 

механикалық жолмен тазаланса, екіншіден сілекей  бөлуді көбейтеді.  С ілекейдің көп 

бөлінуі  тіс арасындағы тамақ қалдықтарын жуып қана қоймай, микробтарды жойып, 

олардың дамуын тежеп және тіс эмальдің беріктігін нығайтады. 

Сондықтан таңертенгі  , түскі кешкі тамақтануды жеміспен аяқтауды әдетке айналдырған 

денсаулыққа өте пайдалы.  Т істің кариес ауруының алдын алудағы ең оңай әрі арзан 

тәсіл-тіс тазалығын сақтау.  Т іс тазалығын сақтау үшін тіс щеткасы  мен тіс  пастасы 

арқылы күніне екі рет тазалауды  әдетке айналдыру керек. Адам психологиясында 

салауатты өмір салтының мәдиниеті бала кезіңнен қалыптасады. Сондықтан балаға 

«менің  денсаулығыма  менен басқа  ешкім  жауапты емес» деген  қағида қалыптастыру 



 арқылы  салауатты өмір сүру мәдинетін де бойына дарыта білу қажет. 

Міне , тек сонда ғана сәбиіңізді жетелеп тістің кариесімен оның асқынуларын емдеу үшін 

кезек күтіп, алтын уақытыңызды  кетіріп стоматологиялық емханада жүрмейтініңіз кәміл. 

Адамға табиғат сыйлаған сыйдың ең қымбаты- денсаулық.  Олай болса , « Тіс- денсаулық 

айнасы » дегендей өз өміріңізге  деген жауапкершілік сезімді қалыптастырып аурудың 

алдын алудың шараларын жасағанымыз абзал. 

Тіс дәрірері: Булекбаева А. З. 
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Отбасын жоспарлау және контрацепция әдісі. 

Халықаралық отбасы күні 1994 жылдың 15 мамырынан бастап өтілуде. Отбасы- өмір 

бойы біздің қасымызда болатын ең жақын адамдар. Ел басшымыз Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан 2050» стратегиясында әйелдерге «Сіздер- отбасының тірегісіздер, 

еліміздің болашақта қандай болатына балаларымыздың бойына өзіміз қандай тәрбиені 

сіңіретінімізге тікелей байланысты» деп айтқан. От басын жоспарлау - бұл кейбір 

жеке адамдар мен ерлі - зайыптылардың қалаулы емес жүктіліктен сақтануына, 

дүниеге келетін  сәбилердің уақытымен ,санын реттеуде еркін және жауапты шешім 

қабылдап,осы таңдауды қадағалауға арналған шаралар жиынтығы. Басқаша айтқанда, 

отбасын жоспарлау – баланы кездейсоқ емес, жоспарлы түрде өмірге әкелу деген сөз. 

Жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығының қалыптасуына теріс ықпал ететін 

факторлар ретінде жыныстық қатынастардың ерте басталуы, олардың арасында 

жыныстық жолдар арқылы берілетін жұқпалы аурулардың көбеюі, сондай-ақ темекі 

мен ішімдікке әуестілігі қоғамыздың ертеңгі күні дүниеге дені сау ұрпақ алып келуіне 

күмәндіміз.. Жас қыздардың жоспарланбаған жүктіліктен жасанды түсік тастауы- 

болашақ ананың ұрпақты болу денсаулығына кері әсерін тигізері анық және тастанды 

балалар қоғамымызда әлеуметтік жетімдер санының артуына себепші факторлардың 

бірі. 

Жалпы айтқанда ,жанұяны жоспарлаудың негізгі мақсаты –ана мен нәрестенің 

денсаулығын қорғау және жалпы халықтың денсаулығын жақсарту болып саналады. 

Жүктілік ана организміне түсетін үлкен салмақ болғандықтан, жүктілікке алдын-ала 

дайындалған дұрыс.Егер әйелде қандайда бір созылмалы ауру болған жағдайда емдеп, 

гинекологқа қаралып жыныс жолымен берілетін инфекцияларға анализ тапсырған 

дұрыс. Болашақ аналарға арналған дәрумендерді қабылдауды ұсынуы және ішу себебін 

түсіндіріп айтуы мүмкін. Болашақ ана зиянды әдеттерден бас тартқаны жөн. 

