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Құрметті конференцияға қатысушылар! 

 Казақстан Республикасының Шымкент қаласындағы Жоғары медицина колледжінің 

базасында халықаралық денгейдегі «Зерттеу жұмысы арқылы студенттердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру»  атты студенттердің ғылыми-теориялық конференциясына 

хош келдініздер. 

 Бүгінгі конференцияға қызығушылық пен белсенділік танытқан медицина 

колледждерінің студенттеріне, олардың жетекшілеріне, оның жұмысына ықпал еткен 

басшылары мен әдіскерлеріне алғысымды білдіремін. 

 Конференцияның басты мақсаты – халықаралық байланыстарды, шетелдік 

әріптестеріміздің жұмыс тәжірибесімен алмасу, студенттердің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру, жастардың ғылымға деген көзқарасын арттыру болып табылады. 

 Зияткерлік дамуға бағытталған дарынды студенттерді анықтау үшін жағдай жасау, 

оқу зерттеулерін жүргізу дағдыларын қалыптастыру және білімді насихаттау, студенттерді 

пәнді тереңдетіп оқуға ынталандыру – біздің ортақ міндетіміз. 
 

Уважаемые участники конференции! 

 Добро пожаловать на Международную студенческую научно-теоретическую 

конференцию «Формирование профессиональной компетентности студентов через 

исследовательскую работу». 

 Образование и наука были и остаются важнейшими приоритетами каждого 

государства, связанные с долгосрочными перспективами их развития и влияющие на 

повышение конкурентоспособности. Именно поэтому перед современным медицинской 

образовательной организацией ставятся задачи, определяющие необходимость 

внедрения  новых форм работы на основе  рационального использования ресурсов 

фундаментальной науки и возможностей практического здравоохранения. 

 Внедрение новых медицинских технологий, открытие  по расшифровке генома 

человека,   развитие клеточной биологии и регенераторной медицины, а также значительный 

прогресс в области телекоммуникаций и информатики стирают границы между 

клиническими исследователями и учеными, занимающимися фундаментальными 

исследованиями, обеспечивая   свежий интегративный подход к решению проблем. 

 Сегодня в работе нашей конференции принимают участие студенты и их 

руководители медицинских учебных заведений Республики Саха (г.Якутск), Республики 

Татарстан (г.Казань), Российской Федерации (г.Волгоград), Республики Таджикистан 

(г.Душанбе) и 15 учебных заведений Республики Казахстан.  

 Выражаю огромную благодарность всем руководителям учебных заведений, чьи 

студенты принимают участие в работе нашей конференции.  

 Желаю вам плодотворной творческой работы, продуктивного и эффективного 

обмена мнениями. 
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Жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер 

 

Сравнительный анализ исследовательской работы философии Ахмада Дониша и Абая 

Кунанбаева 

Носирова Мадина Бахтиёровна  специальность: «Акушерское дело» 

Руководитель: МуминзодаДжамахон Саидюсуф 

Каландарова Мавлуда Искандаровна 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан Государственное образовательное учреждение 

«Республиканский медицинский колледж» г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

В статье «Сравнительный анализ исследовательской работы философии Ахмада 

Дониша и Абая Кунанбаева» рассматриваются категории «сущность человека», 

«человеческое сознание», «объективный мир», «познание мира».  

Ключевые слова: человек и его сущность, познание и ум, сознание.  

Начало нового тысячелетия, по мнению многих исследователей, характеризуется 

кризисом человека и общества. Этот период даёт большое количество подходов к 

пониманию сущности человека. Автор статьи исследует философские учения Дониша и 

Абая. Эта работа является первой попыткой специального исследования философии 

казахского и таджикского просветителей, автор статьи пытается понять есть ли точки 

соприкосновения в философии Ахмада Дониша и Абая Кунанбаева. В статье показана 

исследовательская работа студентов медицинского колледжа формирующая 

профессиональную компетентность студентов.  

The article Comparative analysis of the research work of the philosophy of AkhmadDonish 

and AbaiKunanbaev considers the categories essence of man, «human consciousness», «and 

objective world », « world cognition». 

Key world:  man and his essence, intellection and mind, consciousness. 

The beginning of the new millennium, according to many researchers, is characterized by a 

crisis of man and society. This period gives a large number of approaches to understanding the 

essence of man. The author of the article explores the philosophical teachings of Donishand Abai.  

This work is the first attempt at a special the philosophy of the Kazakh and Tajik enlighteners, the 

enlighteners the author of the article is trying to understand whether there are points of contact in 

the philosophy of AkhmadDonish and AbaiKunanbaev. The article shows the research work of 

students of a medical college that forms the professional competence of students. 

 Цель исследования: всестороннее изучение и объективная оценка философских идей 

Ахмада Дониша и Абая Кунанбаева в деле обогащения и совершенствования учебно-

воспитательной работы и на этой основе построение новой концепции обучения.  

Задачи исследования: - проследить за историей становления и развития 

философских взглядов Абая и Дониша;- проанализировать, обобщить и систематизировать 

философские взгляды А. Кунанбаева и А.Дониша; определить теоретические и идейные 

предпосылки мировоззрения,  оказавшие влияние на формирование философских 

взглядов;провести всесторонний сопоставительный анализ философских учений Абая 

Кунанбаева и Ахмада Дониша. 

Актуальность темы исследования:в условиях глобального взаимодействия культур 

таджикского и казахского народа хотелось бы отметить, духовное наследие великих 

просветителей Абая и Дониша словами глав государств:Основатель мира и национального 

единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил 

на открытии в Душанбе Парка имени Ахмада Дониша, что                                                                                      

«Ахмад Дониш – таджикский ученный, писатель, философ, просветитель, мыслитель и поэт. 
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Оказал огромное влияние на развитие передовой общественно-политической мысли народов 

Средней Азии конца XIX   и начала XX веков. Осознанием необходимости перемен 

просветитель опередил своё время. Ученный оставил богатое философское, историческое и 

литературное наследие, которое изучается во многих странах». 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии памятника Абаю 

Кунанбаеву отметил: - «Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений 

мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира 

казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное 

бытиё. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил 

яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они 

по-прежнему служат духовной пищей для нас всех. Богатое творческое наследие поэта – 

достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для 

подрастающего поколения». 

 Практическая значимость исследования: Исследование творческого наследия 

прошлых веков, общественно-политических и философских воззрений великих мыслителей 

– Абая Кунанбаева иАхмада Дониша способствует формированию мировоззрения студентов.  

Научная новизна исследования: работа является первой попыткой специального 

исследования философии Ахмада Дониша и Абая Кунанбаева, автор статьи пытается понять 

есть ли точки соприкосновения в философии Дониша и Абая. В данной работе, по мере 

возможностей, излагаются отдельные стороны философской мысли таджикского и 

казахского народа. Обычно исследования определенной тематики либо ограничивается 

определенным материалом, либо он в избытке, что прослеживается в данной работе.  По   

философским взглядам Абая Кунанбаева имеется избыток фактов и событий жизненного 

материала, предстояло отобрать самое главное и значительное. По философским взглядам 

Ахмада Дониша ввиду недостаточной изученности данной темы автор статьи вынужденбыл 

ограничить рамки философской мысли просветителя.  

Республика Таджикистан и Республика Казахстан установила дипломатические 

отношения 7 января 1993 года. Народы двух стран связывают братские связи, основанные на 

общности традиций и ценностей.  Характерной чертой современных таджикско-казахских 

отношений является высокий уровень взаимного доверия, а также совпадение и близость 

позиций по многим актуальным международным и региональным проблемам. Важное 

значение придаётся развитию культурно-гуманитарных отношений. Проведение научных и 

культурных мероприятий с участием деятелей науки, культуры и искусства двух государств, 

стало доброй традицией. Вот и сегодняшняя онлайн-конференция подтверждает все выше 

сказанное. Тема, выбранная студентами медицинского колледжа не случайна, так как 

сегодняшнее современное общество — это эпоханевиданных скоростей, сверхновых 

технологий, гуманитарного преобразования мира. Для молодёжи это расширение кругозора, 

пополнение знаний и овладение смежных профессий, которые станут моделью поведения 

для будущих поколений.  Каждое новое поколение обладает новым мощным 

интеллектуальным потенциалом, в нём происходит активная мыслительная работа по 

анализу причин и законов общественного развития. Концепция 

универсальногоэволюционализма базируются на определенной совокупности знаний 

включающееся и философско-мировоззренческие установки. Автор статьи детально изучила 

концептуальные направления о «целостном человеке» по философии Абая и теории 

познания Ахмада Дониша. Задавая стратегию исследования, автор выявил концепцию: - 

изучай науку, приобретай знания, рассчитывая на то, что это принесет пользу 

обществу.                                                                                                                                                                 

Бывает, что в жизни одного человека как бы воплощена жизнь целого народа, все 

этапы его развития. Судьба Абая Кунанбаева сочетает в себе все этапы борьбы и развития 

его народа. Жизненный путь Ахмада Дониша, начинается в царстве невежества переплетаясь 

с жизнью таджикского народа. Абай очень высоко ценит ум и знания, связывая их с пятью 

органами чувств, в частности он пишет: - «Ум и знание — плоды труда. Видя глазами, 
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слушая  ушами, держа руками, пробуя на язык, нюхая носом, человек получает сведения о 

внешнем мире. Эти ощущения укрепляются в сознании человека в виде положительных и 

отрицательных понятий», что-то подобное мы находим и у Ахмада Дониша: - «Очень жаль, 

что в наш век нет ушей, которые слышат, и глаз, которые видят. Остаётся только одно: 

написать все, известное тебе, и плакать самому перечитывая написанное. Дониш убежден, 

что познание достигается лишь путем ощущений явлений мира и переработки данных 

ощущений в уме. А из утверждений Абая вытекает, что человеческое сознание является 

отражением объективного мира. Дониш выступает против идеалистической концепции 

предопределения и фатальной обусловленности человеческой судьбы. Абай же утверждает, 

что телесное строение человека и его способность мыслить и трудиться, это результат 

творения божественной мудрости. Тем не менее, существует отличия людей от животных в 

трудовой деятельности, в создании орудий труда и производства и в способности познания 

законов окружающего мира. Таким образом, человеческий ум -  Абай считает следствием 

познания мира, который он рассматривает как сложный противоречивый процесс. Дониш 

убежден «нет, никак не мог я распознать ту среду, в которой я должен находиться». Дониш в 

вопросах извечности мира, его творения, доказательство бытия и божественных сил.развивал 

учение о совершенном человеке.  Абай по этому поводу писал…если бы человек был создан 

не человеком, а животным с тем телом, которое ему дано, он был бы ничтожным, а если 

животному дать разум человека, то его тело не соответствовало бы разуму. Животные не 

могут строить города, производить инструменты, делать оружие и достигать вершины 

искусства и познания….Дониш высказывает ряд новаторских догадок в области онтологии и 

теории познания. В основе всего сущего лежит какая-то точка, представляющая собой 

неделимую субстанцию – если мы будем стремиться к познанию, то сможем узнать причины 

затмения.  Относительно цели бытия и предназначения в этом мире человека, 

Донишутверждает – мы созданы для того, чтобы благоустраивать мир, овладевать тайнами 

чудес, сокрытых в природе. Мы призваны изучать всё и отличать истину от 

лжи.Философская точка зрения Абая противоречива, с одной Абай познаёт явления мира и 

его закономерности, как материалист, а как идеалист отстаивает точку зрения бессмертия 

человеческой души и Веры в Бога.Философское учение Ахмада Дониша …. в основе всего 

сущего лежит какая-то точка, представляющая собой неделимую субстанцию…    

Абай выделяет степени человеческого познания: 

 Чувства; 

 Логика; 

 Впечатлительность сердца; 

 Размышление и представление; 

 Излечение человека от четырех умственных болезней; 

 Поведение и нрав человека. 

Ахмад Дониш выделяет степени человеческого познания: 

 Исследования о сущности благ мирских, об их образовании, об отречении от них и 

изъяснение методов подвижничества и уединения; 

 О сущности души, связи ее с телом и свойствах смерти и жизни; 

 О сущности течения судьбы; 

 О сущности любви духовной и плотской и о правилах любовной игры. 

Философия учит отбирать нужную информацию, логично и критически мыслить, а также 

четко по существу выявлять и формулировать деятельность профессиональной компетенции 

будущих специалистов медицинского профиля. По предмету «Философия» студенты 

медицинского колледжа изучают тему «Философские взгляды представителей Центральной 

Азии». Ниже приведена одна из первых таблиц, которую составили студенты третьего курса 

«Акушерского дела».Были подготовлены сравнительные диаграммы, кластеры и пазлы по 

теме «Как мудрый Абай победил эпидемию» (Абай был свидетелем вспышки холеры в 

Семипалатинске (1892 г)). По методу проектов студенты провели антиконференцию 
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«Всемирная история смертельных вирусов» и «От холеры до коронавирусной инфекции 

COVID-19». Студенты провели большую работу по сравнительному анализу философских 

высказываний Ахмада Дониша и Абая Кунанбаева. Философский труд Абая был разделен на 

несколько направлений, так как он очень обширен. Было проведено анкетирование, целью 

которого является выявление степени понимания философии как Абая, так и Дониша. Автор 

статьи отмечает, что для понимания информации такого типа, нужны самые различные 

источники, которые помогут в воспитании будущих профессионалов. Такие источники 

формируют логику мышления студентов, дают знания в проблемной форме, вызывают 

интерес в прочтении дополнительной литературы и проведении самостоятельных 

исследований.  

 

Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845-1904 г)                                                                              

Великий казахский поэт, философ-

гуманист, композитор, просветитель, 

ювелирный мастер художественного 

слова. 

Настоящее имя Абая – Ибрагим, 

бабушка Зере называла своего внука Абай, 

что в переводе означает «Внимательный», 

«Осторожный» именно это имя и 

закрепилось за Абаем на всю жизнь. 

Философские взгляды Абая являются 

просветительскими идеями; 

Философские высказывания: 

«Мир не стоит на месте. Жизнь и сила 

человека так же не остаются в неизменном 

состоянии» 

Заслуги: - ввёл в казахское стихосложение 

новые размеры, рифмы и стихотворные 

формы: восьмистишия и шестистишия.  

Прославился – как философ, поэт, 

просветитель, основоположник новой 

национальной литературы, переводчик и 

композитор. 

Абай Кунанбаев - культурный бренд 

нового Казахстана. 

Отношение к науки: 

Абай всей душой желал, чтобы казахи 

постоянно учились, осваивая новые 

знания. Смысл его слов «НЕ хвастайся, 

пока не овладеешь наукой» в том, что 

Ахмад Дониш (1827-1897 г)                                                                                             

Великий таджикский учёный, писатель, 

просветитель, философ, мыслитель и поэт, 

государственный деятель Бухарского 

Эмирата.    

Настоящее имя Ахмада Дониша – Ахмад 

ибн Мир-Насир (писал под псевдонимом 

Дониш, что в переводе означает «Знания»).    

Философские взгляды Ахмада Дониша 

являются реформаторско-

просветительскими идеями;     

Философские высказывания:  

…не раскрыв для себя видимых и 

невидимых тайн вселенной, не объяснив 

всего себе, человеку не стать человеком… 

Заслуги: предложил периодизировать 

историю Средней Азии на основе принципа 

правления наиболее выдающихся 

правителей; 

Прославился - как прекрасный каллиграф, 

миниатюрист и чертёжник, учёный и 

даровитый литератор. 

Отношение к науки:  

Прогрессивные идеи относительно 

воспитания и образования подрастающего 

поколения. Дониш пишет «Что бы быть 

готовым к самостоятельной жизни, 

молодые люди должны овладевать 

знаниями и ремеслом»  

Основные труды: «Путешествие из Бухары 
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нельзя достичь высот, не освоив знания. 

Основные труды: «Искандер»; «Масгуд», 

«Сказание об Азиме»; «Слова назидания» - 

«Гаклия»; «Слова назидания» - 

философско-моралистические 

высказывания поэта. 

в Петербург», «Краткая история мангитских 

эмиров Бухары»; «Рисолат»; «Редчайшие 

происшествия»; трактат «О порядке 

оказания взаимной помощи и 

цивилизации»; «Наводир-ул-вокоеъ» это 

просветительская терминология  
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Дониша» // Известия АН Тадж.ССР – 1988 г.-№3. стр. 48-59// 

2. Бейсембиев К. О философских взглядах Абая Кунанбаева, апрель 7, 2015 г  

3. Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии, - Душанбе: 

Таджикгосиздат, 261, стр – 264 -308 

4. Комилов Р.С. социально-утопические учения в истории таджикской философии XIII - 

XV вв. – Душанбе: Дониш, 1993, - 117с. 

5. Краткая литературная энциклопедия (под ред. А.А.Суркова) в 9 томах - Моска: 

«Советская энциклопедия» 1990 г. 

6. Краткий очерк истории философии (под ред. М.Т. Иовчука) – Москва: «Мысль», 1999 г, 

стр. 457-459 

7. МухтарАуэзов Путь Абая в 2 томах, - Алма-Ата: Жазушы, 1978 г 

8. Проблема «быть человеком» в словах назидания Абая Кунанбаева (реферат, декабрь 8, 

2019) 

9. Философская энциклопедия (под ред. Ф.В. Константинова) в 5 томах– Москва: 

«Советская энциклопедия» 1989 г. 

 

Роль художественной литературы в жизни человека 

Полянина Виктория Романовна, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Малякина Татьяна Николаевна 

Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

г. Камышин Волгоградской области, Россия 

 

 Аннотация: Литература - это средство познания мира, она помогает нам понять, “что 

такое хорошо и что такое плохо“, указывает на истоки общечеловеческих конфликтов. 

 Литература помогает нам увидеть внутреннюю красоту человека, научиться понимать 

и ценить её. 

 Литература – это мощный источник воспитания духа, личности. Посредством 

раскрытия художественных образов литература даёт нам понятия о добре и зле, правде и 

кривде, истине и лжи. 

Художественная литература отражает действительность в образах. В этом её отличие 

от других форм общественного сознания - таких, как наука, идеология и др., которые 

используют для отражения жизни. Художественный образ даёт нам индивидуально-

конкретную, но в то же время и обобщенную картину человеческой жизни. 

Аннотация: әдебиет-бұл әлемді танудың құралы, ол бізге" не жақсы, не жаман "деген 

ұғымды түсінуге көмектеседі, жалпыадамзаттық қақтығыстардың бастауын көрсетеді. 

Әдебиет адамның ішкі сұлулығын көруге, оны түсінуге және бағалауға көмектеседі. 

Әдебиет-рухты, жеке тұлғаны тәрбиелеудің қуатты көзі. Көркем образдарды ашу 

арқылы әдебиет бізге жақсылық пен жамандық, шындық пен өтірік, шындық пен өтірік 

туралы түсінік береді. 
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Көркем әдебиет бейнелердегі шындықты көрсетеді. Бұл өмірді бейнелеу үшін 

қолданылатын ғылым, идеология және т.б. сияқты қоғамдық сананың басқа түрлерінен 

айырмашылығы. Көркем образ бізге жеке-жеке, бірақ сонымен бірге адам өмірінің 

жалпыланған бейнесін береді. 