Сонымен қатар, жоғардағы айтылғаны ғана емес, жалпы адамның физикалық және ой 

жүйесі мен әлеуметтік жағдайының да сау болуы. 

Контрацепция - бұл үнемі және кездейсоқ жыныстық өмір барысында қалаулы емес 

жүктіліктен сақтану. 

Күтпеген жүктіліктен сақтанудан контрацепция жеті топқа бөлінеді: 



1)табиғи.2)тосқауылды.3)жатыр ішілік заттар.4)лактационды әдіс.4)жедел 

контрацепция әдісі және ерікті әйелді немесе еркекті хирургиялық ұрықсыздау әдісі. 

Отбасын ойланып жоспарлау, ана мен бала ауруын және өлімін төмендетудің бірден – 

бір жолы болып табылады. Жасөспірімдерді жыныстық тәрбиелеудің, қыз балаларды 

диспансеризациялау және ана болуға дайындаудың , отбасын жоспарлаудың маңызы 

зор.  

Ақжайық аудандық орталық ауруханасында «Отбасын жоспарлау» тақырыбында 

түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Түсіндірме жұмыстары барысында гинеколог 

маманның жас аналарға кеңесі жоспар бойынша өткізіледі. Репродуктивті 

денсаулықтың адам өміріндегі маңыздылығына, ағзадағы өзгерістер, жоспарланбаған 

жүктіліктен сақтанудан контрацепция жөнінде, жасанды түсік тастаудың ағзаға 

тигізер зардаптарына, болашақ отбасын жоспарлаудың мәніне терең тоқталып 

өтеді. 

Әрбір үйдің ұйытқысы, отбасының берекесі,өмірдің жалғастырушысы, елдің әні де, сәні 

де –ана. Ал, қыз-бала болашақ ана. 

Ақжайық АОА-ның акушер-гинекологы Гильманова Эльвира Гильмановна. 
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Денсаулық сақтау ұйымдарындағы мемлекеттік қызмет көрсету 

түрлері 

Тұрғындарды денсаулық сақтау ұйымдарында мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі. 

Бұл қызмет түрлеріне: 

«Дәрігерді үйге шақыру», «Дәрігердің қабылдауына жазылу», «Медициналық-

санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға 

тіркеу»мемлекеттік қызмет стандарттары  Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі шеңберінде медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек көрсететін ұйымдардың электрондық форматтағы www.egov.kz «электрондық 

үкімет» веб-порталы арқылы дәрігерді (учаскелік терапевт/учаскелік педиатр/жалпы 

практикалық дәрігер) үйге шақыру, қабылдауына жазылу, тіркелу қызметін ұсынуды 

регламенттейді.  

«Дәрігерді үйге шақыру» уәкілетті ұйымға тікелей жүгінген кезде немесе телефон 

байланысы арқылы - уәкілетті ұйымның шақыруды тіркеу журналында жазылу, одан 

кейін дәрігердің келу күнін, уақытын көрсете отырып, ауызша жауап беру; 

Мемлекеттік қызмет уәкілетті ұйымға тікелей жүгінген кезде немесе телефон байланысы 

арқылы өтініш жасалған күні көрсетіледі. Уәкілетті ұйымның жұмысы аяқталғанға дейін 2 

сағат бұрын қабылданады (жұмыс күндері 18.00-ге дейін, сенбі күні 12.00-ге дейін). 

Уәкілетті ұйымға тікелей жүгінген кезде немесе телефон байланысы арқылы 

тұтынушының мемлекеттік қызметті алуы үшін: 

1) жеке басын куәландыратын құжаты (он алты жасқа толмаған адамдар үшін – туу 

туралы куәлігі); 

2) тіркелген халықтың тіркеліміне сәйкес осы уәкілетті ұйымға тіркеуінің болуы қажет. 



 

«Дәрігердің қабылдауына жазылу»  мемлекеттік қызмет сондай-ақ жеке тұлға немесе 

оның өкілі уәкілетті ұйымға тікелей жүгінген кезде немесе телефон байланысы арқылы 

көрсетіледі, ол уәкілетті ұйымның тіркеу журналында тіркеледі. 

Уәкілетті ұйымға тікелей жүгінген кезде немесе телефон байланысы арқылы - дәрігердің 

қабылдауына алдын-ала жазылу журналына жазу және дәрігерлердің қабылдау 

кестесіне сәйкес дәрігердің қабылдау күнін, уақытын көрсете отырып, ауызша жауап 

беру; 

 

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға 

тіркеу»  

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек түрлерін көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдарына тіркелген тұрғындар мен аумақтық учаскелер жайында мәлімет жинау 

жұмыстары жүргізілуде. Бұл емдік-профилактикалық ұйымдарда бюджет қаражатын 

дұрыс жоспарлау мен жанбасылық қаражаттандыруды іске асыру үшін маңызды. 

Сондықтан да тұрғындарды медициналық ұйымдарды таңдау мен тіркеуге тұруды 

тездетуге шақырамыз. Басқа облыстардан өңірімізге тұрғылықты мекен-жай бойынша 

көшіп келгендер учаскелік дәрігерге қаралуы тиіс. Тұрғынның тіркеу регистрі әр азамат өз 

қалауы бойынша емхананы таңдау құқығымен толтырылады. Емханаға тіркелу үшін жеке 

бас куәлігі, ИИН, бұрынғы емханадан тіркеуден шығару талонын алып келу қажет. Атап 

айтқан жөн, басқа аумақтық емханаға тіркелген науқастар барлық медициналық көмек 

түрлерін алуға құқылы.  

Азаматтарды алғашқы медициналық-санитарлықкөмек көрсету (АМСК) 

ұйымдарына (емхана) тіркеу (бекіту) тәртібі: 

1.    Азамат АМСК-тың тек бір ғана ұйымына тіркеле алады. 

2.    Азаматтың АМСК-қа тіркелгенін растайтын құжат – медициналық ұйымға тіркеу 

талоны.   

3.    АМСК ұйымына тіркеу еркін өтініш пен жеке басын куәландыратын құжаттың 

негізінде  АМСК ұйымының  кестесіне сәйкес барлық күнтізбелік күнде орындалады. 

4.    Азаматтарды АМСК ұйымына тіркеу дәрігерді, бір әкімшілік-аумақтық бірлік 

шамасында медициналық ұйымды таңдау құқығымен тұрақты не уақытша тұрғылықты 

мекен-жайы, жұмыс, оқу орны бойынша жүзеге асырылады. 

5.    АМСК ұйымдары тіркеуді азаматтың өзі келіп жүгінгенде ғана жүзеге асырады. 

6.    Азаматтарды АМСК ұйымдарына тіркеу тұрғын халықты тіркеу санының 

нормативтеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

7.    Азаматтарды АМСК ұйымдарына тіркеудегі өзгерістер: 

1) тұрақты не уақытша мекен-жайы, жұмыс немесе оқу орны ауысқанда, сондай-ақ МСАК 

ұйымдарының қайта аталғанында және жойылғанында; 

2) дәрігер мен медициналық ұйымды азаматтың еркін таңдауы кезінде жарты жылда бір 

рет қана. 

1.    Тіркеуі өзгерген кезде талон АМСК ұйымына қайтарылады, ал азаматқа шығарылу 

талоны беріледі. 



2.    Азаматтардың АМСК ұйымдарын еркін таңдаулары кезінде мамандардың оны үйде 

қараулары жайлы алдын ала шешіліп, талонға жазылады. 

 

Ақжайық ауданының тұрғындарын медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 

медициналық ұйымға тіркелуге шақырамыз. 

  

ШЖҚ «Ақжайық аудандық орталық ауруханасы» МКК дәрігер статисті Гайсина 

Улдай Габдсадыковна 

 

 

18.11.14 15:21 

Президент жолдауы - халықтың қолдауы 

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан әлемнің дамыған елдерімен терезесін теңестіріп, иығын 

тірестірген болашағы жарқын кемел елге айналды. Елбасы мен халықтың қол жеткізген 

жеңісі мен жемісі-әлем назарында. Ал, осы жетістікке жетудің кепілі Елбасының жыл 

сайынғы Жолдауы десек, қателеспейміз. 