Abstract: Literature is a means of cognition of the world, it helps us to understand “what is 

good and what is bad“, points to the origins of universal conflicts. 

Literature helps us to see the inner beauty of a person, to learn to understand and appreciate it. 

Literature is a powerful source of education of the spirit, personality. Through the disclosure 

of artistic images, literature gives us concepts of good and evil, truth and falsehood, truth and 

falsehood. 

Fiction reflects reality in images. This is its difference from other forms of social 

consciousness - such as science, ideology, etc., which are used to reflect life. The artistic image 

gives us an individually concrete, but at the same time generalized picture of human life. 

Цель исследования: Исследовать роль художественной литературы в жизни человека. 

Предмет исследования: отношение обучающихся 1-2 курсов к чтению 

художественной литературы.  

Объект исследования: влияние художественной литературы на человека. 

Задачи исследования: 

          1.Проанализировать различные источники информации по данному вопросу. 

          2.Исследовать и проанализировать знания обучающихся, выявить пробелы в знаниях 

по чтению художественной литературы. 

Предмет исследования: роль художественной литературы в жизни человека. 

Объект исследования: русская литература. 

Гипотеза: неуважительное отношение к чтению художественного произведения - риск 

для получения скудной информации. 

Методы исследования: анализ; опрос. 

Актуальность:  Современное поколение мало читает. Падение интереса к чтению 

волнует всё прогрессивное общество.  Поэтому вопрос о введении обязательного экзамена по 

литературе рассматривается на уровне правительства.  Молодёжь находятся под влиянием 

телевидения и Интернета, на чтение  художественной литературы у них не остаётся ни 

времени, ни желания. А ведь классическая литература оказывает огромное воспитательное 

влияние на душу подрастающего поколения, а также на развитие их речи. 

Историческая справка: Казалось бы, каждый из нас давно знаком с понятием 

“литература”. Но насколько литература многосложна и многозначна, мы, порой, даже не 

задумываемся. А ведь литература – это явление грандиозное, она создана гением человека, 

является плодом его ума. Литература – это художественные произведения которые 

изучаются по программам учебных заведений, читаются людьми. 

Никакие рассуждения, самые красноречивые, никакие доводы, самые убедительные, 

не могут оказать на ум человека такого воздействия, как правдиво нарисованный образ. И в 

этом сила и значимость художественных произведений. 

В художественных произведениях есть очень важное понятие - “текст“. Правильная 

работа над текстом лучших мастеров слова, литераторов имеет огромное значение. Она 

расширяет кругозор человека, приучает к вдумчивому чтению, к пониманию тех идей, 

которые посредством образов выражает автор. Грамотная работа над текстом обогащает 

лексику человека, развивает умение владеть литературным языком и различными 

художественными приёмами. 

Художественные произведения - это могучее оружие, которое может исцелять, 

указать нам пути самосовершенствования. 

Среди достоинств русской литературы есть одно, быть может, самое ценное. Это её 

постоянное стремление сеять “разумное, доброе, вечное“, её настойчивый порыв к свету и 

правде. Русская литература со своими художественными произведениями никогда не 

замыкалась в области чисто художественных интересов. Её творцы всегда были не только 
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художниками, описывающими явления и события, но и учителями жизни, защитниками 

“униженных и оскорблённых“, борцами против жестокости и несправедливости, 

приверженцами истины и веры. 

Художественные произведения чрезвычайно богаты как положительными, так и 

отрицательными образами. Наблюдая за ними, читатель имеет возможность пережить всю 

гамму чувств – от негодования и отвращения ко всему низкому, грубому, лживому, до 

глубокого восхищения, преклонения перед истинно благородным, мужественным, честным. 

Художественные произведения стирают границы времени. Они знакомят нас с духом 

той или иной эпохи, с жизнью той или иной общественной среды - от царя Николая до 

учителя гимназии Беликова, от помещицы Затрапезной до бедной крестьянки - матери 

солдатской. 

Раскрытие художественных образов является главной частью литературного чтения, 

его основой. Всякий художественный образ, как известно, является в одно и то же время и 

отражением действительности и выражениям идеологии писателя. Мало просто 

ознакомиться с литературным произведением. Надо попытаться проникнуть в тайны 

замысла, знать предысторию создания письма сочинения. 

Художественные произведения развивают разум и чувства. Они – наш учитель, 

наставник, проводник. Проводник в мир реального и нереального. Способность выражать 

мысли в слове есть отличительная черта человека. Слово есть зеркало, в котором ясно 

отражается степень духовного развития. Всё то, что входит в нашу душу извне, 

отпечатывается в наших чувствах, мыслях, и в самом способе их выражения. 

В творениях одного писателя мы встречаем смеющиеся картины, живописные 

изображения: это потому, что дух его воспитывался на лоне природы, там, где она щедрой 

рукой рассыпает дары свои. 

Другой воспевает на лире своей битвы и сражения, ужасы, печальные явления 

страждущей жизни: это оттого, что душа творца знала много стонов. 

В художественных произведениях третьего - природа человеческая является в самом 

жалком противоречии с идеей прекрасного: потому, что, с одной стороны, - зло, вечно 

враждующее с благом, с другой - неверие в высокое назначение человека, ожесточили 

владеющего пером. 

Художественные произведения многогранны, их создатели очень разные. Литература 

взрослела вместе с А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым, Н.В. Гоголем и А.П. Чеховым, 

А.А. Блоком и А.А. Ахматовой. Она развивается и сейчас. Её идеи продолжают жить и 

бороться на нашей планете, они помогают избавить мир от скверны, жестокости, 

ничтожности. 

А.С.Пушкин много сделал не только для развития литературы, но и для развития 

всего русского языка. Его произведения читаются легко в любом возрасте. Именно поэт 

объединил разговорный русский язык с литературным. Читая, можно учиться русскому 

языку, грамматике и поднимать уровень своих знаний. 

Художественные произведения представляют собой историю человечества, 

взаимоотношений между людьми, бесценный опыт, изучая который, можно застраховать 

себя от многих бессмысленных ошибок в жизни. 

В литературных произведениях отображена модель общества во все времена. 

Удивительно, но некоторые общественные проблемы живы и сегодня. Авторы выставляют 

напоказ недостатки человека и учат быть лучше. В большинстве литературных 

произведениях заложены простые человеческие истины. Например, добро побеждает зло, 

после тяжелых препятствий обязательно будет награда и другие. 

Какова роль, значение художественных произведений в жизни человека? 

Цель опроса: анализ отношения обучающихся к чтению художественных 

произведений. 

Цель исследования: проанализировать уровень осведомленности обучающихся о 

значении художественных произведений в жизни человека. 
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Результаты опроса: Для сбора эмпирического материала был проведен опрос 

обучающихся с целью выявления их отношения к чтению художественных произведений 

(литературы). В опросе приняли участие 109 обучающихся.  

На вопрос: “Любите ли Вы читать художественные произведения?” 69% 

обучающихся дали положительный ответ. Выявлены 22% студентов, которые не любят 

читать. 

В ряды читающих студентов попали студенты 1 курса, 60% из них читают, 

конспектируют, делают тезисы, интересуются продолжением письма творчества  

литературных деятелей. Скрытая причина неуважительного отношения к чтению 

художественных произведений (литературы) – это пример своих родителей, близких. По 

результатам опроса также выявлено, что даже, если человек сам не читает или очень мало 

читает, то он всё же желает видеть свою спутницу/спутника грамотным, эрудированным, т.е. 

всесторонне развитым человеком. Проведя исследовательскую работу, сделаны 

определённые выводы: 

Мы читаем, так как художественные произведения – это средство познания мира, они 

помогают нам понять, “что такое хорошо и что такое плохо“, указывает на истоки 

общечеловеческих конфликтов; помогают нам увидеть внутреннюю красоту человека, 

научиться понимать и ценить её. 

Художественные произведения развивают кругозор, можно почитать описания 

различных стран и городов и мысленно побывать там. Может, вы найдете именно то место, 

куда захочется уехать. Фантазию развивает литература очень хорошо. Не зря говорят, что 

книга лучше отснятого фильма. Когда читаешь можно самому придумать недостающее 

описание. Это полет фантазии, развитие мышления. Много фантастических литературных 

идей превратилось в реальность. Никого уже не удивишь полетами в космос, видеосвязью и 

летающими автомобилями. 

Пару столетий назад это были фантастические сюжеты книг. Бытует мнение, что 

книги в прошлом, но возможно исчезновение бумажного варианта, а в цифровой обработке 

литература успешно продолжает жить. Современный мир диктует свои законы комфортного 

чтения. 

Литература: 

 1.Костриков. К.Н. “Историческая перспектива художественной культуры в 

переходный период“.// Социальная политика и социология. № 3-2014. - 7 с.- ISBN 

отсутствует.- Текст: непосредственный. 

 2.Нежнов. Г.Г. Литература в нашей жизни.- М., “Знание“, 2011. - 62 с.- ISBN НЛА 

1391/БН2-20072018/1259.- Текст: непосредственный. 

 3. Солнцев. Н.В. Наследие и время. М., 2016. - 22 с. - ISBN отсутствует.- Текст: 

непосредственный. 

 4.Столович. Л.Н. Жизнь-творчество - человек: Функции художественной 

деятельности.- М.: Социальная политика и социология. № 1-2015. - 14 с - ISBN 

отсутствует.- Текст: непосредственный. 
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В современном мире, с существующим ритмом жизни начали осознавать, что самым 

острым дефицитом стали человеческое общение, тепло и забота о ближнем, и именно 

поэтому мы чаще стали обращаться к словам: милосердие и добросердечность, отзывчивость 

и сострадание. 

Главная задача преподавателей колледжа – научить студентов быть милосердными, 

уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, человечность. 

Необходимо научить их простому человеческому общению, общению друг с другом, а 

главное не упустить время для развития у студентов чувства доброты и сострадания к 

людям, особо нуждающимся в поддержке и помощи. Данная работа в колледже реализуется 

через социальный проект «Ашық жүрек».Цель проекта: воспитание у молодого поколения 

чувства ответственности, сострадания, милосердия и уважения к старшим, укрепление 

морально-нравственных ценностей. Вовлечение студентов в социально-значимые проекты по 

оказанию моральной и практической помощи ветеранам ВОв, одиноким пенсионерам 

живущих в домах престарелых, детям-инвалидам, людям оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи: 

 Включить студентов в поисковую работу, выяснить данные о людях, нуждающихся в 
помощи. 

 Способствовать осознанию ими важности и необходимости их деятельности 

Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств участников проекта: 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается. 

Участники проекта– студенты и преподаватели колледжа. 

Задумывались ли Вы, что с каждым годом ветеранов становиться все меньше и 

меньше, а сколько людей остается ежегодно (брошеннными) безкрова, заботы, внимания...? 

По всей стране каждый год сотни людей становятся ненужными своим родителям или же 

собственным детям. Им тяжело  мириться со своей судьбой, поэтому  они, как никто другой 

нуждаются в помощи, внимании и заботе. Именно об этом задумывались мы, решив создать 

социальный проект.  

На первом этапе работы над проектом в колледже провели круглый стол . Цель 

круглого стола: ознакомить студентов с идеей создания проекта и узнать их мнения о 

необходимости данного проекта. 

Во время круглого стола участников ознакомили с целями и задачами данного 

проекта,познакомили с социальными организациями г.Нур-Султан, со студентами 

поговорили о судьбах некоторыхветеранов, жителей домапрестарелых, 

специализированной школа для инвалидов.  Из беседы выяснилось, что многие студенты 

даже просто и не задумывались над тем, что очень много ветеранов, пожилых людей и 

детей, которые по самым разным причинам, остались один на один со своей старостью и 

беспомощностью. В конце круглого столастуденты пришли к выводу, что есть очень много 

людей, которые нуждаются в нашей помощи, кому не хватает внимания, тепла, и заботы. 

Их заинтересовали судьбы тех людей, которые по тем или иным обстоятельствам, 

оказались вне семьи, одинокими и брошенными.  Единогласно пришли к мнению, что они 

просто обязаны оказывать конкретную помощь и соучастие в судьбе ветеранов, 

престарелых людей, детей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные 

испытания и что такой социальный проект необходим для студентов медиков. Руководство 

колледжа также единодушно поддержали создание проекта. 

Так в сентябре 2017 годапреподавателями и студентами колледжа был запущен 

проект«Ашық жүрек».  

Миссия проекта оказывать помощь и поддержкулюдям, которые в ней нуждаются: 

ветеранам, престарелым людям и детям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, 

которымтребуется не только помощь, но и просто внимание. 
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Для оказания помощи и первого визита нуждающим в рамках проекта была проведена 

трехдневная благотворительная акция «Твори добро». Акция проходила на базе колледжа, 

где студенты организовали сбор подарков для детей.  Акция организовывалась  для того 

чтобы оказать тепло, внимание и заботу детям. В течение трех дней собралось очень много 

подарков. Мы благодарим студентов колледжа и их родителей, которые откликнулись на 

акцию, и поддержали нас. В свою очередь они благодарили нас за то, что имеют 

возможность помочь нуждающимся детям. Участники проекта вместе с руководителем и 

подарками поехали в гости для знакомства сосвоими новыми друзьями.  

Первая встреча оставила у нас тяжелые впечатления. В глазах этих детей можно было 

прочесть грусть, и печаль. В них не было той искорки , которую можно заметить у любого 

ребенка живущего дома со своими родителями.   А для нас самое главное это было то, что 

мы смогли подарить им радость. 

Ребята были приглашены в наш колледж для участия в КВН. Их команда состояла из 

шести человек и называлась «Взгляд на будущую профессию и с улыбкой о колледже». 

Участники приняли активное участие в игре и были отмечены Благодарственными письмами 

за участие и поощрены подарками. 

Студенты 1 курса с преподавателем посетили ребят, они вместе читали книги, 

рассказывали стихи, пели песни и играли в различные игры. 

В доме престарелых проведена беседа: «Здоровье –осознанная необходимость».В 

преддверии праздника «Дня пожилого человека» в доме престарелых преподавателии 

студентыколледжа «Даналык» организовали концерт, оказали квалифицированные  

профилактические медицинские услуги, совершили поход в аптеки, в магазин за продуктами, 

проводили совместные прогулки,  беседы. Преподавателями и студентами организован 

брейн-ринг «История , культура, музыка, фильмы» для жителей дома. 

Таким образом за период запуска проекта мы провели 10 благотворительных 

акций,оказали помощь более 300 жителям Дома престарелых, 40 детям попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию.  

Главное для нас, чтобы все эти люди почувствовали, что вокруг живут люди, по зову 

души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

Работа над проектом ведется в сотрудничестве с преподавателями и студентами 

колледжа систематически, а главное  с огромным желанием и энтузиазмом. 
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Қазақ тарихындағы менің ауылымның алатын орны 

Еркеғали Еркежан, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі:Омар Жадыра Нұрланқызы 

Қазақстан тарихы пәнінің оқытушысы, магистр 

ҚР Түркістан облысы, Кентау қаласы ЖШС «Кентау колледжі» 

 

Аннотация  

Бұл ғылыми жобада Түркістан Обылысы Отырар ауданы, Қарақоңыр (Шәмші қазіргі 

атауы) ауылының құрылу тарихы, оны басқарған тұлғалар, сол жерден шыққан тарихи 
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тұлғалардың жеткен жетістіктері,тарихи жерлерімен онда өсетін табиғи емдік шөптердің 

қасиеттері туралы айтылған.   

Оңтүстіктің киелі топырағының азғантай болса да құнды нәрін бойына дарытқан, 

былайша айтқанда, өз замандастарының арасында «топ жарып сөз  айтқан, тас жарып әділдік 

айтқан» дәрежеге жетіп, «бүгінгінің жақсысы атанған асыл жандар шыққан жерден 

келешекте де олардың небірінің осы Қарақоңырдан шығатынына сенімім мол». Отырар-

Қарақоңыр түлегі дейміз. Ал. Отырар өңірі – ылғи дарабоздар мен даналардың, топтан озған 

жүйріктердің мекені [1-66].  

     Туған жер! Отан ана! Қоршаған ортамыз-біздің ортақ үлкен үйіміз. Туған жердің әрбір 

өсімдігі мен құмырсқасына дейін біз үшін қымбат.  Осы қоршаған ортамызды, яғни суымыз 

бен нуымызды, онда өмір сүріп жатырған барлық тіршілік иелерін Ұлы бабаларымыз бізге 

аманат етіп қалдырған.  Енді осы аманатты біз де, біздің ұрпақта тура осылай келер ұрпаққа 

аман-есен, тап-таза күйінде қалдыруымыз қажет. Бізге де мұңы түсіндірген аға ұрпақ 

өкілдері, біздің де ата-аналарымыз сияқты түрлі нәубеттер мен халқымыздың басынан 

өткізген геноцидтарды көріп өткен ұстаздарымыз біздің ұрпақтың жүрегіне ізгілік пен 

мейірім, шапағаттың ұрығын сеуіп кетті.  

      Сондай-ақ біздің ауылымыздан шықан Социалистік Еңбек Ерлері, Ленин, Еңбек 

Қызыл Ту және Октябрь Революциясы ордендерінің иегерлері, Ұлы Отан, Ауған 

соғыстарының және Тыл ардагерлерімен мақтанамыз.  

№125 түйе зауаты бұрынғы Ескі Шіліктің  жанындағы 10 км қашықтықтағы Қаратөбе 

ауылына күз айы 1936 жылы қоныстанған.  Шымкент қаласынан 200 бас түйені зауаттын сол 

кездегі директоры Дәрменов Әбілқасым мен бас зоотехник Бошаев Яхия орналастырған. 

1938 жылы зауыттың директоры болып істегенҚошқаров Төлеген мен бас зоотехник бошаев 

Яхия совхоздың, яғни зауыттың орталығы Шәуілдір ГЭС-нің қасындағы Ильич атындағы 

бөлімшеге (Ескі құрылыс деп аталған) ауыстырылды[2-208]. 