Елбасымыздың дәстүрлі Жолдауын насихаттау тұрақты дәстүрге айналды. Жуырда ғана 

Елбасы өзінің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына кезекті 

Жолдауын арнады. Мемлекет басшысының Жолдауы бірнеше бағытқа бөлінген кешенді 

жоспарлардың жиынтығы. Жолдауда елдің  өткені мен бүгіні туралы сөз қозғалып, 

алдағы уақытта даму бағытымыз айқындалды. Қазақстанның осы күнге дейін 

бағындырған белестерін, қазіргі жағдайын Елбасы өз Жолдауында тереңнен талдап 

берді. Келешекте іске асатын жаңа саяси бағыттың кез келген қазақстандықтың көңілінен 

шыққаны даусыз. Мемлекет басшысы әрбір тапсырманы нақтылай отырып, оны жүзеге 

асыру жолдарын да айқындап берді. Жолдау  жүктеген міндеттер ел халқының бірлесе 

қимылдауымен, еселі еңбектенуімен орындалатыны айқын. 

Елбасының қарашаның 11 жұлдызында Қазақстан халқына арнаған Жолдауының негізгі 

бағыты алдағы дағдарысқа қарсы ұлттың экономикалық қуатын еселеп, соған жан-жақты 

әзірлікті қамту болып отырғаны айқын. Дағдарыс жағдайларында, әлемдік тәжірибе 

көрсетіп отырғанындай, экономикалық саясатты қайта бағдарлаулар жүріп жатқандығын 

атап өтті. Қолдауды экономикалық өсім мен жұмыспен қамтуда аса үлкен 

мультипликативті тиімділік беретін салалар алуы тиіс екендігіне тоқтала кетті. 

Экономиканы дамытуда жаңа сыртқы тәуекелдерді есепке ала отырып, бізге іскерлік 

белсенділік пен жұмыспен қамтуды ынталандыру үшін жаңа бастамалар қажеттігін, 

сонымен қатар жаңа Экономикалық Саясаттың Тұғыры мен бүгін жариялағалы отырған 

Инфрақұрылымдық дамудың жоспары болады.  

Білім беру, денсаулық сақтау жүйесін және ауыл шаруашылығын дамыту 

бағдарламалары әрі қарай  жалғаса беретіндігін атап өтті. Сонымен қатар тұрғын үй 

инфрақұрылымдарын нығайту, әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту, соның ішінде 

бірінші кезекте, бұл – апатты мектептер мен үш ауысымда оқыту мәселелерін шешу 



жөнінде сөз қозғалды. 

Жолдауда атылған шаралардың барлығы өте маңызды. Елбасымыз нақты көрсетіп 

берген жолдармен алға қарай қадам бассақ, көздеген мақсатымызға жететініміз сөзсіз. 

Жолдауда көтерілген шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 

жұмысты жалғастыру қажет. 

Жұртшылық дәстүрлі Жолдаудың әлеуметтік мәселелерді, оның ішінде халықтың әл-

ауқатын жақсарта түсетін шараларының қамтылуын да асқан ыждаһаттылықпен 

қабылдап отыр. Баршамызда «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Елбасы 

Жолдауын жүзеге асырып, Отанымыздың биіктерге көтеріліп, жаңа шыңдарды 

бағындаратынына кәміл сенімдіміз. Бұл жолдың нұрлы болуы мына сіз бен біздің 

қолымызда. 

  

« Ақжайық  аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК                           Дәрігер 

статист    Гайсина У.Г. 

 

 

Жасанды түсік әйел өмірінe аса қауіпті 

Қыз бала - бүгінгі бойжеткен, ертеңгі аяулы ана. Міне, осы қыздардың үйлен-бей бала 

көте-ріп қалуы, оны құрсағында тұн-шықтырып, жасан-ды түсік жасату келеңсіздіктері 

бүгінде күн санап көбейіп келе жат-қандығы көпшілікті алаңдатады. Еліміз бойынша 

халық саны-ның еселенуін тежеп отырған фак-торлардың бірі - жасанды түсік жасату. 

Жасанды түсік – бұл ана құрсағынан тыс жағдайда өмір сүре алмайтын, өсіп жетілмеген 

нәрестені «түсік» ретінде тастату және жатырдағы нәресте жұмырт-қасын немесе 

нәрестені алып тастау, басқаша айтқанда — тірі жанды өлтіру деген сөз. Дегенмен, 

әйелдің өз ер-кімен түсікті жасауына біздің елде еш кедергі жоқ. Баласынан безінген 

әйелдер медициналық тәсілмен шарананы алдыртып құтыл-ғанымен, айықпас дерт 

жамайды. Тіпті өміріне қауіпті. 