    №125 санды түйе зауытына түйелерді 1936 жылы Қазалыдан (Қызылорда облысы) 200 

бас түйені, 1937 жылы Моңғолиядан 700 бас  түйені, 1940 жылы Астрахань облысындағы 

«Орда» совхозынан асыл тұқымды 70 бас түйе әкелінді. Бұл түйелерді әкелуге ауылдын 

азаматтары Ысқақов Шөкен, Сағымбаев Дәрібай, Қоңырбаев Серікбай, Сүйінішқалиев 

Әбдікерім, Жалғасбаев Құндақбай тағы көптеген азаматтар барып әкелген.  Сол жылдары 

бөлімшке басшылары мен зоотехниктері Маханбетжанов Әбубәкір, Ұрбосынов Көшербай, 

Ермеков Тәңірген, Онбаев Молданазар, Байдүйсенов Спан, бригадирлер Алиев Балкен, 

Қамысбаев Тоқсанбай, Сенкібаев Жайлаубай, Ысқақова Сара, Ағынбаева Орынша жолдастар 

өз үлестерін қосты. №125 санды түйе зауытында түйе малының жоғары өнім алуына қол 

жеткізгені үшін, нақтырақ айтатын болсақ әр 100 аналықтан 80 бота алғаны үшін Мәскеу 

қаласындағы ВДНХ көрмесіне Сүйінішқалиев Әбдікерім, Ағыбаева Орынша, Қарақожаева 

Рақымберді жолдастар қатысты. Сондай-ақ ВДНХ көрмесіне зауыттан № 1 және 112 деген 

асыл тұқымды Люктер, №30 деген Аруана, №45 деген бір тума нар, №10 деген таза айыр 

түйелерді апарған. Қазақ ССР-нің 25 жылдығында Республикалық көрмеде №125 түйе 

зауытына 1-ші дәрежелі диплом берілді.  №125 түйе зауытында көптеген еңбек озаттары 

еңбек етті.  Солардың ішінде түйе бригадирі Балкен Әлиев түйе шаруашылығын дамытуда 

№125 түйе зауытын Одақ, Республикалық және шет елдерге танытты. 1956 жылы ВДНХ 

көрмесіне, 1964 жылы Түріменстанда өткізілген ауылшаруашылық көрмесінде бірінші 

жүлдеге ие болып, алтын медалымен, дипломдармен, сыйлықтармен марапатталған [3-187].  

     №125 түйе зауытының орталығын сол кездегі басшысы Бошаев Яхия 1950 жылы 

қазіргі Қарақоңыр ауылының орталығына көшіруді ұйғарып, тұрғын үйлер салғыздырды.  

№125 түйе зауыты кезінде 3030 бас түйе, 6763 бас қой, 269 бас ірі қара, 270 жылқы 

малы болған. Совхозды 17 жылдан астам (1952-1969 жж) директор болып қызмет жасаған 

Шерім Ерманов пен шопан Бердалиев Туғанбай Социалистік Еңбек Ерлері атағын алса,  

Мұсаев, Байдүйсенов, Тұрсынбаев, Тастанов, Ильясов, Пірімқұлов, Кәрібаев және да басқа 

жолдастар Ленин, Октябрь Революциясы, Құрмет белгісі ордендерімен марапатталған [2-

208]. 
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     «Темір» совхозы ауылшаруашылығы мен мал шаруашылығын өркендетудегі және 

елді мекенді көркейтудегі жетістіктері үшін 1966 жылы  Еңбек Қызыл Ту орденімен, 

сонымен қатар Коммунистік Еңбек Екпіндісі атағын Одакта алғашқы шаруашылықтардың 

бірі болып иеленді [3-189]. 

   Қарақоңыр ауылдық округі. 1975 жылы құрылған.  Округ  аймағынан шыққа 

республикаға және облысқа танымал азаматтар, тарихи, тұлғалалар (батыр,би, өнерпаз) мен 

қоғам, мемлекет және мәдениет қайраткерлері бар.  

Атап айтсақ, Амантұр Әбішұлы Мұсаева («Қазақстан Республикасының журналистер 

одағының», «Қазақстан жазушылар одағының» мүшесі.  «Қазақстан Республикасының 

құрметті журналисті»), Балажанов Абай (Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, «Алтын 

қауырсын» сыйлығының иегері, Оңтүстік Қазақстан газетінің бас редакторы), секілді 

ауылымыздан Қазақстанға танымал болған, аты тарихта алтын әріптермен жазылған ұлы 

тұлғалар шыққан [4-5 іс].  

 
Онбаев Әбдрахман Молданазарұлы (1949 ж.т.)                                Паржанов Жәнібек Әнуарбекұлы 

                                                                                                                ауылшаруашылығы ғылымдарының  

             докторы, профессоры.  

 

 
 
Техника ғылымдарының кандидаты.                                 Сейітжанов Серікжан Сейітжанұлы-«Саутс-ойл» 

Сыздықбеков  Әбдімәжит. (1957 ж.т.)                                  ЖШС мұнай компаниясының президенті, 

көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері,  

облыстық мәслихат депутаты, ғылым докторы.  

      Қазақ халқының біртуар дарабозы, 300-ден 

астам әндердің авторы және қазақ вальсінің 

королі, асқан талантты, ғажайып композитор 

Шәмші Қалдаяқов. Шәмшінің де кіндік қаны 

тамған жер осы-Отырар мекені яғни Шәмші 

Қалдыаяқов ауылы.  

   Ағамыздың қай әнін алсаң да сұлу сазды, 

әрбір қазақтың жүрегінен орын алатыны 

даусыз. Қазақтың талантты азаматы Шәмші 

Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденов екеуі 
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бірлесіп шығарған «Менің Қазақстаным» деп аталатын ғажап ән, Тәуелсіз Қазақстанның 

әнұранына айналды [3-59]. Шәмші Қалдаяқовқа қайтыс боларының алдында Қазақстан 

Республикасының Халық әртісі (20.12.1991) деген атақ беріледі. Шәмші қазақ халқының 

тарихында «Қазақ вальсінің королы» деген атаққа ие. 

    Округ аумағында кен орындары жоқ. Тарихи археологиялық мәні бар жерлер мен киелі 

орындар. Ақтөбе елді мекеніндегі Бұзықтөбе айтуымызға болады 

 [4-1 іс]. 

 
Ауылымызда өсетін емдік шөптер: шоғайна, шырмауық, шеңгел, шашыратқы, шым, 

дермене, кеуіл, күйреуік, кекіре, қарасора, қылтанақ, қазоты. Малға азық, табиғи шөптер 

қарабарқын, қына, адыраспан, алпбота,  

     Қазақ вальсінің королы атанған Шәмші атамыздың туып-өскен ауылында туылып, 

білім алып, өсіп-өркендегенмен үшін үлкен мәртебе. Қазіргі кезде ауылымызда 3345 адам 

тұрып жатыр. Оларға 1 аурухана. 5 мектеп, 4 мәдениет үйі, 1 балабақша қызмет етіп жатыр. 

Одан бөлек 116155 гектар суармалы жер халық игілігіне берілген. Туған өлкемнің 

тұныптұрған әсем көрінісі бойыма еріксіз мақтаныш сезімін құяды. Дән теңізіне шалынған 

жазық даласы, төрт түлік малға төсін ашқан құтты жайлау қырлары, көк жасыл желекке 

бөленген ауыл үйлері бойына еріксіз күш, қайрат, еліме, ауылыма деген махаббат сезіміне 

бөлейді. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын 

аясын негізге ала отырып, әр бір азамат өз кіндік қаны тамған ауылымен мақтануы керек деп 

ойлаймын. «Өз үйім-өлең төсегім»-деп бекер айтпаса керек! 

Әдебиттер: 

1. «Отырарлықтар жауынгерлік сапта» 

2. «Отырар шежіресі» 

3. «Отырар» энциклопедиясы 

4. Абай мектебінің мұрағаты 

 

Ахмет – ұлы тұлға 

Сапарғали Бекзат, Ансаганов Тайлан, Мамандығы: «Мейіргер ісі» 

Жетекшілері: К.Е. Жумабаева, М.А. Мухамеджанова 

ҚОДСБ «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК, Қазақстан 

Республикасы 

 

Аннотация: Статья посвящена творчеству и 150-летию Ахмета Байтусынова, 

внесшего огромный вклад в образование.  

Abstract: The article is devoted to the work and the 150th anniversary of Akhmet 

Baitursynov, who made a huge contribution to education. 

 

Жұмыс мақсаты: Менің таңдаған ғылыми жұмысымның тақырыбы Ахмет – ұлы 

тұлға. Бұл тақырыпты зерттегендегі негізгі мақсатым Ахмет шығармаларын терең қарай 

отырып, ақынды жан-жақ қырынан танып, білу. 

Міндеттері:Тақырыбымның мақсаты негізгі жоспарға сәйкес төмендегі зерттеу 
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міндеттерімен толықтырылып, айқындалды. 

Ғылыми жобаны зерттеуде алдын ала ойластырған зерттеу әдістері белгілі бір 

мақсатқа негізделіп, әр тақырыпшаларды қарастыруда төмендегідей зерттеу әдістері көзделді:  

1.Ақынның өскен ортасы туралы материалдар жинау.  

2.Ақын шығармаларын жан-жақты талдау.  

3.Мысалмен айтылған ойларды дәлелдеу. 

Өзектілігі: Біз қазақ жастары Ахмет қазақтың тұңғыш Әліппесі мен ана тілі, әдебиет 

оқулықтарының авторы екенін, қазақ тілі грамматикасындағы сан алуан лингвистикалық 

терминдердің авторы екенін білгеніміз жөн. Қазіргі ғалымдар пікіріне қарасақ, Қазақ 

әліпбиін латын графикасына көшіру елімізге саяси жағынан да, ғылым-білім тұрғысынан да, 

заман талабына сай даму үшін де өте маңызды. Сондай-ақ, бұл шараның қазақ тілінің 

дамуына, қолданысының кеңеюіне қосар үлесі де қомақты болмақ деп ойлаймын.  

 

Біз кейін қалған халық, алға басып, жұрт қатарына кіру керек.  

Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек.  

Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек.  

Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек...  

Ахмет Байтұрсынұлы 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің қалыптасуына елеулі үлес қосқан еліміздің 

ұлы болып кеткен, қазақ әліпбиін шығарып оны тереңірек дамытқан, фонетика, синтаксис, 

этимология кітаптарының авторы, ақын-ағартушы, аудармашы,публицист Ахмет 

Байтұрсынұлы Байтұрсынов. Оныңқалам алды шығармашылығына «Әліппе», «Оқу құралы», 

«Тіл білімі», «Әдеби анықтамалық», «Қазақ әдебиетінің тарихы» және т.б. Өткен 

тарихымызды нақты қорытудың бірден-бір амалдарының бірі жас келең ұрпаққа оны 

өзгертусіз нақты жеткізу. Сол себептен халқымыздың болашағы үшін күресіп, күрделі, әрі 

қауіпті жолда, тіптен өз жандарын беруге дайын болған зиягерлеріміздің жолдары туралы 

білу қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сол зиягерлердің бірі, ақын, 

публицист, аудармашы, қазақ әліпбиінің және тілінің дамуына әсер еткен Ахмет 

Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының кім екенің барлық қазақ білуі тиіс. Себебі, қазақ 

ұлтынының мәдениетінің жойылмауына негізгі фактор болған, қазақ грамматикасы бойынша 

кітаптар мен ережелер құраған дәл осы Ахмет атамыз еді. 

1872 жылдың 5 қыркүйегінде Сарытүбек ауылында, қазіргі Қостанай облысы, Ұлы 

Жыланшық бойында, құрметті және қадірлі адам Шошақұлы Байтұрсынұлының отбасында 

сәби дүниеге келді. Ауылдың адамдары қуанып  біздің Шошақ  атамыздың немересі жарық 

есік ашты деп халықты  тойға шақырды.Сүйінші сұраған адамдарға Шошақ атамыз ат, түйе 

мінгізіпті. Бірнеше күн бойы олар мерекені атап өтіп, Шошақ ауылының ақсақалдарын 

жинап, батасын беріп, азанды немересіне шақырып, Ахмет деп ат береді. Анасы- Күнші 

Арғын руының атасынан шыққан Құлыбек есімді байдың қызы. 1886-1891 жылдары Торғай 

екі сыныптық орыс-қазақ мектебінде, 1891-1895 жылдары Орынбор Мұғалімдер мектебінде 

оқыған. Ахмет Байтұрсыновтың 1905 жылы саяси қызметке кірісуіне басты себепкер болып, 

ықпал жасады.[2, 102 б.] 

Сол тұста Қазақстанда тұру құқынан айырып,қазақ облыстарынан тыс жерге  жер 

аудару жөнінде шешімімен Байтұрсынұлы Орынборға 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 

жылдың соңына дейін сонда тұрды. Бұл Байтұрсынұлы өмірінің Орынбор кезеңі оның 

қоғамдық-саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада 1913–1918 жылы өзінің 

ең жақын сенімді достары Ә.Бөкейхан, М.Дулатұлымен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ 

зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпыұлттық «Қазақ» газетін шығарып тұрды.  

Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды.Ал газеттің бас эмблемасындағы Киіз үй 

түңлігінің Еуропа жағынан ашылуын «қазақ даласына өнер-білім Еуропадан түскен сәуледен 

тарасын»дегеніміз деп түсіндірді»,-деген пікір айтады.  

Бүкілресейлік ОАК-нің 1919 ж. 27 тамызда Қостанай уезін Челябі облысына қосу 
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туралы шешіміне қарсы Байтұрсынұлының жазған саяси наразылығы Қостанай уезін 

Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды.           

1921–1925 жылы Орынбордағы, 1926–1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту 

институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді.  

Сонымен қатар, А.Байтұрсынов тақпақ жазып, «Маса» өлеңдер жинағын басып 

шығарды және А. Крыловтың 40 әңгімесін қазақ тіліне аударды. Ахмет Байтұрсыновтың 

өмірбаянының хронологиясына жүгінсек: Торғай бойындағы Ақкөл жағалауы 1872 жылы 

(қазіргі Қостанай. Жангелдин ауданы) Сарытүбек жерінде дүниеге келген. 1884 жылы ауыл 

мектебін, 1891 жылы Торғай орыс-қырғыз училищесін, 1895 жылы Орынбор мұғалімдер 

мектебін бітірген. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Торғай уездерінің мектептері мен 

училищелерінде мұғалім болып жұмыс істеді. 1909 жылы патша өкіметінің шетел 

халықтарына қатынасын білдіргені үшін Семей түрмесіне жабылды.   Мұнда ол 1910 

жылдың басына дейін отырады. 1910-1913 жылдары ағартушы қатаң бақылауда болды. 1913-

1917 жылдары атақты «Қазақ»газетінің редакторы болды. Сол кезде – ақ ағартушы Алаш 

ұлттық қозғалысын жандандыруға қатысады. Алаш партиясы құрылатын І жалпықазақ 

съезіне белсенді ат салысады. [1, 45 б.] 

Шығармалары 

Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол 

еңбекші халықтың ауыр халін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, 

білім-ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге 

шақырады. Патшалық Ресейдің қанаушылық-отаршылдық саясатын, шенді-шекпендінің 

алдында құлдық ұрған шенеуніктердің опасыздығын сынады. 

Ақынның алғашқы өлеңдері «Қырық мысал» атты аударма жинағында 1909 ж. Санкт-

Петербургте жарық көрді. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, 

олардың ой-санасын оятуға бар жігер-қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір 

аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың 

сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. 

Байтұрсынұлының екінші кітабы — «Маса» (1911). Бұл кітапқа енген өлеңдерінде 

ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді 

сынады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды[3, 78 б.] 

«Ақ келін» атанған Бәдрисафа 
Ахмет отбасының құрылу тарихы да аңызға ұқсас. Көптеген әңгімелердің ақиқаты 

неде деген сұраққа жауап беретін уақыт келді. - Мен білмеймін, - деді ол. Ахмет бабам екі рет 

Әулиекөл ауданына мұғалімдер қызметіне келді. Міне, бабамыздың басын қайта-қайта 

бұратын Әулиекөл астынан іздеу керек. Александраның әкесі Иван-қазақ жеріне көшіп 

келген орманшы. Жергілікті тұрғындар Ахмет пен Александраның махаббатының куәгерлері 

ретінде Әулиекөл жеті көлінің бірін «Мұғалімкөл» деп атады. Бірақ, дала заңы бойынша, 

әртүрлі діндердің адамдарына қосылуға болмайды. Туған жерінде үйлене алмаған екі ғашық 

терскейдегі Троицкіге барды, онда Александра мұсылмандықты қабылдады және екі ай бойы 

діни дәрістер тыңдады. Ахметтің қалауымен Александраға жаңа есім беріледі-Бадрисафа. 

Отыз жасында орда қиратып, отбасын құрған кезде қараңғы ұлттың ағартушысы болған 

Ахмет бабам 25 жаста, ал оның әйелі 19 жаста еді. Елде «Ақ келін»аталып кетті. 

«Орнында бар оңалар» деген халық даналығы.Ахмет бабамыздың ұрпақтары 

Бәдрисафа анамызды іздеу барысында жерленген бейітін тапты. Сол жерге ұрпақтары 2012 

жылы 12 қыркүйекте Екпіндіде ескерткіш белгі орнатылды. Бұл өшпес тарих болып қала 

бермек. /Қосымша №6 фотосурет/ [6]. 

Ұлт ұстазынан қалған жәдігер 
Ғасыр басында ұлт тағдыры мен елжандылық мақсаттың жалауын желбірете сахараға 

еркіндік пен бостандық рухын сепкен құбылысқа айналған Алаш қозғалысының белсенді 

көсемі, қазақ мерзімді баспасөзінің қарлығаштарының бірі «Қазақ» газетін ашушы редактор, 

республикалық ағарту ісінің халық комиссары, Бүкілодақтық атқару комитетінің мүшесі, 

Қазақстан академиялық орталығының басшысы,Алматы,Ташкенттегі жоғары оқу 

https://translate.yandex.kz/translator/kk-ru?ui=ru
https://translate.yandex.kz/translator/kk-ru?ui=ru
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орындарының профессоры қызметтерін атқарып жүргенде де, сонау алыстағы Ұлы 

Жыланшық өзенінің бойындағы Сарытүбекті,ондағы кіндік кескен қараша үйін  аңсаған 

шығар, кім білсін? 

Елінің  қамын ойлаған ұлы атамыз өз еліндегі,  

туған жеріндегі үйін көруге зар болды, аңвады, 

сағынды.Ахметтің әндері де осыған куә еді. «Екі жирен», 

«Қарғаш», «Аққұм» әндері де туған жерді аңсаудан туған 

болар деп ойлаймын. 

Ақкөл мен Ахмет ауылдарының дәл орта тұсындағы 

Сарытүбектегі (екі ауылға да 6 шақырым қашықтықта) 

Ахметтің туған үйінің орнына 1993 жылы Ахметтің 120 

жылдығы қарсаңында «Ахмет Байтұрсынұлының туған 

үйі» деп жазылған белгі қойылды.Қазіргі уақытта Торғайға 

ат басын бұрған иісі қазақ баласы Сарытүбекке, Ахметтің 

туған үйіне соғып,тағзым жасап аттанады. Бұл келешек 

ұрпақ үшін асыл мұра,өшпес тарих болып сақталады.[5] 

Қорытынды: Бұл жұмыс– ХХ ғасырдың 

басындағы ірi саяси тұлға, көрнектi қоғам қайраткерi, аса 

iрi әдебиет теоретигi, ғұлама түрколог, жаңа қазақ тiлі бiлiмiнiң негiзiн қалаушы Ахмет 

Байтұрсыновқа арналып отыр. Қазақтың қараңғы түнiн жарық қылған санаулы 

жұлдыздарымыздың бiрi – Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов – қазақ халқының 

әлеуметтiк өмiрi мен мәдениетiне аянбай адал қызмет еткен iрi қайраткер, үлкен талант иесi, 

тарихта орны айрықша зор тұлға. Әрбiр көзi ашық адамға А. Байтұрсыновтың кiм екенiн 

таныту үшiн осы сөздер де жеткiлiктi болар едi. Дегенмен, сәл анығырақ айтсақ, А. 

Байтұрсынов ағартушы ғалым болу үшiн елеулi еңбектер атқарып, мемлекет қайраткерлiгiне 

жету үшiн қиын да күрделi жолдардан өттi. 1905 жылы Педагогикалық училищені бітіріп, 

А.Байтұрсынов Қазақстанның түрлі облыстарынан мектептер ашты, оқытушы болып жұмыс 

істеді, еңбек етті, әрдайым қазақ  халқының  көзін ашуға, санасын оятуға тырысты. 
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Ақын  Қарпық Шошақұлы шығармаларындағы Ахмет Байтұрсыновқа байланысты 

кейбiр мағлұматтар. 

 

Қараүзген Өтеубойдақ  

Сұлтанұлы Нұрдәулет 

Ғылыми жетекшісі:Бахтиярова Ақмарал Жармуханбетқызы 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі»  МКК 

 

                                                                                                 «Іске аспады арманым, қараң қалды, 

Шың басына шығарда арандалды. 

Өтейбойдақ қойыпты атымды әкем, 

Жаман aт, жаман ырым, мазамды алды. 

Қалмады ұрпақ Өтейбойдақ аяндалды. 

Мені өшірмес «Шипагерлік баян» қалды…. 

(Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы) 
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              Әлемдік өркениеттің көш керуені талай ғасырдың жылнамасын жылжытып бүгінге 

жеткен уақытында, есеп алаңында әр ұлт өздерінің ортақ адамзат мәдениетіне қосқан 

жаңалығын мақтанышпен айтып жарнамалауға кірісті. Қазақ ғалымдарының соңғы зерттеу 

еңбектерінде жазылғандай, біздің де бұл көштің бел ортасынан ешқашанда қалып 

көрмегенімізді, адамзат құндылықтары есептелетін өрелі мәдениеттің біразын батыс 

жұртына біз сыйлағанымызды көлденең тартып жүрміз. Тәуелсіздік таңы атқан алғашқы 

күндерден бастап ұлтымыздың асыл жауһарларын алдымен өзіміз танып, білуімізге тура 

келді. Осы үрдіспен талай дүниеміз түгенделді. Тарихымыз жаңаша қалыппен хатталып, 

ұмыт болған салт-дәстүріміз толығып, түрленді. Әрине, халық қазынасы мол, оны қаза түссе 

ғана аршылады. Сол дәстүрлі мәдениеттің ашылмаған қырларының бірі - қазақ халқының 

дәстүрлі медицинасы. Қазақ медицинасы - қазақ емшілігі немесе қазақ шипагерлігі деп 

аталып келеді. Халық шипагерлігі осы заманғы медицина қалыптасқанға дейін, ғасырлар 

бойы ұлтымыздың өсіп-өнуіне өзіндік ықпалын тигізіп келді.  

             Елбасының Қазақстан халқына арналған дәстүрлі жолдауларында ел азаматтарының 

денсаулық сапасын көтеруді басты мақсат етіп алға қойып отыратыны белгілі. Осы мақсатқа 

жету үшін түрлі ауқымды шараларды жолға қою қажет. Сол қадамдардың бірі ретінде қазақ 

медицинасын алға ілгерлету ісін қолға алған орынды болар еді. Әлемдік өркениетте 

денсаулықты сақтау жөніндегі көптеген мәліметтер бізге Шығыстың, Мысырдың, Қытайдың, 

Гректің, Тибеттің, Израильдің, Ливанның ежелгі қолжазбалары арқылы жетті. Дүниедегі 

барша халықтар өзіне тән дәстүрлі халық емшілігін шама-шарқынша дамытып, сақтап 

отырған. Солардың ішінде қазақтың дәстүрлі медицинасы да бар.Қазақ медицинасының түп 

кітабы деп 15 ғасырда жазылған ғұлама шипагер Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының 

«Шипагерлік баян» атты медициналық энциклопедиясын атауға болады.  

            Тілеуқабылұлы Өтейбойдақ (1388-1478) – қазақтың әйгілі шипагер ғалымы, елдің 

әлеуметтік саяси өмірінің жүйрік тарихшысы, «Шипагерлік баян» атты толымды емшілік 

этнографиялық еңбектің авторы, өз тұсында Жәнібек хан, Жиренше шешен сияқты тарихи 

тұлғалармен бастас болып, ел қамы, халық тағдырына қатысты келелі істерге араласқан 

қоғам қайраткері. Өтейбойдақтың өмір дерегі негізінен «Шипагерлік баян» кітабындағы 

мағлұматтар бойынша белгілі.  

            Халқымыздың емдік әдіс-тәсілдерін дамыту барысында шипагер бабамыздың өзінен 
бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген атақты ғұламалардың еңбектерін пайдаланғандығы 

байқалады. Сөйтіп, медициналық, шипагерлік, философиялық, тарихи-этнографиялық, 

рухани-діни, әдеби еңбектерді оқып, тұжырым жасап, өзінің емшілік тәжірибесінде 

қолданған. Осының нәтижесінде бабамыздың «қараүзген шипагер» атағын қазақ ханы әз 

Жәнібек ханның өзінен алған деседі. Ханның тарапынан қойылған сұрақтарға мүдірмей, 

білімділігінің арқасында жауап берген бабамызға «Жарайсың, Қарабас! Басың нағыз 

алтын бас, тілің нағыз гауһартас екен . Қараүзген шипагер екенсің»-деп бағасын алған 

деседі. 
             Қазақтың алғашқы ибн Синасы, шипагер бабамыз ұлы емшіліктің қыры мен сырына 

жастайынан қызығып, әрі оған құмар болып,ерте жасынан ақ меңгеріп өсті. «Қырықтың бірі- 

қызыр, жетінің бірі-әулие » деген әке өсиетін бұзбай, дәрілік мақсатта қырық бір шөптің 

қоспасымен жеті шөптің басынан сырқатқа ем болатын дәрісін жасағанын және емдік, 

дәрілік  шөптерді қырық түрлі атаулы жер қыртысынан жинағанын жазған. 

             Емшілік, шипагерлік қасиет Өтейбойдаққа ата тегінен жұғысты болған. Ата баба 

әулетінің жинақтаған мол тәжірибесін бойына дарыта білген Өтейбойдақ бұл салаға бар 

ғұмырын арнап, халық медицинасын ғылыми жүйеге келтірген. «Шипагерлік баян» бүгінгі 

күнге Өтейбойдақтың ағайын ұрпақтары арқылы жеткен. Кітап уақыттың алуан түрлі 

зобалаңынан өтіп, мейлінше көлемді мұраның төрттен бір бөлігі ғана бүгінгі ұрпақтың 

қолына тиген. Қалған бөлігі Қытайдағы атышулы «мәдени төңкеріс» кезінде «хуң 

уейбиндер» тарапынан өртелген. 

           «Шипагерлік баянды» жазуға нұсқау берген Қазақ хандығының іргесін қалаған 

хандардың бірі — Әз-Жәнібек. Ғұлама ғалым «Шипагерлік баянын» Жәнібек ханның 
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Жарлығы бойынша шамамен 78 жасында бастап жазған. 1473–1474 жж. шамасында (85 

жасында) алғашқы нұсқасын аяқтаған. 

            Өтейбойдақ бабамыз қуанышы қойнына сыймай Жәнібек ханның Ақордасына қарай 

аттанады. Ол Жәнібек ханға үлкен үміт артып барған еді. Сондағы мақсаты, өзінің қара 

басының атақ-абыройы емес, шипагерлік кітабы қазақ халқына таралып, жас жеткіншектерді 

мектеп ашып, осы өнерге баулып, халықтың ауру-сырқау бейнетін жеңілдетсем деп жазып 

қалдырған арманы еді. Осы аңсарлы оймен алып-ұшып жеткенде, хан ордасының жау 

қолымен ойрандалып, қырғынға ұшыраған жұртының үстінен түседі. Сол қырғында хан қаза 

болып, өз үміті де сөнеді. Босқындармен бірге Ақордадан қашып әрең құтылып, Жетісуына 

оралады. 

             Өтейбойдақтың «Шипагерлік баян» кітабы қазақтың дәстүрлі медициналық 

тәжірибесі туралы мейлінше мол мағлұмат береді. Бұл рете, автордың мыңнан астам дәрі 

түрлерін тоғыстыру арқылы 4 мыңнан астам шипалық шаралардың қолданымын (рецепт 

беру) ұсынуы, оның білікті шипагер, ғұлама ғалым болғанын пайымдатады. Сондай ақ 

«Шипагерлік баян» кітабында өсімдіктен алынатын 728 түрлі, жан жануарлардан алынатын 

318 түрлі, метал металлоидтардан түзілетін 318 түрлі шипалық қасиеті бар дәрілердің 

аталуы, 500 ге тарта анатомиялық атаулардың келтірілуі, бұл еңбектің тарихи этнографиялық 

мән маңызының ерекше екенін білдіреді. 

             Өтейбойдақ    мыңдаған аурудың емін тапқан. Мысалы, шешек ел басына торғай 

қаққан тарыдай қырғын салған бір жылы күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылған шипагер 

тәжірибеден тәжірибе жасап жүріп, шешек суын (вакцина) табады. Қазіргі медицина: 

«ағылшын шипагері Эдуард Женнер –  1796 жылы тұңғыш рет шешекке қарсы вакцина егіп, 

шешек бір шыққан адамға шықпайтынын дәлелдеген» – дейді. Бізді таңғалдырған жай 

шипагер бабамыз Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы шешекке қарсы егу тәсілін Эдуард Женнерден 

350 жыл бұрын тапқан. Адамның биоқуатының ауытқуын теңеу үшін кейбір сырқат 

жандарды суық суға түсіріп емдеу тәсілін ұлы бабамыз  бүгінде кең өріс алған орыс ғалымы 

П.Ивановтың әдісінен бес ғасырдан аса уақыт бұрын  емдік жүйеге енгізгені шипагердің ең-

бегінде жазылған. 

               «Шипагерлік баян» кітабы арқылы Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының тек қана ғұлама 

шипагер емес, сонымен бірге халықтың өмір салтына, дүние танымына, рухани мәдениетіне 

мейлінше қанық болғаны, өз заманының терең ойлы, ұлтжанды тұлғасы болғаны айқын 

аңғарылады. 

           Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» кітабы – Шығыс медицинасының 

үлгісімен жазылған, бірнеше ғылымдардың басын біріктіретін, адам баласының ең басты 

байлығы – денсаулықты сақтап, сырқаттарды емдеудің негізін қалаған терең де тарихи 

ғылымнама.Расында да, ғұламаның еңбегі аз сөзге көп мағына сыйғызған, көп тарихи 

деректерді, толып жатқанаңыз-әңгімелерді, талай-талай этнонимдерді, мақал-мәтелдермен 

ой-түйген халықтық асыл мұрасыекені  шындық.         Ғалым  ислам  дініне,  оның  қасиетті 

кітабы Құран Кәрімге адамгершілік пен имандылықтың нағыз қайнар көзі ретінде қарап, 

өзінің жас ұрпақтарына қояр негізгі талап-тілектерін ондағы діни қағидалар мен ережелерге 

сүйене отырып жүргізеді.  

              Сонымен  қатар «Шипагерлік  баяндағы» отбасы  тәрбиесінің өміршеңдігі, халықтық 

педагогиканың мұраттарымен үйлесім табуы еңбекті тек танымдық тұрғыдан ғана  емес,  

тәрбие  тұғырнамасы  ретінде  үйренуге  міндеттейді.  Сондықтан  жоғарыда  аталған 

ғалымның пайымдауларын, бір жағынан, баға жетпес рухани құндылық ретінде санасақ, 

екіншіден,  ұрпақ  тәрбиесінде  басшылыққа  алатын  өмірлік  қағидаларды  топтаған  

жәдігерлік  дүниелер  деп танығанымыз жөн.  

          Мәселен, «Шипагерлік баян» еңбегінен 100-

ден астам мақал-мәтелдерді кездестіруге болады.  

           «Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегі— 

ХV ғасырдың төл туындысы.  
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              «Шипагерлік баян»  бізге несімен құнды? Ең бірінші, философиялық, психологиялық 

ойларымен, даналық кеңестерімен қымбат.   

Екіншіден,  тәлім-тәрбиелік  адами  құндылықтарымен  бағалы. «Шипагерлік  баяндағы» 

тәлім-тәрбиелік ой-пікірлердің негізгі өзегі— жастарды имандылыққа тәрбиелеу мәселесі.  

           Ұлт тәрбиесі, дені сау ұрпақ қамы ғалым еңбегінің түпқазығы болған. Өтейбойдақ 

Тілеуқабылұлы ұрпақтың денінің саулығына және оның тәрбиесіне тигізер келеңсіз, орынсыз 

жағдайларды нысанаға алған. Осыған рухани наразылық танытып, күн ілгері дабыл қақты. 

Оның еңбегі сонысымен құнды.  

            Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының қазақ халқының «ген» тазалығы жөнінде әлем 

өркениетіне қосқан үлкен үлесі ерекше бағалануы қажет.  

             Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының педагогикалық идеясының түпқазығы— ұрпақ 

тәрбиесі және оқу-білім мәселелері. Ғұламаның  пайымдауынша,  тәрбие  адамға  туғанынан,  

үздіксіз  берілетін  және  ол  бір  сәтте толастамайтын құбылыс деп түсініктеме береді.  

           Ғалым ислам дінінің отбасы тәрбиесіндегі рөлін«Шипагерлік баянда» құнарлы 

ойлармен береді.  Отбасын құру екі адамның ниет тілектерінен болады дейді. Жар таңдау 

мәселесіне жауапкершілікпен келеді.  

               «Шипагерлік баян» 1994 ж. араб әрпімен Үрімшіде (Қытай), 1996 ж. Алматыда 

«Жалын» баспасында қазақ тілінде басылып шықты. Қытай үкіметі «Шипагерлік баянның» 

құндылығын бағалап, «Мемлекеттік бірінші кітап» деген сыйлықпен марапаттады (1997). 

Қытайда Өтейбойдақтың мұрасын зерттеу үшін екі  Мемлекеттік медициналық орталық 

құрылған.               

              1997 жылдың маусымында Жуңго мемлекеттік сыйлығын иеленген санаулы 

адамдардың қатарында Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы есімді қазақтың аты аталды. Халқымыз 

үшін бұл шынында да әлемдік дәрежедегі тосын оқиға болды. Миллиардтан астам халқы бар, 

атам заманнан бері жазу-сызуы қалыптасқан, мәдениеті кемел үлкен мемлекеттің талай-

талай ақбас ғалымдарының күні кешеге дейін есімі белгісіз қазақ шипагерінің іліміне зор 

ғылыми баға беріп құрметтеп, мемлекеттік сыйлық беруі қазақ халқының ұлттық шипагерлік 

дәстүрінің теориялық, мәдени-тарихи тұрғыдағы биік мәртебесін айқындайды. Оның дәлелі 

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» кітабына көрші қытай елінде 1997 жылы 

маусым айында «1-дәрежелі мемлекеттік таңдаулы ұлттық кітап» сыйлығының берілуі. 
                Қорыта  айтқанда, Жоғарыда келтірілген мысалдар «Шипагерлік баянның» бүгінгі 

заманның дәрігерлері үшін және де қазақ тілін, тарихын, мәдениетін, әдебиетін, 

этнографиясын, астрономияны, биологияны зерттеушілер үшін теңдесі жоқ асыл қазына 

екендігін дәлелдейді. «Шипагерлік  баян» адам  баласының  ең  басты  байлығы- 

денсаулықты сақтауға, сырқаттарды емдеуге ғана бейімделген терең де тарихи 

ғылымнамалық еңбек қана емес, ол халқының тұрмыс-тіршілігімен, оның рухани 

байлығымен, халықтық салт-дәстүрімен,  терең тыныстаған келер ұрпаққа тәрбиелік мәні зор 

мұра екені даусыз.  

           Ұлттың денсаулығы - мемлекетіміздің болашағы. Ендеше, қазақтың дәстүрлі 

медицинасының болашағы - қазақтың болашағы болмақ! Сондықтан да жұрт мерейі өскен, 

ел еңсесі көтерілген бүгінгі күні алар асуымыз бұданда зор болуға тиісті. 

Өткенімізді еске алу елдігіміздің белгісі, мәдениетіміздің көрінісі дер болсақ, Өтеубойдақ 

Тілеуқабылұлының есімі алтын әріппен жазылуға хақылы. 

Тұғыры биік еліміздің ертеңі бүгінгісінен жарқын болуы – рухы асқақ , өресі биік , 

білімді де талантты ұрпақ қолында . Ал бүгінгідей жаһандану заманында өзіндік 

болмысымыз бен төл тарихымыздан ажырамасақ қана ірі табыстарға жете алатынымыз 

сөзсіз. 

                                                 Тәуелсіз ел еңсесі биік деген, 

                                             Қазақ елі көрінуде биіктерден. 

                                             Өтейбойдақ еңбегі дараланып, 

                                         Қытай, қазақ ғылымы төрін берген. 
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Писатели во время карантина 

Усекеева Шахсанам 

Руководитель: Ереханова СаулеТулешовна 
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Аннотация 

Тарих бойында адамзат бірнеше рет ауқымды індеттермен бетпе-бет келді - Юстиниан 

обасынан «испан тұмауына» дейін. 17 ғасырда адамдар іс жүзінде бірнен соң  бірі  жалғасқан 

карантинде, интернетсіз, теледидарсыз отырды. Тіпті әркімде  кітап ала алмайтын - олар 

мүмкіндігінше аман қалды. Бірақ екінші жағынан, мұндай карантиндер жазушылар мен 

ғалымдарды керемет шығармалар мен тапқыр жаңалықтар жасауға мәжбүр етті. Пушкин 

«Евгений Онегинді» бітірер ме еді, ал Мэри Шелли өзінің бір-екі аптасын өзін-өзі оқшаулап       

өткізбесе, оның керемет романын жазар ма еді, белгісіз. 

Annotation 

Humanity has repeatedly faced large–scale epidemics throughout history - from the plague 

of Justinian to the "Spanish flu". In the 17th century, people were completely quarantined on one or 

the other, and without Internet and TV. Not even everyone could afford books – they survived as 

best they could. But on the other hand, such quarantines forced writers and scientists to create great 

works and brilliant discoveries. It is not known whether Pushkin would have finished Eugene 

Onegin and Mary Shelley would have written her brilliant novel if they had not spent a week or two 

in self-isolation. 