«Қыз өссе — елдің көркі». Қандай ғажап айтылған сөз! Елдің, ердің көркі болу, 

расында, көп қызға бұйырмаған-ау, сірә. Бұл сөзді еріккеннен айта салмаған болар. 

Әйтсе де кейбір бойжеткендеріміздің ерсі қылығы жаныңды түршіктіріп, ашу-ызаңды 

келтіреді. Көрікті бойжеткеннің еріккеннің ермегі, кім көрінгеннің қол жаулығы болып, ерсі 

қылық, арын ақшаға айырбастауы көбейіп кетті. Оның соңы қайғы-қасірет, тастанды бала, 

түсік жасату. 

Жарым деп сүйіп қосылған қыздың бала көтеруге қабілеті болмай шығады. Бедеулік 

көбіне бірінші балаға түсік жасаудан болады. «Ойнақтаған ботаның от басуы» жастық 

кезде білмегендік, қателік дер едік. Өкінгенмен не пайда? Бәрі кеш. 

Жүкті әйелдің құрсағында пайда болған, өмірге ұмтылған нәресте күт-пеген жағдайда 

үзіліп қалады.Жасанды түсіктен кейін қабыну процесі басталады. Қабыну аурулары 

әйелдің жыныс мүшелерінде түсік жасатқанға дейін өршелене түседі. Осы жағдайдан соң 

алдын ала емдеу жүргізгеннің өзінде нәтижесі аз. Ең өкініштісі, қабынудың салдарынан 

әйел бала сүю бақытынан айырылуы әбден мүмкін. Сонымен қатар созылмалы 



ауруларға да ұшырайды. Аурулардың емі нәтижесіз болса, біраздан кейін жатырда, 

аналық бездерде ісік пайда болады. Түсіктен кейін әйелдің жүйке жүйесі айтарлықтай 

өзгеріске душар болады. 

Әйелдер кеңесіне түсік жоспарлауға келген әйелдерге акушер-гинеколог үлкен кеңес 

береді. Көбіне әйелдер түсінбей жағдайымыз жоқ, жұмыс жасамаймын, балаларымды 

асырай алмаймын деп түсік жасатуға келіп жатады. Босанғаннан кейін әрбір әйелге 

келесі жүктіліктен қалай сақтанатындығы жөнінде кеңес беріледі, бірақ олар сақтанбайды, 

баласы 6 айға толғанда қайталап жүкті болып, түсік жасатуға келіп жатады. 

Мысалы: А. есімді әйел түсік жасатуға келді: жағдайым нашар, балама 6 ай, мен 

балаларымды асырай алмаймын деген шағыммен келген болатын. 

К. есімді әйел түсік жасатуға келді, неге? деген сұраққа: мен жұмысқа жаңадан 

орналастым, жұмысымнан айырылмаймын дейді. 

С. есімді әйел  түсік жасатуға келді. Неге нәрестені дүниеге алып келмейсіз десе? Үй 

салып жатырмыз,квартирадан квартираға ауысып жүрміз, тұғылықты жеріміз жоқ деп 

жауап берді. Неге соны ертерек ойланбасқа?Дүниеге келетін әр нәрестенің несібесі бар, 

сәби  өмірін неге өлімге  қиямыз? 

Жүктілікті жоспарлау қажет, оның болдырмауын ерте ойланыңыз! Сондықтан әйелдерге 

айтатын кеңесім: 

 Жүктілікті жоспарлаңыз; 

 Жүктіліктің болдырмайтын жолдарын біліңіз, сақтаныңыз; 

 Жасанды түсікті жасатпайтын жолдарды іздеңіз. 

«Ақжайық аудандық орталық ауруханасы»-ның аудандық акушер-гинекологы 

Карабалина Г.Г. 

 

 

 

12.03.15 15:15 

Жүкті әйелдің тіс күтімі 

Жүктілік кезіндегі әйел ағзасында көптеген өзгерістер болады. Бұл болашақ ананың 

бойындағы жетіспеушіліктің орынын қосымша дәрумендерді қабылдауы арқылы ғана 

толтыра алады. 