 

Великие писатели не раз сталкивались с испытаниями в виде эпидемий холеры, чумы 

и других болезней. Но результатом стали одни из величайших шедевров мировой 

литературы. Пушкин испытывает творческий подъем, Чехов лечит больных и пишет 

рассказы, Шекспир и Боккаччо создают жемчужины литературы.  Слово каранти н- 

заимствованное слово, возникшее  в первой половине XVIII века из французского языка где 

quarantaine   от quarant «сорок». Исходно — «место, где сорок дней держали — в изоляции от 

других — людей, приехавших из зараженной местности. Взглянем поближе на жизнь 

писателей во время карантина.  

Карантин – это не заточение в четырёх стенах, а прекрасная возможность заняться 

чем-то важным и сделать то, на что раньше не хватало времени. Наше исследование   о том, 

как великие писатели переживали самоизоляцию. 

Многих русских писателей коснулась изоляция: одни застревали в карантинных 

городах, другие попадали в ссылку за слишком смелые высказывания, а были и те, кто 

добровольно запирался дома в творческом порыве. 

В 1830–1831 годах Россию охватила первая в ее истории эпидемия холеры. В городах 

остановилась торговля, а границы населенных пунктов закрывали на карантин. Александр 

Герцен в это время был в Москве. В мемуарной хронике «Былое и думы» он писал: 

В это время писатель учился в Московском университете. Когда холера добралась до 

учебного заведения — умерло несколько учащихся и служащих, — его закрыли, а студентов 

отправили по домам. 

А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» 

и такой диетой, которая одна безхлору и холеры могла свести человека в постель. 

Александр Герцен так описывал в мемуарах «Былое и думы» столицу: «Москва 

приняла совсем иной вид. Публичность, не известная в обыкновенное время, давала новую 

жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали 

https://www.culture.ru/materials/98730/rodonachalnik-russkogo-socializma
https://www.culture.ru/materials/98730/rodonachalnik-russkogo-socializma
https://www.culture.ru/s/culturniy-gid-po-moskve/
https://www.culture.ru/institutes/10129/moskovskii-gosudarstvennyi-universitet-imeni-m-v-lomonosova
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об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые 

полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни 

печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили 

какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх 

перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что 

тот-то занемог, что такой-то умер…» 

Александр Сергеевич Пушкин – 190 лет назад тоже вынужден был 

«забаррикадироваться» в своем имении в Болдино: Россию терзала жестокая эпидемия 

холеры, Москву и Петербург закрыли на карантин. 

Из Болдина Пушкин писал своему издателю подбадривающие письма о том, что 

«хандра хуже холеры»: «Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдёт, были бы мы 

живы, будем когда-нибудь и веселы». 

Находясь в Болдино, не имея возможности вернуться в Москву, выезжать на балы и 

посещать знакомых, Пушкин написал 40 произведений. «Болдинская осень» признана самым 

продуктивным периодом в его творчестве. 

Именно карантину мы обязаны появлением «Повестей Белкина», «Маленьких 

трагедий», «Сказки о попе и его работнике Балде», двух последних глав «Евгения Онегина», 

трех десятков стихотворений и многих других произведений Пушкина. 

Когда Антон Павлович Чехов был земским врачом в Мелихове, разразилась 

эпидемия холеры. И он добровольно вызвался лечить крестьян из 25 окрестных сел. 

Добавьте сюда еще монастырь и 4 фабрики. 

Лечил людей Чехов бесплатно. Более того – он тратил свои деньги на устройство 

фельдшерских пунктов, так как земские власти отказались это делать.Чехов работал чуть ли 

не круглые сутки. Разумеется, на литературу в тот период времени у него не оставалось. Но, 

может быть, великий русский писатель сделал тогда нечто большее? 

Шекспир на карантине – написал «Король Лир». Одну из своих самых известных 

пьес – «Король Лир» — Уильям Шекспир написал во время «Великой лондонской чумы» 

1605-1606 годов. Тогда вспышка бубонной чумы унесла жизни 100 тысяч жителей 

английской столицы. 

Люди бежали из Лондона, куда только могли, до тех пор, пока город не закрыли на 

карантин. Шекспир никуда не уехал – он остался в зараженном городе. Закрывшись в своем 

доме, он писал. Именно в тот  период, кроме «Короля Лира», была создана пьеса «Макбет». 

Многие знаменитые писатели и поэты ощутили преимущества изоляции ещё до того, 

как она стала принудительной. Некоторые из них находились в домашнем заточении по 

доброй воле, другие – по неудачному стечению обстоятельств. Так или иначе, в окружении 

четырех стен, они не тратили время на рефлексию и не уходили в депрессию, а рождали 

гениальные идеи, которые были воплощены ими в замечательных произведениях, ставших 

мировыми шедеврами и обогативших не только отечественную, но и мировую литературу. 

Литература: 
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 В статье рассмотрено употребление нашими предками древнейшего напитка бозы в 

качестве пищии лекарства. Проведенанализ состава бозы. Определены составные 

химические добавки, полезные для организма человека. Изучены лечебные свойства 

национального напитка для укрепления человеческого иммунитета. 

 

 

 

Annotation 

 The article discusses the use by our ancestors of the oldest base drink as a medicine food. 

The analysis of the composition of the database is carried out. Compound chemical additives useful 

for the human body have been identified. The medicinal properties of the national drink for 

strengthening human immunity have been studied. 

 

Ата-бабаларымыз жорықта, шаршап-шалдыққанда өзінің шөлін қандыру үшін әртүрлі 

сусындар қолданған,  сондай-ақ, ұлттық дәстүрлі сусындардың  өкпе ауруы, сарып, буын 

ауруларын емдеуде қолданған. Солардың бірі – боза сусынының вирусқа қарсы және 

бактерия жойғыштық әсері жоғары екенін білген. Еліміздегі пандемия кезінде адам 

денсаулығы  басты орында тұрды. Осы орайда пневмониядан кейін денсаулықты қалпына 

келтіруде боза сусынын  иммундық  жүйені нығайтуда қолдануда көмегі зор екенін 

анықтауды жөн көрдік. 

Бүгінгі таңда адамзат денсаулығына әртүрлі індеттердің зардабы әсер 

етуде.Бойымызды әлсіздік билегенде,дәруменіміз азайып кетті деп шағымданамыз.Ондайда 

«жеміс-жидек жеу керек» деп ақыл айтатындарда табылады.Ал, біздің ата-бабаларымыз 

жеміс-жидекті үнемі жемей өссе де,денсаулығы  мықты  болған.Себебі неде? 

Алдындағы асын тани білген қазақ – нағыз данышпан.Қазақ халқының ұлттық 

тағамдары пайдалы дәрумендермен минералдарға бай,сонымен бірге көптеген ауру 

түрлерінеде ем. 

Қазақ тағамдары  ішінде  боза деген  сусын бар. Бірақ қазіргіжастар оны біле 

бермейді. Дәмін татып көрмек түгілі атын естімегендер де жетерлік. Көп 

насихатталмағандықтан оның аты белгісіз. 

Тарих беттеріне үңілсек XVI ғасырларда түріктер мұны ұлттық сусын ретінде ішкен 

екен. Оны жасы да, кәрісі де тамсана ішті деген дерек көздер бар. 

Өкінішке орай бүгінгі күні бозаны шыңына жеткізіп дайындау екінің бірінің қолынан келе 

бермейді. Өйткені жасалу жолы – бейнетікөп мол шаруа. Сондықтан оны қолдануын өте 

сирек көреміз. Оның өзінің қандай жолмен даярланғаны беймәлім. 

Сондықтан біз осы сусынның пайдалы-зияндылығын ашып көрмекпіз.Сонымен  

бозасусыны  дегеніміз не ? 

 

Бозаның жасалу технологиясы: 

       Ата-бабаларымыз боза сусынын қара 

күзден көктемге дейін аралықта жасап 

қолданып отырған, көктемде мал төлдеп 

ағарғанға ауысқан. 

 Дайындалу технологиясы мен 

сақталу мерзіміне  қарай жас боза,мақсым 

боза, қорланған боза деп айтады. 

     Боза – көбіне тарыдан ашытып 

жасалатын ежелгі сусын, ішімдік [1]. Бір 

тәулік бойы суға бөктіріліп қойылған дән жармасының сарысуын төгіп тастағаннан кейін, 

қалған тұнбаға белгілі мөлшерде май, су құйып, оттың табына жайлап қайнатып, ботқа 

жасайды.Ботқаны  суытып қойып, дәнді дақылдың бір түрінен (тары, арпа, бидай т.б.) 

ашытқы дайындап салады. Ол үшін дақылды қажетінше алып, үстіне жылы су құйады.Бидай 
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дақылын  бірнеше  сағат бөктіреді де, сүзіп алады. Содан кейін оны жылы жерге жайып 

қойса, 4 күнде дәндері өнеді. Бидай дақылы бірден кеуіп кетпес үшін үстіне сулы дәке жауып 

тастайды. Өндіріп алған бидайды кептіріеді. Кепкен бидайды  келіге салып жаншиды. 

Осылайша дайындалған уытты тұнбаға мөлшерлеп салып, ботқаны жарты тәуліктей ашытып 

қояды. Содан соң, дайын қоспадан ыдысқа керегінше салып, сүзгіден өткізеді.Дайын болған 

сусын боза деп аталады. 

Бозаның құрамы: Жас боза құрамында 4-6 %, ал қорланған бозада 12-15% спирт 

болады[2]. Бозада  өндірілген  дақылдардың  уытында  Е  дәрумені  өте көп болады. Ол күш-

қуатты арттырып,адам ағзасындағы ауруға қарсы  тұратын  иммунитетті 

арттырады.Мәселен,бидайды өндіргенде оның дәніндегі  пайдалы  заттар С,В дәрумені үш 

есе, В2  дәрумені - он есе, В1 дәрумені-1,5 есе  көбейетіндігін  ғалымдарда  дәлелдеген.Тары 

– адамағзасындағы  керекті дәрумендердің қайнар көзі. Аллергияға әсер ететін глютен жоқ. 

В тобындағы дәрумендерге бай, бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке,  

иммунитетті арттыруға  керек  магний,фосфор, калий менмырыш бар.Бозаның  құрамында  

табиғи ферменттер  көп. 

Емдік қасиеті: 
Бозаның қоректік қасиетінің күштілігі сонша ағзадағы зат алмасуды күшейтіп, 

қандағы шлактарды айдап шығады. Ал медицинада қандағы қалдықтарды тазалау өте қиын 

екені белгілі. Бүгінде екінің бірі қаназдық ауруымен ауырады. Осы аурудың алдын алуда 

боза таптырмас ем. Буын ауруларына, тұз жиналғанға, ас қорыту мүшелеріне тигізер 

пайдасы мол. Өт қабымен өт жолдарына пайдасы бар. Тары ботқасы холестерин мен 

токсиндерді сыртқа шығаруға көмегі бар.Бауырға да пайдалы тары ботқасы ағзаны 

қуаттандырып артық тұзды сыртқа шығарадыБозаның құрамында ферменттер көп 

болғандықтан, залалы мол бактерияларға қарсы әсері бар. Оның құрамындағы аз ғана 

спирттің өзі ағзаға көп пайдасын тигізеді.Ерте қартаюды  тежейтін  күші  бар. 

 

Боза ішу халалма? 

Ханафи ғұламасы Мұхаммед Әбу 

Сууд Эфендидің (м.1490-1574ж.)бозаға 

қатысты айтқан жауабы: Үш Имам – 

Ағзам,ИмамӘбу Юсуф және Имам 

Мұхаммед тұжырымдамаларын зерттей 

келе,мұндай бозаның адал екеніне талас 

жоқ деген қорытындыға келуге болады.Ал 

оның құрамындағы ашу процесі кезінде 

өздігінен пайда болған аз мөлшердегі этил 

спиртісырттан әдейі қосылмағандықтан әрі канша ішсе де масайтпайтындай аз болғандықтан 

негізге алынбайды.Неге десеңіз, аз көлемде өздігінен пайда болған спирт ашыған айранда 

да,қымызда да,тіпті ашыған нанда да бар.Боза бөктіріліп  катты ашытылса да тоқтық үшін 

немесе ем үшін яки денеге қуат берсін деген мақсатпен аз көлемде ішуге рұқсат.Бірақ көңіл 

көтеру үшін,сауық құру үшін ішетін болса онысы харам.Саф тарыдан жасалған тәтті бозаның 

ішіне мас етуші зат қосылмаған болса,тек шөлді басу үшін және денеге қуат берсін деген 

мақсатта ішсе халал[3].  

Пайдалы кеңестер: 

Бозаның мал шаруашылығында тағы бір артықшылығы бар. Бозадан қалған 

қалдықпен бәйге аттарын бағады. Оның түбін жеген мал жұқпалы індетпен ауырмайды. 

Бозаның түбі деген – дақылды дайындаған кезде сүзілгеннен қалған ең түбіндегі маңызы. 

Оны жеген мал да қоңды болып, сырқаттан алшақ болады. 

Бозаның бактерияға,қабынуға қарсы асиеттерібар.Өте тойымды құнарлы болуына 

қарамастан құрамында  ауыр қортылатын элементер  кездеспейді. 

Ескерту: 
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Бүйрегіне тас, тұз жиналған науқастардың оны аса абайлап ішкені жөн.  Бүйрегінде 

тасы бар адамдар бозаны әу баста 50-100 грамнан бастап ішіп үйренгені жөн. Содан кейін 

ғана мөлшерін ұлғайта берсе болады. Бозаны кез келген жастағы адам іше берсе болады. 

Бірақ 3 жастан кіші  балаларға 5 ас қасықтан артық ішкізуге болмайды. Әсіресе бүйрегі, 

асқазаны мен бауыры ауыратын адамдар бұл сусынды арнайы дайындатып емге пайдаланса, 

ауруынан айығатын күн алыс болмайды. 

Қорытынды: 

 Бозаның пайдасы өте зор.Оның емдік қасиеттеріне байланысты кеңінен қолдануға 

болады. 

 Бозаның құрамында адам ағзасына пайдалы барлық  химиялық қоспалар бар екені 

анықталды. 

 Боза сусынын  ерте  заманнан  қолданғанын, ата бабаларымыз оны тағам және ем 

ретінде  пайдаланғанын оқып білдік. 

Ұсыныс: 
1. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының қасиеттерін,емдік пайдасын жас ұрпақтарға 

насихаттау үнемі жүргізілсе. 

2. Ішкі ауруларда,асқазан,  өт, бауыр т.б  ауруларындабоза сусынын жанама  емдеу 
протоколына ұсынылса. 

3. Салауатты өмір  салтын  ұстап,  ағзаға өте пайдалы, сіңімді  боза сусынын  қажетті ас-
тағамдармен біргеүнемі қолданысқа енгізсе.  

Әдебиеттер: 

1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі/ Т. Жанұзақов. –Алматы: Дайк-Пресс, 2008. -133 б. 

2. “ҚазақЭнциклопедиясы”, II-том. 

3. Интернет-ресурсы: Islam.kz сайты. Боза ішу харам ба? 
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Даукенова Гульнур Жексембайқызы, специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Салыхова Карлыгаш Мендигалиевна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» 

г. Уральск, Республика  Казахстан 

 

Аннотация. 

 Зерттеу жұмысым Бөкей хандығы құрылуының 220-жылдығы мен Жәңгірханның 

туғанына – 220 жыл толуына орай таңдап алынды. Мені Бөкей хандығының тарихы мен 

Жәңгірханның тұлғалық қасиеті қызықтырды. Олар туралы әртүрлі көзқарастар мен пікірлер 

бар. Жәңгір ханға тарихи тұлға ретінде әртүрлі баға беріліп келді. Тарихтың өткені мен 

бүгінгісін саралай келе, Жәңгір ханды ұлы тұлға, әділ басшы, ағартушы, реформатор ретінде 

жаңа көзқарастар қалыптасуда. Өз жұмысымды сіздерге ұсынамын. 

Annotation 

In connection with the 220th anniversary of the Bukeevsky khanate, with the 220th anniversary of 

Zhangir Khan, we once again turn to the history of the Bukeevsky khanate, which continues to 

interest us. There are a lot of author's positions, views and interpretations on this topic. A natural 

connection between the past and the present is established. An acute discussion continues about the 

identity of khan Zhangir. Today we give a new assessment of this remarkable personality as a ruler, 

reformer, educator. I want to dedicate my work to this topic. 

  

 Введение. 

           Цель: раскрытие исторической личности Жангир хана через его деятельность. 

           Одной из самых  выдающихся личностей в истории Казахстана по праву считается 

Жангир хан. Кто такой хан Жангир? Чем он прославился, какой след оставил в истории?  

Из-за хозяйственного упадка, углубления земельной тесноты была образована Букеевская 

Орда в марте 1801 года в междуречье низовий Урала и Волги. Ханом был 
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назначенБокейНуралыулы, его именем была названа территория Орды.У Бокей хана в 1801 

году родился сын Жихангер, что означает Покоритель мира. 24 июля 1824 года в городе 

Уральске Жангир провозглашен ханом. Именно при хане ЖангиреБукеевская Орда стала 

центром степной аристократии.  

Основная часть. 

Жангир ханобладал управленческим талантом, и имел огромное желание учиться.  Он 

первым в  истории казахских ханств перевел  земли в частную собственность кочевников, 

переходивших на оседлый образ жизни.Жангир хан провел  реформу старой системы 

налогов, раньше взимался «зякет», затем «согым», «жасауылакы» – налог для содержания 

слуг. Как правитель-реформатор, он создает аппарат управления из  функциональных 

подразделений: канцелярия, депутатская группа, Сoвет 12 биев, институт есаулов, группа 

базарных султанов, ханские вестовые из 14 человек. Он предложил и учредил должность 

ахуна – главного духовного лица ханства. 

          Впервые в Букеевской Орде в 1832 была организована местная ярмарка (центром 

торговли стала Ханская Ставка (ныне село Хан ОрдасыБокей-Ординского района)).  Объем 

торгового оборота ярмарки составил более миллиона рублей. Обмену товаров подлежал 

скот,  сотни тысяч поголовий скота отправлялись в Россию. На ярмарку приезжали тысячи 

купцов со всех сторон. Хан Жангир открыл в ставке первую типографию и первое 

казначейство. «Учреждение казначейства дало возможность давать ссуды, помогать 

обществу. На территории Букеевского Ханства жители занимались скотоводческой 

деятельностью, животноводством, а бывали случаи, когда скот погибал в суровые зимы. И 

именно учреждение казначейства помогало финансовыми средствами, чтобы люди могли 

закупить скот и не умереть с голоду», – из рассказа сотрудника историко-культурного музея-

заповедника Хан Ордасы МерекеРушанова. 

Жангир хан основал Ханскую ставку в урочище Жаскус. С этой целью Жангир 

выписал специалистов из Санкт-Петербурга, которые исследовали местность. Жангир хан 

пытался остановить движение песков и пытался защитить город от пыльных бурь. Для этого 

он посадил вокруг Ханской ставки два вида карагачей, которые произрастают только в такой 

пустынной местности. Он выписывал саженцы специально для ограждения ставки. 

Подземельные грунтовые воды питают деревья. Жангир хан специально для этого дела 

открыл первоелесничье хозяйство. Жангир выписывал кумыков, которые занимались 

ювелирным искусством при дворе. 