Кальцидің , фтордың,  фосфордың  аздығы –сүйек пен тістің босауына алып барады. 

Тіс – ауыз қуысының бір бөлігі. Тістің беріктігі, ақтығы, саулығы кальцидің жеткіліктігі 

мен жеткіліксіздігіене байланысты. 

Жүкті әйелдердің арасында жиі кездесетін қиындықтардың бірі –қызылиектің қанталауы 

оны гингивит немесе пародонтоз деп атайды. Бұл  әйел бойындағы гормональды 

өзгерістер салдарынан туындайды. Мұндай жағдайда дереу дәрігерге жүгіну қажет. 

Жүктіліктің кезінде тиісті емдеу қажет пе деген сұрақ туындайды.  Қажет. Емделмесеңіз, 

өзіңіздің ауырғаныңыз былай тұрсын ,  нәресте ағзасына да инфекциясы түседі, одан 

 болашақта  балаңыз аллергиялық ауыруларға бейім болады. 

Жүкті кезінде стоматолог  кабинетіне болашақ ана кем дегенде 3 рет бас сұғуы тиіс. 



Ал стоматологқа жиі көрінгініз келмесе, тіс проблемаларына ұшырамас бұрын 

қарапайым ауыз қуысын таза үстау қағидаларын сақтасаңыз болғаны. 

 Тіс жуу   

o Тісті кем дегенде күніне екі рет жуу керек. 

o Әр тістің арасын мұқият тазалап, тағамдардың қалдығын қадағаланыз. 

o Әр тамақтанудан кейін сумен шайып отырыңыз, 

o Тіспен қатар тіл, таңдай, ұрттарды да тазалап отырған жөн. 

o Құрамында кальций, фтор, фосфоры мол тағамдарды тұтыныңыз. 

Абзалы, жүкті болмай тұрып, стоматологқа көрінген дұрыс. Ауыз қуысында пайда бола 

бастаған ауруларды анықтап,  алдын алады. Сіздің ағзаңыздағы кез-келген ауырсыну 

белгілері балаға да әсер ететіндіктен,  барлық тексерулерден мұқият өткен соң ғана 

балалы болған жөн. 

Жүкті әйелдер есте ұстауға тиіс бір қағида бар. 

Тек сау әйелден ғана сау бала туылады. 

Тіс дәрігері  Булекбаева Айнагуль Зариповна 

 

 

06.04.15 15:10 

Емдеуге жатқызу бюросы порталының жұмысы туралы 

Емдеуге жатқызу бюросы порталы (бұдан әрі – ЕЖБ проталы) - бұл тегін медициналық 

көмектің кепілді көлемі (бұдан әрі – ТМККК) негізінде бірыңғай электронды тіркеу 

есепке алу, өңдеу және жоспарлы түрде ауруханаға науқастарды жолдау. Жедел 

медициналық көмек көрсету үшін стационарға шұғыл жатқызуды талап ететін 

жағдайларда шұғыл емдеуге жатқызу (жазатайым жағдайларда, апаттарда және 

тұрмыстық жарақаттарда, ауыр инфекциялық ауруларда, қатты улану және науқастың 

денсаулығына қауіпті басқа күтпеген (асқынған) жағдайларда) жүргізіледі. 

 

Емдеуге жатқызу бюросының негізгі мақсаты – азаматтардың медициналық ұйымды өз 

еркімен таңдау құқығын, Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде 

жоспарлы түрде емдеуге жатқызудың қолжетімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 

болып табылады.  

  

ЕМДЕУГЕ ЖАТҚЫЗУ ТӘРТІБІ: 

1.  Науқас тұрғын орнынан шағымымен алғашқы медициналық-санитарлық көмек 

көрсету мекемесінің дәрігер маманына қаралады, емхананың дәрігері науқасты қарап, 

оған ауруын диагностикалау үшін қажетті зерттеулер тағайындайды  (олардың әрекет 

мерзімі 10 күнтізбелік күннен аспауы тиіс).  

2.  Емдеуші дәрігер бөлім меңгерушісімен бірлесе отырып, ауруханаға жатқызылудың 

қаншалықты қажет екендігін анықтайды және шешім қабылдайды.  

3.  Емдеуге жатқызу қажет болған жағдайда дәрігер науқасқа стационарлардағы бос 



орындардың бар болуын ескере отырып, қажет бейін бойынша емдеуге жатқызуға 

болатын стационарлар туралы ақпарат ұсынады.  

4.  Емхана дәрігері науқастың тілегі мен  бос төсек-орын болуын ескере отырып, 

аурулардың халықаралық жіктелуі (АХЖ) бойынша және емдеуге жатқызудың алдын ала 

күні бойынша жолдаманы рәсімдейді. Науқас мәліметтерін Емдеуге жатқызу бюросы 

порталына тіркейді.   

5.  Стационар бос орын болуын ескере отырып, жоспарланған емдеуге жатқызу күнін 

белгілейді.  

6.  Емхана дәрігері жоспарланған емдеуге жатқызу күні туралы науқасқты хабардар етеді. 

Бұл ретте емдеуге жатқызу шарттары туралы науқаспен ақпараттық-түсіндіру жұмысын 

жүргізеді (науқас клиникаға көрсетілген күні келу қажеттілігі туралы жазбаша 

міндеттеме береді).  

7.  Науқастың өміріне қауіпті жағдайларда клиникаға шұғыл түрде жатқызылады.  

Стационар қандай жағдайларда емдеуге жатқызудан бас тарта алады:  

1.  Науқас емдеуге жатқызу күні келмей қалғанда (күту мерзімі 3 күнге дейін);  

2.  БМСК деңгейінде тексерудің ең аз көлемі орындалмағанда;  

3.  Емдеуге жатқызу сәтінде қайшылықтар болғанда (созылмалы аурудың асқынуы, 

науқаста жіті респираторлық вирус жұқпалары тіркелгенде және т.б.);  

4.  Науқас емдеуге жатқызудан жазбаша бас тартқанда (отбасылық жағдай және т.б.);  

5.  Бейінге жатпайтын науқас (ауру коды, төсек бейіні және т.б. дұрыс таңдалмаған);  

6.  Жоғары мамандандырылған медициналық көмекті (ЖММК) қажет ететін  емдеуге 

жатқызуға мұқтаж;  

7.  Емдеуге жатқызуға байланысты емес жағдайлар (қажетті медициналық мақсаттағы 

бұйымның жоқтығы, мемлекеттік тапсырыс көлемі орындалған және т.б.). 

2015 жылдың І тоқсанның есебі бойынша 440 науқас портал арқылы емдеуге жолданды. 

Соның ішінде портал бойынша Республикаға – болмаған, облысқа – 131, емнен бас 

тартқандар саны – 4 (2- жедел респираторлық ауруымен ауырып қалғандар; 1- жарақат 

алған; 1-күндізгі стационарға жолданған), Жаңақала аудандық сауықтыру орталығына–

29,  бас тартқандар-жоқ, Теректі аудандық ауруханасы Еңбек ауылының «Мейірбике 

күтімі» бөліміне – 6, бас тартқаны -1 (қаржы жағдайы бойынша бара алмады), аудандық 

ауруханаға – 274, бас тартқандар саны жоқ. 

Науқастарды портал арқылы ауруханаға жатқызу жұмыстары күннен-күнге жанданып, 

халыққа ақпарат құралдары мен газеттерге жарияланған мақалалардың арқасында кең 

таралынып, науқастар құлағдар болып отыр. Портал арқылы емдеуге жолданған 

науқастар саны 440 болып, былтырғы жылмен салыстырғанда  125 адамға артып отыр. 

Ауруханаға жатқызылудан бас тартқанын науқастар саны азайып, 2014ж  15 адамнан І 

тоқсанмен салыстырғанда 5 науқасқа дейін кеміді. 

Науқастарды портал арқылы ауруханаға жатқызу жұмыстары күннен күнге халыққа 

ақпарат құралдары мен газеттерге жарияланған мақалалардың арқасында кең таралып, 

ауруханаға жатқызудан бас тартқандар саны 2014ж І тоқсанындағы 15 аламнан 2015 

жылдың І тоқсанымен салыстырғанда 5 науқасқа кеміп, портал жұмыстары күшейіп 

отырғанын көруге болады. 



Негізінен Жаңақала аудандық сауықтыру орталығына науқастар ем қабылдауға емес, 

сауықтырылуға (массаж, физиоем, балшықпен емдеу) жолданатындарын естеріне 

саламыз. 