Казахский Петр Первый – так называли современники Жангир хана.В 1841 году 

былаоткрыта самая первая светская школа. Первый набор в школу составил всего 12 

учеников на 30-40 открытых мест. В этой школе преподавали татарский, арабский и русский 

языки, начальные правила арифметики и грамматики, в кратком виде – географию и 

историю, правила оспопрививания. 

Жангир хан был  образованным и просвещенным человеком.  Первые  знания он 

получил от домашних учителей. Позже Жангир воспитывался  в Астрахани, в доме 

губернатора края Степана Андреевского, друга хана Бокея, где получал уроки от  

профессиональных преподавателей. Он приобрел у них знания по основам политики, 

административному управлению и прочим наукам. 

Жангир хан  легко и в совершенстве овладел тремя иностранными языками: русским, 

арабским и персидским, свободно говорил на немецком языке. Жангир хан как правитель  

считал, что знания – ключ к улучшению жизненных условий  и укреплению положения 

казахского народа в политической сфере.Жангир ханабеспокоило будущее детей. Он  

отправил учиться в Казань своих детей, призывал других родителей поступить так 

же.«Родители не хотели отпускать детей, боясь, что в России их обратят в христианство, и 

хан Жангир вместе с детьми простых казахов отправлял на учебу своих сыновей», – из 

рассказа директора музея Жангир хана ЗКАТУ НуржанаТолепова. – Позже сам Жангир хан 

писал: «Я объявляю, что наши дети, обучаясь, узнают все науки для доброго служения 
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обществу. Все это меня радует, ибо доступ к образованию – великое счастье для моего 

народа». 

С именем хана Жангира связана первая вакцинация в казахской степи.  Страшная и 

заразная болезнь – оспа, охватившая огромную территорию,в большинстве случаев, 

заканчивалась летальным исходом для заболевшего. Это можно сравнить  с пандемией 

коронавирусной  инфекции в данный момент, охватившей весь мир.  Благодаря политике 

Жангира, оспу удалось победить. Вот как об этом пишет в своей книге «Жангир-хан» 

профессор-физиолог Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова, доктор 

медицинских наук КожантайКасенов:«В Оренбург в сентябре 1825 г. он (хан Жангир –авт.) 

взял с собой старшего сына Зулкарная, который должен был остаться на обучение. В 

качестве воспитателя хан пригласил своего давнего знакомого Махамбета Утемисова, 

который уже прослыл в родных краях акыном. Хана сопровождал среди других и грамотный 

молодой человек – СырлыбайЖаныбеков. По настойчивой просьбе хана он тоже остался в 

Оренбурге - обучаться оспопрививанию в фельдшерской школе при военном госпитале. 

Через год он вернулся в Бокеевскую орду и начал делать прививки против страшной болезни 

– натуральной оспы». 

Жангир хан решилповторить поступок английской королевы, которая после 

обнародования в 1796 г. результатов опыта доктора Эдварда Дженнера, первой решилась на 

прививку против оспы своим детям. Первыми казахскими детьми, получившими прививку 

против оспы, оказались ханские дети – Зулхарнай и Ескендир. Благодаря прогрессивному 

отношению к медицине хана-реформатора Жангира,  опасная болезнь исчезла на территории 

Казахстана. 

Жангирхан продвигал  идею оседлости и постепенного отказа от кочевого образа 

жизни. Он предложил раздать людям землю в частное пользование. Но, к сожалению, земли 

быстро разделили между собой представители богатых кланов, оставив шаруа совсем без 

земли. Все это в итоге привело к народно-освободительному восстанию ИсатаяТайманова и 

Махамбета Утемисова — бывшего хорошего друга хана Жангира и учителя его сына 

Зулхарная.Жангир подавил восстание с помощью российских войск. Это было не ошибкой, а 

тяжелейшей личной драмой и незаживающей душевной раной для хана, так как он 

переживал трагедию своего народа.Именно в этот момент прозвучали слова знаменитого 

стихотворения Махамбета Утемисова, которые  долго будут повторять в степи: «Ты 

коварный волк, а не хан!».  

         Исследователь И.С. Иванов в своем труде «Джангир хан Внутренней Киргизской 

Орды» пишет: «Немалое внимание на Джангира оказывала его жена Фатима, дочь 

оренбургского муфтия Мухамед-Джана  Гусейнова, с которою он вступил в брак в 1824 г., 

когда Фатиме было около 15 лет от роду.Это была девушка образованная по-европейски, 

бывавшая в обществе, знавшая иностранные языки, музыку и танцы.» Летом 1826 г. хан 

Жангир совершаетпоездку с женой Фатимой в Москву для участия в коронации царя 

Николая I. В журнале «Сын Отечества» сказано об умении ханши Фатимы  находить общий 

язык с окружающими, о ее широких связях с образованными и культурными людьми 

высшего общества 

По словам современников Жангир хан строго придерживался традиций и обычаев 

своего народа. Он среди своих – кочевник, в ученой среде – ученый. К его суждениям люди 

прислушивались с особым интересом и вниманием. Хана, как образованного правителя, 

высоко ценили энциклопедист Александр  фон Гумбольдт, ботаник Карл Клаус, химик А. 

Бергман, друг А.С. Пушкина С.А. Раевский, С Жангир ханом поддерживали отношения 

лингвист и составитель «Толкового словаря» В.И. Даль, профессор Казанского университета 

Карл Фукс, государственный деятель Н. Мусин-Пушкин.Карл Фукс написал статью 

«Пребывание в Казани киргизского хана Джангира», опубликовал ее и выслал в Букеевскую 

Орду. Хан Жангир обратился с просьбой к профессору Казанского университета, 

знаменитому востоковеду Казым Беку, оказать содействие в издании важной для мусульман 

книги. Он подготовил и издал древнее арабское сочинение «Мюхтесерюль-викгает» 
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(«Сокращенное законоведение»), которое считают во всех мусульманских школах-мектебах 

классическим сочинением. Книга была издана впервые на территории Евразии при 

финансовой поддержке Жангир хана.  

             В 1844 году ученые избрали его почетным членом Казанского университета.Этой 

чести хан удостоился и за вклад в материальную базу университета. Жангир подарил 

библиотеке вуза шесть редких рукописей VIII-XI веков.  

В 1832 году в Букеевской Орде  он создал медицинские отделения, аптеку (1838), архив, 

карту ханства. Жангир создал музейную коллекцию предметов быта и истории культуры 

казахов. В культурной жизни Букеевской Орды достойное место занимала «оружейная 

комната». Это было началом музейного дела в Казахстане. В «Оружейной комнате» были 

представлены  семейно-династическая коллекция оружия, историческая реликвия и ценные 

документы. 

Наш писатель, краевед, уважаемый ветеран ЖайсанАкбай пишет: «Долгое время 

личность и деятельность хана Жангира были незаслуженно опорочены – считалось, что лишь 

батыры Махамбет и Исатай боролись за права простого народа, Жангир хан же выступал на 

стороне угнетателей. Однако уроки истории показывают, что эти утверждения были далеки 

от истины. Жангир хан, как и полагается мудрому и справедливому правителю, радел о благе 

своих поданных и видел казахов культурным, просвещенным и независимым 

народом».ЖайсанАкбай написал   поэму «Хан Жангир» в 2001 году. В Уральском 

драматическом театре имени А.Н. Островского на основе этой поэмы в рамках программы 

«Руханижаңғыру» был поставлен одноименный спектакль.  

Заключение 

         Видный исследователь, историк Букеевской Орды, академик СалыкЗиманов в своей 

книге «Россия и Букеевское ханство» подчеркивает: «Период ханствования Жангира было 

относительно продолжительным и конструктивным в плане осуществленных 

преобразований в ряде областей жизни общества». С. Зиманов перечисляет заслуги хана 

Жангира, уделяет внимание просветительской деятельности хана Жангира: «Впервые в 

многовековой истории казахских ханств верховная местная власть покровительствовала 

просвещению».  

Времена меняются. Заново листаем страницы истории.  Мы должны чтить память предков, 

знать свои исторические корни, любить и гордиться своей Отчизной. Еще в «Оренбургском 

листке» за №38 от 17 сентября 1889 года говорилось: «Живет Жангир в воспоминаниях 

киргизов как самая светлая личность, отличавшаяся умом, прозорливостью и 

справедливостью...».  

Сегодня, с расстояния двух столетий, хан Жангир воспринимается нами как сын своей эпохи. 

В нашем городе Уральске два высших учебных заведения: Западно-Казахстанский  аграрно-

технический университет имени Жангир хана и Западно-Казахстанский государственный 

университет имени Махамбета Утемисова. Они названы именами тех личностей, живших в 

одно и тоже время, и каждый из них по-своему боролся за будущее своего народа. Отрадно, 

что история  с честью расставила их имена,  потомки сумели понять и принять, а так же 

прививают молодому поколению дань уважения и признательности первопроходцам, 

проложившим дорогу независимости Казахстана. Ведь именно в Букеевской орде два века 

назад было положено начало современной казахстанской государственности. 
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Халел досмұхамедұлы - вирусолог дәрігер 

                                   Исакқызы Сабина, Емдеу ісі мамандығы 

Ғылыми жетекші: Муханова Клара Тнейбаевна 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі»  МКК 

 

           Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлеуметті шошытқан СOVID-19 вирусына 

байланысты пандемия жарияланды. Біздің елімізде де осы ауруды алдын алу мақсатында 

карантин жарияланған болатын.  

          Қазақ даласында карантиндік аурулардың болғандығын, талай адамның өмірін жалмап 

өткендігіне тарихтың куә екендігін айтып өткім келеді. 

   Мемлекет және қоғам қайраткері, этногроф, әдебиетші, 

тарихшы, табиғат зерттеушісі және қазақтың тұңғыш жоғары 

білімді дәрігері Халел Досмұхамедов сол кездері халық 

денсаулығын сақтауға ат салысты. Ол 1883 жылы 24 сәуірде 

қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Өткен ғасырдағы  

елге өлім болып келген елеулі есте қаларлық оқиғаның бірі - Оба 

ауруы болды. Халел Досмұхамедұлының тарихта бір кездері 

обамен күрескен дәрігер – ғылым ретінде есімі қалды. Ол кезде 

қазақ халқының  денсаулық сақтаудағы хал - жағдайы нашар 

болатын. Осы індетпен күресуі үшін айтулы тұлғаның империя 

армиясында шенге жетіп, учаскелік дәрігердің қызметіне келуі, сондай - ақ өз басын қатерге 

тігуі оның адами қасиетінің қаншалықты жоғары екенін көрсетеді.  

Оба ауруы өршіп тұрған Қазақстанның батыс бөлігіндегі Орал 

облысының Темір уезіне учаскелік дәрігер болып жұмысқа 

тұрып, оба ошақтарын жоюға ,халықты құтқаруға, 

сақтандыруға бір кісідей 1920 жылға дейін белсене қатысты. 

Ол алапат індеттің ортасында болып халықты оба індетінен 

түгел қырылып қалу қауіпінен аман алып қалуға зор үлесін 

қосты.         

  Х. Досмұхаммедұлының 1914 жылдан бастап Қазақ 

газеттерінің беттерінде түрлі аурулардан сақтану шаралары, әр 

дерттің өзіне тән белгілері, емделу жолдары мен мен қолданылатын дәрі-дәрмектің түрлері 

жөнінде, соның ішінде жұқпалы аурулар хақында көп мағұлмат берген мақалалары жарық 

көрді. Бұған қоса 9 кітаптан тұратын «Жаратылыстану бойынша алғашқы ілімдер» деген 

өзінің  ең үлкен еңбегін жазды. Қазақ тілінде жаңа анатомиялық терминдер құрастырды. Осы 

терминдер анатомия терминалогиясын  қазақ тіліңде құрастыруға негіз болды. Өз қолымен 

онды, жүзді емдегенімен, мыңдарға, миллиондарға білгенін үйретіп, ақыл-кеңес берді. Атап 

көрсететін болсақ №1(суретте) 
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     Академик Рәбиға Сыздықова мен ғылым докторы Ғарифолла Әнес «Тән саулығының 

шипагері, доктор Халел туған халқының дәрігерлік көмекке мұқтаждығын, түрлі   

аурулардың  алдыңдағы дәрменсіздігін көзбен көріп, қолмен ұстады. Оның ел ішіндегі өзі 

секілді аздаған оқыған дәрігер, докторлардан өзгеше қыры – дәрігер қаламгерлігі басталды», 

– деп дәлелдейді. Демек, Халел Досмұхамедов вирусолог-дәрігер, әрі қаламгер болып 

табылады.  

   Алдымен профессор Халел Досмұхамедов биология ғылымын дағы аса қиын да, күрделі 

бағыт – тез тарайтын жұқпалы ауруларды зерттеді. 

 

 Сондықтан, ол аса қауіпті оба ауруының 

жұқпалы ауру екенін зерттей келе, оны 

таратушы кеміргіштер, бүргелер екенін 

анықтап, адамдар мен жан-жануарларды 

сақтандыруға айрықша назар аударды.  

Бұл індет, егер санитарлық шаралар дер 

кезінде жүргізілмесе, ауру тез 

тарайтынын және аса қауіпті аурулар 

қатарына жататынын сол кездің өзінде мойындатқан. Ғылыми зерттеулерге қарағанда, 

жұқпалы індет жер бетінің барлық бөліктеріне таралып үлгерген. Тек қана Австралия мен 

Антарктидада ғана тіркелмеген.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Халел Досмұхамедов жұқпалы аурулар маманы болғандықтан, ол ауруды таратушы 

және тасымалдаушы немесе оба ауруының қоздырғышы бүргелерді жоймайынша, бұл 

індеттен айығу қиын болатынын өз мақалаларында халықтың есіне салып, хабардар етіп 

отырған. 

Сол кездегі зерттеулерде, кейбір деректерге жүгінсек, 1920-1949 жылдар арасында 

3476 адам оба ауруымен ауырған. Ғалым жұқпалы аурулардың маманы ретінде жүргізілген 

сақтандыру, емдеу шаралары, кейбір дәрі-дәрмектер бола тұра өз қорытындысын бермегенін 

ескерте отырып, ауру пайда болғанға дейінгі шараларды жүргізуді ұсынған.  

1918-1921 жылдары жекелеген зерттеулерде Батыс Қазақстан өңірінде оба індеті 

болмаған деп жазылады. Алайда, осы жылдары Орал, Қызылқоға жерінде жұқпалы індетті 

қадағалау болмағанын Гришин, Князевский сынды ғалымдар анықтап берді. Сол жылдары 

аталған жерлерде және Орал облысының көптеген елді мекендерінде сыпной тиф, холера 

аурулары кең тарағандықтан, оба ауруын бақылауға мұрша болмағанын зерттеуші Генке 

(1925 жыл) өз еңбегінде атап көрсетеді.  

Ең алдымен, ол жұқпалы аурудың қалай пайда болатынын былай деп көрсетеді: «Алла 

тағаланың жер жаһанға жіберген аурулары бар, бұл аурулардың бірқатары жұқпайды, 

бірқатары жұқпалы. Жұқпалы аурулардың көбі – құрт аурулар. 

"Тамыр дәрі хақында" 

"Сары кезік – сүзек"  

«Жұқпалы аурулар хақында» 

«Жұқпалы аурулар»  

«Оба қандай ауру»  

«Оқушының саулығын сақтау» 



34 
 

 Бір адамның ішіне, яғни қанына бір аурудың құрты кіре қалса һәм өсіп-өнетін жұғымды 

орын тапса, бір құрт бірнеше минутте бірнеше мың, яғни миллион болып өсіп-өніп кетеді. 

Бұл құрттардың көбі уын шашады, уы қанға таралып, адамды ауру қылады».  

          
Сонымен бірге, жұқпалы аурулардың құрттары адамға жұққан соң бірқатар уақытқа 

дейін ауырта қоймайды. Бұл құрттарға өсіп-өнуге уақыт керек. Обаның құрты жұққан соң 3-

5 күнге дейін ауыртпауы мүмкін. Шешек жұққан соң бір жұма, яғни он күн білінбей жүреді» 

деп қаперге береді.  

Вирусолог-дәрігер Халел Досмұхамедов жұқпалы аурулардан сақтану жолдарын да 

көрсеткен: «Адамның ішкі сарайы сау болса, дені таза болса, тамағы тоқ болса, ауру 

жұқпасқа, жұқса да ауырмасқа себеп болады. Науқас адамдарға, нашар адамдарға, аш 

адамдарға жұқпалы аурулар да жұққыш болады. Киімі бүтін, суықта жылы киім киген, үсті-

басын таза ұстаған, моншаға түсіп жуынған, қолын-бетін жиірек сабындап жуған ауру 

жұқпасқа себеп болады. Көп кісімен қатынасқан, әр үйге қыдырып тамақ ішкен, көп адаммен 

бір табақтан тағам жескен – әртүрлі аурулардың жұғуына себеп болады».  

 

Халел Досмұхамедов жұқпалы аурумен 

ауырған адамдарды қалай күту керектігін де 

нақты түсіндіріп берген: «Жұқпалы аурудың 

құрты көзге көрінбейді, мұндай аурумен науқас 

болған кісінің қасында толып тұрған құрт 

болады. Ауру кісінің қасында болу, бірге жату, 

тамақтану қауіп. Жұқпалы аурумен ауырған 

кісіні сау кісілерден бөлу керек. Ауру кісіні 

таза, оңаша бір бөлмеге салып, бірекі ауруды 

бағатын кісіден басқа кісілер қатынаспасқа 

керек.  

Ауруды баққан адамдар ауру жатқан бөлмеге кіргенде, сырттан бір киім киіп келу 

керек, ол киімді шығарда сол бөлмеге тастап кету керек. Аурудан шыққанда қолын, бетін 

сабындап жуу керек. Ауру жатқан үйде тамақ ішпеске, темекі-шылым тартпасқа керек. 

Ауруға берген аспаптарды, аяқ-табақтарды ыстық сумен жуып тұру керек». Халел 

Досмұхамедов кәсіби вирусолог-дәрігер болғандықтан, жұқпалы ауруларға қатысты қазақ 

халқының жағымсыз қасиеттеріне де мән береді.  

Аурулы болған кісінің көңілін аулаған жақсы десекте , жұқпалы аурулардың көңілін 

сұраймын деп ауырған кісінің қасына бару жарамайды. Көңіл сұраушыларды науқасқа 

қатынастырмау – аурудың жақындарына міндет, ауырған кісіге тыныштық жылдам жазылуға 

себеп болады. Көңіл сұраушылар науқастың һәм мазасын алады, оның үстіне өздерінеөздері 

ауру жұқтырып алуға себеп болады. Жұқпалы аурулы кісі жатқан үйді тазалатып, бұхырлап 

алу керек. Бұхырлап алу докторсыз қазақ қолынан келмейді», – деп қатаң ескертеді. Бұл 

жердегі бұхырлау деген сөз – қазіргі дезинфекцияның аудармасы. 