«Ақжайық аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК  директорының әдістемелік 

ұйымдастыру ісі жөніндегі орынбасары                                                    Г.Г.Карабалина 

 

 

 

22.12.14 15:05 

Жүктілер мектебі 

Әлемдегі ең сұлу әйел-жүкті әйел,жанарында бақыт,жүрегіңде махаббат,ал ішінде жаңа 

өмір.Жүктілер мектебінде босануға жан-жақты және психологиялық жағынан дайындалу, 

сабақтарға күйеуімен немесе өзіне жақын отбасы мүшелерінің бірімен қатысу 

қажет.Сабақтар  тек тұңғыш бала күтіп жүрген отбасына ғана емес,екінші және келесі 

бала күтіп жүрген ата-аналарғада рухани-психологиялық дайындалуға 

көмектеседі.Болашақ ана босану жөнінде әдебиеттер оқып,босану құбылысын минутпен 

суреттей алсада,қорқынышпен күресе алмай,өзін адекватты ұстай алмауы мүмкін.Егер 

босанарда жұбайы көмектесіп қасында «үй ішілік атмосфера»тудырып 

жүрсе,әрине әйелге босану біршама жеңіл болар еді.Бүгінгі таңда босанудың жана 

техналогиясы-серіктестік босану жолға қойылып отыр. Серіктестік босану деген - әйел 

босанғанда дәрігер мен акушеркадан басқа өз отбасы мүшелерінің босануға 

қатысуы.Серіктес босануға жай қатысып қана қоймай,ол,босанушы әйелге моральді және 

физикалық көмек көрсету қажет. Босану кезеңі сияқты сынаққа қатысу әркімнің қолынан 

келмейді.Әсіресе бұл сынақ ер адамдарға қиын.Серіктес болып: 

жұбайы,анасы,енесі,құрбысы қатыса алады.Босану барысында серіктестен нақты көмек 

қажет,толғақты жеңілдету үшін белі және ішіне массаж жасауды,дұрыс дем алуын 

қадағалауды сонымен қатар басқалай жауапты дайындықтарды білуі керек.Сондықтан 

серіктестің дайындығы болашақ ананың дайындығы сияқты босану процесінің негізгі 

бөлігі болып табылады.Босану барысында серіктеске қойылатын талаптар:өзіне сенімді 

болу,босану процесін білу және босанушы әйелге көмек көрсете білу(бұл арнайы 

дайындық арқылы іске асырылады)осының барлығы жүктілер мектебінде 

үйретіледі.Жүктілер мектебі Аудандық емханада дүйсенбі,сәрсенбі күндері сағат 10:00-

11:00аралығында өткізіледі.Жүктілер мектебінде жүзеге асатын сабақтар жүктіліктің 

барлық кезеңіңде төрт сабаққа бөлінеді:1-ші сабақ жүктіліктің жиырма аптасына дейін,ол 

кезде жүкті әйелге жүктілік физиологиясы,жүктілік кезінде туындайтын қиындықтар,жеке 

бас гигиенасы,қауіпті белгілер түсіндіріледі,жүктілік кезінде тамақтану.2-ші сабақ 

жүктіліктің жиырма аптасы мен 30аптасы аралығында,ол кезде жүктілік кезінде 

тамақтану,қауіпті белгілер,ұрық қозғалысын есептеу,3-ші сабақ жүктіліктің 30аптасынан 

кейін,ол кезде жүктілік кезінде тамақтану,қауіпті белгілер,ай толғақ,босану 

кезеңдері,серіктес босану жайында түсіндіріледі,омыраумен емізу,нәресте күтімі,4-ші 

сабақ жүктіліктің 30аптасынан кейін ,ол кезде қауіпті белгілер,босану кезеңдері,босану 



кезіңдегі тыныс алу,толғақпен босану уақытындағы отыру әдісі,нәресте күтімі,омыраумен 

емізу,босанғаннан кейінгі контрацепция,серіктес босану,Нәрестеге таза 

үтіктелген,жуылған киім әкелу түсіндіріледі. 

Жүктілер мектебінің ең басты қажеттілігі ананың  жүктілікті жоспарлауы,дүниеге дені сау 

ұрпақ әкелуі,ана мен бала өлім –жітімінің көрсеткішін төмендетуге жәрдемдесу. 
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