Жұқпалы 
аурулар 

ауыздан аққан 
сілекей 

қақырық 

құсық 

түкірік 
мұрыннан 
аққан су 

арттан 
шыққан нәжіс  

қан арқылы  
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Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Аннотация 

 Поводом выбора этой темы сталоупоминание о городке Сарайшык во многих древних 

письменных источниках.Сарайшык–старинный городок в Атырауской области, наполненный 

ценными историческими сведениямивремени Золотой Орды, сопутствующий развитию 

туристической отрасли Казахстана. Приняв участиена международной конференции 

«ҰлықҰлыс- Алтын Орда», состоявшейся 29 марта 2021 г. в городке Сарайшык, мы 

заинтересовались историей возникновения  городка Сарайшык. Мы провели исследование о 

возникновении городкаи хотим предоставить вам свою работу. 

Annotation 

The reason for choosing this topic was the mention of the town of saraishyk in many ancient 

written sources. Saraishyk is an ancient town in Atyrau region, filled with valuable historical 

information from the time of the AltynOrda, accompanying the development of the tourism industry 

of Kazakhstan. Having taken part in the international conference "UlykUlys- AltynOrda", held on 

March 29 in the town of Saraishyk, we became interested in the history of the town of Saraishyk. 

We have conducted a number of studies on the emergence of the town and we want to provide you 

with our work. 

Мақсаты: Сарайшықтың Алтын Орда дәуірінде Шығыс пен Батысты байланыстырған 

керуен жолы бойындағы саяси, діни орталық және қазақ ордасының астанасы болғандығы 

туралы мағлұмат беру. 

Х.Досмұхамедов «Емшілік халық әдебиеті» деген терминді 
қолданып, оны ауыз әдебиетінің бір бұтағы ретінде жіктеп 

мынадай бөліктерге бөледі: 

көшіру, қағу арбау оқу кітап ашу  

қомалақ ашу 

бойтұмар  

дем салу 
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Міндеттері: 

1.«Сарайшық» қаласы туралы мағлұмат беру 

2. Сарайшықтың шығу тарихымен таныстыру 

3.«Хан Ордалы- Сарайшық» музей қорығымен таныстыру 

Кіріспе. 

Сарайшық қаласы – ортағасырлық Қазақстан тарихында өзіндік  орны бар қалаға 

жатады. Егерде еліміздің оңтүстік өңірі мен Жетісу өңіріндегі қалалық мәдениеттің көрінісін 

көптеген ортағасырлық үлкенді-кішілі қалалардан, қамалдардан, бекіністерден, елді-

мекендерден көре алсақ, Батыс өңірдегі қалалық – Сарайшық қаласы арқылы байқалады. 

Ортағасырлық Сарайшық қаласы туралы тарихи деректер мен  мәліметтер баршылық, 

зерттеу еңбектерінде бұл қала атауы жиі кездесіп отырады. Ал қаланың тарихына арналған 

арнайы зерттеу жоқ болатын. Сондай-ақ бұл мәлімет – Сарайшық қаласының 

тарихнамасында өзіндік орны бар еңбектер қатарына жататынына ешбір күмән жоқ. 

Негізгі бөлім:  Сарайшық қаласының қалыптасуы 

Қаланың Сарайшық деп аталуы тегіннен-тегін емес, бұл қаланың жанында бұдан мың 

жылдан астам бұрын іргесі көтерілген Сарайшық атты Алтын Орданың орыс деректері 

бойынша немесе Ақ Орданың (шығыс деректері бойынша) кезінде ірі қалаларының бірі 

болған. 

Бұл қала неліктен «Сарайшық» депаталды? Бұл  туралымәселе қозғасақ, сол дәуірдің 

мәліметтеріне жүгінуге тиіспіз. Мысалы, XIV ғасырдың алғашқы кезеңінде, Қыпшақ даласы 

арқылы Хорезмге сапар шеккен араб саяхатшысы Ибн-Баттута былай дейді: «Сарайдан 

шыққансоң10 күннен кейін Сарайжук қаласына келдік, ол — Ұлы су (Жайық) жағасына 

орналасқан. «Жук» – сөзі бұл жерде «кіші» – деген мағынада, сонымен бұлқала – «Кіші 

Сарай». 

Демек, қаланың Сарайшық аталуы – Кіші Сарай атынан туындаған деп болжам 

жасауымызға болады, өйткені, шаһардың бұлайша аталуы қаланың өмір сүрген кезеңдеріне 

тұтастай жалғасты және орта ғасырдан біздің дәуірімізге жеткен деректерде де өзгеріссіз 

сақталды. Сарай — деп, негізінен ханның ордасы аталған. Олай болса, Сарайшық – бұл 

ханның екінші ордасы, яғни, жазғы мекені болуы мүмкін.   

Белгілі археолог Г.И.Пацевич Сарайшық қаласында 1373-1374 жылдары Алтын Орда 

тағының мұрагерлері Ильбан хан мен Ала Ходжалардың қоныстанғанын растайды. Бұл 

дәлелдерден Сарайшық қаласының Жошы ұлысының бір ауданының орталығы болуы 

мүмкін деген қорытынды жасауымызға  болады. 

Сарайшық қаласының өмір сүрген дәуірін «Археологическая карта Казахстана»  

жинағында былай деп үшке бөледі: «Бірінші дәуір – ХІ-ХІІ ғасырлар, яғни, моңғол 

үстемдігіне дейінгі мезгіл, екінші дәуір – ХІІІ-ХІV ғасырлар, яғни, Алтын Орданың немесе 

Ақ Орданың кезі, ал үшінші дәуір – XV-XVI ғасырлар, бұл дәуірді ноғайлық дәуір», –деп 

атаған. 

Сарайшық – Қазақ хандығының астанасы 

Сарайшық тарихының төртінші кезеңі – Қазақ хандығының құрылуымен басталады. 

Өйткені, Қазақ хандығының құрылуына және едәуір күшейуіне айтарлықтай қайраткерлігі 

мен бүкіл күш-жігерін жұмсаған Керей ханнан кейін мемлекетті басқарған Бұрындық хан 

ежелден Дешті-Қыпшақ тайпалары кіндік қаны тамып, еркінкөшіп-қонып, атамекен еткен 

кең даланың төсіндегі Сарайшықты ел ордасы етіп таңдаған. Бұл жөнінде Қазақстанның орта 

ғасыр тарихының білгір маманы, әйгілі шығыстанушы В.В.Вельяминов-Зернов былай дейді: 

«Сарайшықты Қазақ ханы Бұрындық бағындырып, алғашқы астана етті». 

Сарайшық шаһарын Қазақ хандығының астанасы етуінің сол дәуірлік сыры сан алуан. 

Сол сырдың бірі – біздіңше, Қазақ хандығы құрылуының бастапқы ауыр кезінде Бұрындық 

ханның Шығыс Дешті-Қыпшақтағы түрлі тайпалардың күнделікті тұрмыстық байланыстары 

ертеден орныққан Сарайшықты бағындыруы және астана  деп, ту тігуі, жергілікті 

тұрғындардың мәртебесін арттыруымен қатар, қыпшақ-маңғыт тайпаларының Қазақ 

хандығына бағыныштылығы мен берілгендігін нығайтып, өз еліне деген ел жандылық, 
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ұлтжандылық рухының қалыптасуына пәрменді ықпалы болғаны сөзсіз. Мысалы, Шығыс 

Дешті Қыпшақта XV ғасырдың соңғы ширегі мен XVI ғасырда қыпшақ этникалық 

қауымдастығына біріккен 24 ірі тайпалардың қауымдастығы негізінде айтарлықтай әскери-

стратегиялық күш жинақталғандығы. Атап айтқанда, елбөрілі, тоқсоба, жетіоба, дурут, әларс, 

буржоғлы, маңқұтоғлы, имек, тағ, башғұрт, куманлы, базанақ, бажна, қарабөріклі, ұз, жартан, 

ұрандар, баят, азкиши, тургеш, қаңлы, қарлұқ, жікіл және қай тайпаларымен қатар, бұл 

өңірге жаулаушылық кезінде келген моңғолдық маңғыт, үйсін, қият, дулат, барлас және 

қоңырат тайпаларында жергілікті қыпшақтармен татулықта орныққанын ескерсек, 

Сарайшықтың астана болуыныңбірден-бір себебі,сыртқы саясатты дамытуға тікелей қатысты 

болды. 

Қазақ хандығының алғашқы орныққан, нығайған кезеңінде Сарайшық қаласы далалық 

өңірдегі Жалқы ірі шаһар болғандықтан  орны айрықша екендігін мойындауға тура келеді. 

Өйткені, Сырдария бойындағы қалаларды иелену Орта Азиялық түрлі ұлттар мен 

мемлекеттермен ұзаққа созылған азапты , қасіретті қантөгістер мен үздіксіз жүргізілген 

соғыстарға киліктірді. Себебі, бұл аймақтағы қалалардың экономикалық-әлеуметтік және 

саяси-стратегиялық маңызы ежелгі замандардан-ақ баршаға белгілі болатын. 

Сарайшық қаласы орналасқан аймақ Қазақ хандығы құрылған дәуірде, ең бастысы – 

қарулы қақтығыстардан тыныш – қоғамдық дамуға ең қолайлы өлке болғандығы даусыз. 

Өйткені, Алтын Орда кезеңінен бастап, батыс пен шығысты байланыстырушы – Ұлы Жібек 

жолының  маңызды бір тармағы осы өңір және оның бірден-бір ірі шаһары Сарайшық 

арқылы өтіп, Дешті-Қыпшақтың даңқын шартарапқа жайғандығы белгілі. 

Оның үстіне, Қазақ хандығы нығаюының алғашқы кезеңінде бұл аймақта 

стратегиялық түпкі мақсатқа кедергі келтіріп, қарсы тұратындай саяси күштер  жоқ еді. 

Демек, Сарайшықтың Қазақ хандығының, алғашқы астанасы болғанына күмәндану шын 

мәнісінде, күні кешегі тәуелсіздікке дейінгі ұлттық тарихымыздың бұрмалануымен әдейі 

күңгірттендірілген ықпалынан шыға алмау болып табылады. 

Өз тағдырына – өзің ие болу үшін – «Жаныңның – азығы, санаңның – қазығы болғаны 

ләзім» – демей ме? Олай болса, орта ғасырлық Сарайшық қаласы – ұлттық санамыздың баға 

жетпес асыл қазықтарының бірі. 

Қазақ хандығына әкесі Керей ханмен бірге негіз қалаған Бұрындық ханмен Қазақ 

хандығын барынша кеңейтіп, нығайтқан хан Қасым неліктен Сарайшықты алғашқы Қазақ 

мемлекетінің астанасы етті? Бұл сауалға жауапты төмендегі тұжырымдауларымыздан 

шығаруға болады: 

Біріншіден, Сарайшық шаһарының жайқалған жұғымды жайылымдары мен 

шәрбәттай дәмді, мөлдір сулы, өмірге қолайлы Жайық өзенінің бойына орналасуы; 

Екіншіден, еуразияның ең төте, сондықтан да ең тиімді байланыстырушы шебіне ірге 

орнықтыруы; 

Үшіншіден, теңіздей толқыған, сан ғасырлар бойы ұрпақ үшін, ел үшін, жер үшін 

қиян-кескі арпалыспен күн кешкен көшпелілердің шаруашылық-тұрмыстық мүдделеріне сай; 

Төртіншіден, халықаралық мәнге, яғни, еуразиялық сауданың дамуы тек Қазақ халқына ғана 

емес, барша осы құрлықтарды мекендеушілердің экономикалық мүдделіктеріне орай; 

Бесіншіден, Сарайшық шаһары – Қазақ хандығына дейін-ақ, Алтын Орда мен Маңғыт 

жұртының даңқты хандары мен билерінің, мәңгіге топырақ бұйырып, жергілікті тайпалар 

мен рулардың имандылығы мен ата-баба аруағына бас иер қасиетті орталығы болуы. 

«Хан Ордалы Сарайшық» музей-қорығының құрылуы 

Тарихшылардың пікірінше, қаланың тарихы сонау XIV ғасырда-ақ жазыла бастаса да 

толыққанды зерттеуге мүмкіндік берілмеді. Шаһардың тарихына деген жаңаша көзқарас ел 

тәуелсіздігімен бірге қаланды. 1999 жылы 3 қыркүйекте «Хан Ордалы Сарайшық» музей-

қорығы құрылды. Осылайша Сарайшық қаласының тарихына арналған алғашқы музей 

туристер үшін жұмыс істей бастады. 

Музейдің қорын толықтыру бастапқыда оңайға соққан жоқ. Құнды жәдігерлер жан-

жақтан жиналды. Махамбет аудандық музейі мен Атырау облысы тарихи-өлкетану музейі 
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көмектесті, сондай-ақ, жергілікті зиялылар қолында бар жәдігерлерін музей залына әкеліп 

берді.Ұлт жанашырының қолдауымен ««Сарайшық» мемориалдық кешен құрылысы – бүкіл 

халық құрылысы» болып жарияланып, қысқа мерзімде музей мен хандар кесенесі, сондай-ақ, 

жанындағы мешіт қызметі жанданып, туристерге құшағын ашты. 

1999 жылы 23 сәуірде Иманғали Тасмағамбетовтың ұсынысымен Тарихи-

археологиялық «Сарайшық» қорығын құру туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы 

шықты. Сол жылы күзде яғни 3 қыркүйекте музей-қорық ашылып, салтанатты шараға 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев қатысты. Ашылу 

салтанатында сөз алған мемлекет басшысы: «Сарайшық Қасымхан билік құрған тұста Қазақ 

хандығының астанасы болды. Сарайшық топырағы қасиетті, өйткен иісі бүкіл түркі әлеміне 

ортақ Алтын Орда хандары – Тоқта, Жәнібек, Бердібек, Ноғайлының билеушісі – Оқас, одан 

бергі Қасымхан сияқты атақты хандарымыз бен батырларымыздың жаны осында мәңгілік 

жай тапқан жер, оны еліміздің алғашқы пантеоны десек те болады», – деді. 

Музей-қорық ашылған сәтте 120 жәдігер көрмеге шығарылды. Олардың ішінде ХІІІ 

ғасырдағы Хұм құмыра, өзге де құмыралар мен құмандар, қасқыр қақпаны, Сарайшық 

монеталары, Ресей патшасы монеталары келушілер назарына ұсынылды. Музейдің қорын 

толықтыру мақсатында облыстық музейден тарихи мәтіндер, 30 дана Сарайшық теңгелері, 

Сарайшық эмблемалары, 40 дана «Сарайшық – көне тарих көзі» фотолар көшірмесі, 1 дана 

Атырау облысы археологиялық ескерткіштер картасы, XVI ғасырдағы ескі Сарайшықтың 

орналасу макеті көшірмесі, 4 дана экспонат-ыдыстары алынды. 

16 жыл ішінде музей уақыт талабына қарай дамыды. Құнды жәдігерлермен 

толықтыру жұмыстарымен қатар ғылыми бағытта та жақсы жұмыстар атқарылды.Музейдің 

ғылыми қызметкерлері ғұндар мен ғазарлар, оғыздар мен қыпшақтардың Атырау 

аймағындағы дәуірлеу кезеңін, орта ғасырлық көнеқала жайлы сыр шертіп, Ноғай батыр мен 

Едіге биден басқа алты хан туралы ғалымдардың пікірлері жинақталып, салыстырмалы 

сериялар жүзеге асты. 

Иманғали Тасмағамбетовтың айтуы бойынша: «Сарайшыққа қатысты жәдігерлердің 

біразы сонау 1999 жылы Елбасының өзі Атырау облысына арнайы келіп ашқан «Хан Ордалы 

Сарайшық» атты мемлекеттік қорықмұражайда сақтаулы тұр. Бұл топырақта қазақ тарихына 

өлшеусіз еңбек сіңірген жеті хан жерленген. Сарайшық өз заманында өркениетке сай 

урбанистикалық шаһар болғанын көреміз.» 

Қорытынды 

Осынау тағылымы мол, баға жетпес тарихи жәдігерлер мен мұрағаттық құжаттар тек 

бір адамның ғана меншігі болмай, баршаға ортақ жәдігерге айналғандықтан осы қалашықты 

туризмдік орталыққа айналдырып, туристтерге арналған барлық қолайлы жағдайларды жасау 

және тарихпен жақын таныс болу үшін арнайыланған бірнеше экскурсия түрлерін жүзеге 

асырған жөн. Олар ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қалатындықтан тарихта айрықша орны 

толмас,ерекше естеліктер мен құндылықтар орны болуы үшін қолдан келген барлық 

шараларды жасаған абзал. 
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Аннотация 

Мақалада төл тарихымыздағы маңызды деген мәселелерді талқылай келе,  қазақ халқының 

этногенезі сонау қола дәуірінен басталып, «Мәңгілік Ел» идеясының өзектілігі мен 

тамырының қозғаушы күші болғандығын көрсетеді. Қазақ жеріндегі халықтың менталитетін, 

болмысын, қазақ халқының қалыптасуындағы тарихи тұлғалардың орнын сипаттай отырып, 

тарих тағылымының жас ұрпақ тәрбиесінде алар орны ерекше деген пайымдау жасалады. 

Обсуждая важнейшие вопросы нашей истории, в статье показано, что этногенез казахского 

народа восходит к эпохе бронзы и явился движущей силой актуальности и истоков идеи 

«Вечной страны». Описывая менталитет и характер народа казахской земли, роль 

исторических деятелей в формировании казахского народа, считается, что особое место в 

воспитании подрастающего поколения занимает изучение истории. 

Discussing the most important issues in our history, the article shows that the ethnogenesis of the 

Kazakh people dates back to the Bronze Age and was the driving force behind the relevance and 

roots of the idea of "Eternal Country". Describing the mentality and nature of the people of the 

Kazakh land, the role of historical figures in the formation of the Kazakh people, it is believed that 

the study of history has a special place in the education of the younger generation. 

       Қазақстан елі басынан көптеген кезеңдерді өткізген, тарихы терең мемлекет. Әр кезеңнің 

өз қаһармандары болған. Егер тереңге көз жүгіртер болсақ, Тоныкөк абыз тасқа қашап, 

Асанқайғы армандап, Желмаямен іздеген, хандар мен билер, сұлтандар мен батырлар 

негіздеп,  кешегі Алаш қайраткерлері  өсиет еткен, бүгінгі қазақ Елбасының бастамасымен 

жүзеге асыруға серт беріп, бел буған «Мәңгілік Ел» мұратын жас ұрпаққа насихаттау арқылы 

ұлттық тарихымызды дәріптеудің жаңа келбетін толықтырып, мазмұнын кеңейте түсеміз. 

«Мәңгілік Ел» жолында қасық қаны қалғанша шайқасып, сайын дала төсінде қалыптасқан 

атамекеннің әрбір сынық сүйем жерін кеудесімен қорғаған қаһарман хандарымыз - Қасым 

хан, Хақназар,  

Тәуекел, Есім хан, Әз-Тәуке, Абылай хан мен Кенесарының, қол бастаған сардарлар мен 

батыр бабаларымыз Қабанбай, Бөгенбай, Батыр Баянның ерлік істерін және елдің бірлігін 

даналығымен ұйытып ұстаған би - шешендеріміз Бұқар жырау, Нысанбай жырау, Төле би, 

Қазыбек би, Әйтеке билердің отансүйгіштігін үзбей насихаттау да тарих тағылымы арқылы 

жастарды тәрбиелеу құралы. 

Қазақ халқының тарихында тәуелсіздік үшін көп ғасырлық күрес жолында ұлы жеңістер мен 

ауыр жеңілістер болды. Осы үздіксіз күрестің тарихи тәжірибесі «Мәңгілік Ел» өзекті 

идеясының маңыздылығын – халық бірлігін дәлелдейді. Этнос және қоғам, мемлекет 

есебінде қазақтар өз бастауын Алаша ханнан алады. Дегенмен, халықтың төл тарихы шежіре 

мұрасында. 1905 жылдан бастау алатын 100 жылдық тарихы бар алаш үкіметінің тарихта 

алатын орыны ерекше. «Алаш идеясы» еліміздің ұлттық идеясы. Алаш үкіметі халқымыздың 

мәдени даму жолын жаңа арнаға бұрды. Осы тұста алаштың серкелері: Әлихан Бөкейханұлы, 

Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақов Дулатов тілге тиек ете аламыз. Осы алаш ардақтылары 

«Алаш идеясының» жетекшілігінде тұрды. Алаш ардақтыларының армандаған өзекті 

мақсаттары ұлттық болмысты сақтау, тәуелсіз ел болу, туған тіліміздің мәртебесін жоғары 

көтеру болатын. Күні кеше алаш ардақтыларының көтерген ұлттық идеалары қазіргі таңда 

жүзеге асып отыр. Бұл жағдайдың айқын бір дәлелі бабаларымыздың құны болып келген 

жерімізде емін - еркін өмір сүріп, ғасырлар бойы сақталып келген қазақ салт дәстүрлерін 

жалғастырып, заман талабына сай білім алып жүрміз.            Мәңгілік Ел – ата - 

бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман - тұрмысы бақуатты, түтүні 
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түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел, әлем елдерімен терезесі тең 

қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Біз 

армандарды ақиқатқа айналдырдық, Мәңгілік Ел іргетасын қаладық. Біз үшін 

болашағымызға бағдар ететін ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол 

«Мәңгілік Ел» идеясы. «Мәңгілік Ел» жобасын ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа 

дәуірдің кемел келбеті деп басталады. «Мәңгілік Ел» отандастарымыздың бірегей тарихи 

мақсаты мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. Түркі тарихын, көне түркі мұраларын 

зерттеуші филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.Сартқожаұлының «Mangi El» 

халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: «Мәңгілік Ел - түрік жұртының 

данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк негізін қалаған - идея…» 

екендігін жазған, елінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі сыртқы қорғаныс 

шеңберін жасап, «Мәңгілік Ел» саясатын іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ 

елінің бас ұранына айналды. «Мәңгілік Ел»  идеясының құрылуымен Қазақстан елі 

тәуелсіздікке қол жеткізді. Былтыр қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Бұл қайта 

жаңғырған қазақ мемлекетінің ата - бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығайа 

түскенін әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда, 30 жыл көзді ашып 

жұмғандай қас - қағым сәт. Дегенмен, бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, 

дағдарысы мен дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады. Қазіргі кезде Қазақстанымыз әлем 

сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Жас мемлекетіміз осындай аз ғана уақыттың ішінде 

көптеген экономикалық, саяси және әлеуметтік жетістіктерге қол жеткізді. Экономикалық 

байланысымыз даму үстінде. Қазақ жерінің байлығы, мол табиғи қорлары еліміздің 

әлеуметтік дамуының негізі болуда. Осының барлығы тұғырлы тәуелсіздік тұсында қол 

жеткізген жеңістер мен табыстар деп білемін… Қазіргі таңда жас мемлекетіміз көптеген 

елдерден әлдеқайда алда тұр. Қазақ елі өзінің мықты ел екенін, кез келген қиындықты бірге 

көтеріп, өзінің алғырлығын дәлелдей түсті. Осы тұста яғни Тәуелсіздік алғаннан кейін 

Қазақстанда көптеген өзгерістер орын алып, биіктерден көріне түсті. Ол ауызбіршілікті, 

ынтымақта, туыстық қарым қатынаста, жақсы ниетпен өмір сүрудің айғағы. Тәуелсіздік - 

ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. 

Біз, жас өскелең жастар, тәуелсіз Қазақстанның болашағымыз. Ата-бабаларымыздың аңсаған 

арманы -  тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп, еркін өмір сүріп жатқан біздер шынайы бақытты 

жандармыз. Ендігі мақсат, осы еркіндікті баянды ету біздің басты парызымыз. Ұлы Дала 

тағылымдарын насихаттап, «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыру, дамыған, ықпалды 

мемлекет құруға ұмтылу, көптің бірі болып қалмау қазіргі ұрпақтың асыл мұраты болу 

керек.                           

     «Біздің тарихымыз - ол бірлік пен тұтастықтың тарихы». Сондықтан осы рухпен 

тәрбиеленер жас ұрпақ жасампаздық және мемлекетті нығайтудың көп ғасырлық 

тәжірибесінен ұлт тарихына деген мақтаныш сезімі мен айрықша құрметпен қарайтыны 

сөзсіз. Ғасырлар қойнауынан жеткен халқымыздың ұлы мәдениеті мен дәстүрін сақтай 

отырып, Қазақстанның рухани өркендеуінің негізін қалауға ұмтылатын да бүгінгі ұрпақ 

болмақ.     

Колледждегі «Шежіре» үйірмесінің жоспары мен бағытының негізгі жұмысы: «Мәңгілік ел» 

идеясын жүзеге асырып, одан әрі дамытатын жастар болғандықтан олар ең алдымен білімді, 

ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білген, өз 

елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптастыру. 
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   Қорыта келе айтарым, тарихи таныммен ұрпақ өседі, ұлттық сана қалыптасады, 

жаңғырады. Қазақстан тағдыры үшін, өткен ата - бабалар мен болашақ ұрпақ алдында ең 

бағалы құндылығымыз — егемендігімізді сақтап, мұратымызға айналған «Мәңгілік ел» болу 

идеясын жүзеге асыру жолында еңбек етіп, тұтастық пен ұлттық мүддемізді қорғауды 

көздейтін стратегиялық бағдардан айнымауымыз керек. Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 

«Жаңа Қазақстан – жаңару мен жаңғыру жолы, бүгінгі буынның болашақ ұрпаққа аманаты. 

Ендеше, білімі терең, ойы озық ұрпақ, бүгінгі жастарымыз – Қазақстанның жарқын 

болашағы», - деген сенімін жүзеге асыруға жігерленейік!  
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Аннотация  

Определить влияние психологии, эмоций беременной женщины на ее здоровье и 

влияние на ребенка, объясняя причину ее изменения настроения.  

Аnnotation 

To determine the influence of psychology, emotions of a pregnant woman on her health and 

the impact on the child, explaining the reason for her mood changes. 

Қазіргі уақытта әйелдің психоэмоционалды жағдайының репродуктивті функцияға, 

жүктілік ағымына және перинаталды нәтижелерге әсеріне көбірек көңіл бөлінуде. Соңғы 

жылдары дамыған елдерде ұрпақты болу жасындағы әйелдерде әртүрлі психикалық 

бұзылулар жиілігінің артуы байқалады, психотроптық препараттарды қабылдайтын 

пациенттердің, оның ішінде жүктілікті жоспарлаған әйелдер мен жүкті әйелдер арасында 

үлесі артты. 

Жүкті әйелдердің көпшілігінің жиі кездесетін ауруы-токсикоз. Ерте токсикоздың 

дамуының психологиялық теориясы тұрғысынан алғанда, әйелдің қазіргі өмірлік жағдайдан 

бас тартуымен және бір мезгілде бастан кешіретін алаңдаушылық сезімімен тікелей 

байланысты. Сонымен қатар, токсикоздық психосоматикасына келетін болсақ, бұл баланы 

қаламау некедегі кез келген проблемалардың көрінісі, жұбайының қанағаттанбауы немесе 

мансаптан бас тартқысы келмеуі болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, белгілі бір физикалық ыңғайсыздық және психологиялық факторлар 

мазасыздықтың дамуында маңызды рөл атқарады. Оған өмір салтының мәжбүрлі өзгеруі, 

отбасындағы және жұмыстағы әріптестерімен қарым – қатынас, туылмаған баланың 

денсаулығына алаңдаушылық, қаржылық қиындықтар кіреді-мұның бәрі жүктілік кезіндегі 

психоэмоционалды бұзылулардың пайда болуына немесе шиеленісуіне белгілі бір үлес 

қосады. Кейбір әйелдер үшін жүктіліктің басталуы таңқаларлық және әрдайым қажет емес, 

бірақ қалыптасқан жағдайларға байланысты бұл жүктілікті ұзарту туралы шешім 

қабылданады, бұл стресс пен мазасыздықты одан әрі арттыруға әкелуі мүмкін. Айта кету 

керек, жүктілік кезінде қосымша психо-травматикалық факторлар пайда болуы мүмкін, 

мысалы, ауруханаға жатқызуды қажет ететін жүктіліктің асқынуы немесе теріс бейнелер мен 
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сезімдерді тудыруы мүмкін ұрықтың туа біткен ақауларын анықтау. Әртүрлі деңгейдегі 

мазасыздықтың болуымен психоэмоционалды стрестің жағдайы қалыпты жүктілігі бар 

әйелдердің 40% - ында байқалады.  

Мазасыздықтың бұзылуы алғаш рет жүктілік кезінде пайда болуы мүмкін, бұрыннан 

бар бұзылулардың өзгеруі мүмкін. Дүрбелең шабуылдары бар әйелдердің ретроспективті 

зерттеулерінің бірінде 20% жағдайда жүктілік кезінде симптомдардың төмендеуі байқалды, 

54%-ында жағдай өзгеріссіз қалды, 26%-ында аурудың нашарлауы байқалды. Жүкті 

әйелдердегі депрессияны анықтау қиын. Эмоционалды фонның тұрақсыздығы, шаршаудың 

жоғарылауы, тәбеттің өзгеруі және танымдық функциялардың төмендеуі сияқты көптеген 

белгілер физиологиялық қалыпты жүктілік кезінде жиі кездеседі. Стресс кезінде аналық 

бүйрек үсті безінің гормондары катехоламиндерді (стресс гормондары) қанға тастайды, ал оң 

эмоцияларды (қуаныш, тыныштық және т.б.) сезіну кезінде гипоталамикалық құрылымдар 

плацентарлы тосқауыл арқылы еніп, ұрыққа тікелей әсер ететін эндорфиндерді шығарады. 

Ана мен бала біртұтас нейрогуморальды организм болып табылады және олардың әрқайсысы 

баланың кейінгі өміріне әсер ете отырып, ұзақ мерзімді жадта жазылған сыртқы әлемнің 

жағымсыз әсерінен бірдей зардап шегеді. Позитивті аналық эмоциялар ұрықтың өсуіне және 

оның сенсорлық қабылдау деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Жүктілік пен перинаталды 

нәтижелерге мазасыздықтың айтарлықтай әсері байқалды: плацентарлы жеткіліксіздіктің 

жиілігі, ұрықтың өсуінің тежелуі, мерзімінен бұрын босану, дене салмағы төмен балалардың 

туылуы, бұл кейіннен олар үшін алыс болжамға теріс әсер етеді. Осылайша, эмоционалдық 

айырмашылықтар әйел үшін ғана емес, оның туылмаған баласы үшін де қауіпті. Жүкті әйел 

күйзеліске ұшыраған кезде оның денесі негізгі "стресс гормоны" кортизол гормонын 

шығарады. Кортизол қан қысымын және қандағы қантты жоғарылатады, иммундық жүйенің 

күшіне теріс әсер етеді - бұл баланың денсаулығына теріс әсер етеді. Жүктілік кезіндегі 

стресс көптеген себептерге байланысты қауіпті. Бірнеше апта бойы созылмалы стресс 

эмбрион денесінің жасушаларының дамуын, ұрықтың өсуін баяулатуы мүмкін. Бұл жүктілік 

немесе мерзімінен бұрын босану қаупін арттырады. Стресс гормондарының жоғарылауы әлі 

туылмаған баланың миын зақымдауы мүмкін және болашақта білім беру проблемаларына 

әкелуі мүмкін. Перинаталды кезеңдегі психологиялық стресс акушерлік және басқа 

асқынулардың алдын алу үшін жүкті әйелдің психологиялық саласына елеулі назар аударуды 

қажет ететін проблемалардың тұтас кешенін қамтиды. Алайда, осы уақытқа дейін стресс-

синдромның бейімделу буынынан әртүрлі аурулардың патогенезі буынына өтуінің 

диагностикалық критерийлері әлі табылған жоқ.  

Жүктіліктің ерте токсикозы және гестозы – көптеген симптомдармен сипатталатын 

ұрық жұмыртқасының және оның әрбір элементтерінің дамуына байланысты пайда болатын 

жүктілер ауруы. 

Жүкті әйелдердің барлығы дерлік күрт эмоционалды өзгерістерге ұшырайды, өйткені 

баланы күту физикалық және эмоционалды өзгерістермен байланысты. Жүктілік кезіндегі 

гормоналды өзгерістерден жүкті әйелдің көңіл-күйі әр сағат сайын күрт өзгереді. Болашақ 

ана өте эмоционалды болады. Эмоциялар тепе-теңдігі мен физикалық дайындық жүкті әйел 

үшін бірдей маңызды, олар оған ана болуға дайындалуға бірдей көмектеседі. Ана 

тәжірибесінің болмауына байланысты жүкті әйел кенеттен эмоционалды толқуларға тап 

болуы мүмкін. Алғашқы жүктілік-бұл түсіну қиын болатын жаңа тәжірибе. Күтуші баланың 

эмоцияларының әдеттегіден әлдеқайда күрделі және өткір екенін елемеу бірқатар 

проблемаларға, соның ішінде жұбайымен қарым-қатынастың бұзылуына да әкелуі мүмкін. 

Бұл фактіні қабылдау эмоционалды негіз болып табылады. 

Сондай-ақ, егер әйелде бірінші жүктілік болса, онда ол босанудан және жүктілікті 

уақтылы тоқтатудан қорқу, туылмаған баланың денсаулығы мен өзінің денсаулығы туралы 

алаңдаушылық, босанудан қорқу және сөзсіз ауырсыну, денеде болып жатқан өзгерістерге 

байланысты серіктес/жұбайының көңілін қалдырудан қорқады. Қазіргі заманғы әйелдер 

мансап туралы, қаржылық проблемалар туралы, отбасының жаңа мүшесінің пайда болуы мен 

тәрбиесіне байланысты көптеген қосымша шығындар туралы алаңдауға мәжбүр. Барлық осы 
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қорқыныш көптеген жағымсыз эмоцияларға әкелуі мүмкін – мысалы, толқу, депрессия, 

тітіркену, мазасыздық, стресс, ашу, жалғыздық сезімі, шатасу. Көбінесе жүктілік кезіндегі 

психоэмоционалды фондағы өзгерістер депрессиялық және мазасыздықтың дамуына әкеледі. 

Соңына дейін бұл өзгерістердің патогенезі белгісіз, бірнеше теориялар талқылануда. 

Жүктілік кезіндегі гормоналды фонның өзгеруі, соның ішінде эстрогендердің, әсіресе 

прогестеронның қан сарысуындағы айтарлықтай жоғарылауы эмоционалды бұзылыстарды 

нашарлатуы мүмкін деп саналады. Әдетте, тітіркену, жылау, сезімталдық түріндегі елеусіз 

көріністер жүктіліктің бірінші триместрінде ерте токсикоздың көріністерімен бірге жүреді – 

жүрек айну, құсу және т.б. Осы белгілер жойылғаннан кейін жүкті әйелдердің 

нейропсихикалық жағдайы әдетте жақсарады.  

Жүктілік кезінде қалыпты эмоционалды тепе-теңдікті сақтау үшін эмоцияларды 

бақылау қажет. Эмоцияларын сәтті басқаратын жүкті әйел өзгеретін эмоционалды тепе-

теңдік туралы біледі және оған не болып жатқанын қабылдауға дайын. Эмоционалды 

теңгерімсіздікті жеңуге көмектесетін бірнеше негізгі ережелер бар:  

 Физикалық және эмоционалды өзгерістер жүктілік кезеңінің сөзсіз бөлігі екендігімен 
келісу керек. Бұл уақытша кезең екенін түсіну керек, ол бірнеше айға созылады және бала 

туылғаннан кейін 1-2 айдан кейін аяқталады. 

  Жүктіліктің әр триместрінде денеде де, эмоционалды күйде де жаңа өзгерістер болады. 

Жүктілік туралы негізгі ақпарат көзі - бұл арнайы әдебиеттер және жақында босанған 

әйелдердің тәжірибесі, олар өз сезімдері мен тәжірибелерімен бөлісе алады.  

 Жүкті әйел жаңа өмірдің пайда болуына жауап береді. Өзіңізге күтім жасау балаға 

қамқорлық жасауды білдіреді. Міндетті түрде дұрыс тамақтану, демалу және кішкентай 

қыңырлығына бой алдыру. 

 Жүкті әйел диалогқа ашық болуы керек және өз проблемаларын гинекологпен, 

серіктеспен немесе достарымен – эмоционалды қолдау көрсететін барлық адамдармен 

талқылаудан қорықпауы керек. Сіз қорқыныш пен мазасыздықты ұстамауыңыз керек – 

бұл тек ішкі шиеленісті күшейтеді.  

 Жүктілікке байланысты өзгерістер энергияның төмендеуіне және нәтижесінде тез 

шаршауға әкелуі мүмкін. Бұл қарқындарды төмендетіп, жұмыста жаңа басымдықтарды 

белгілеп, өзіңізге демалу керек. 

 Эмоционалдық шиеленіс пен жағымсыз эмоцияларды жағымды нәрселер мен хоббилерге 
аудару арқылы жеңуге болады. Эмоциялар сізді басымен ұрған кезде, Сізді не 

мазалайтынын талдап көріңіз, содан кейін тиісті шешім табыңыз. Болашақ аналар үшін 

арнайы жасалған белгілі бір физикалық жаттығулармен айналысу физикалық және 

эмоционалды денсаулықты жақсартуға көмектеседі.  

 Жүктілік кезіндегі эмоционалды денсаулықтың негізгі компоненттері-демалу және 

жайлылық. Алайда, өкінішке орай, жүктілік кезінде әйел әрдайым жүйке кернеуін, 

тітіркенуді, мазасыздықты, толқуды және стрестің басқа белгілерін жеңе алмайды. 

Сондықтан, кейбір жағдайларда оған медициналық көмек қажет. 

Жүкті әйелдердің токсикоз психотерапиясы. Жүкті әйелдердің токсикозының себебі 

әйелдің денесінің жүктілікке бейімделуі қиын екенін және орталық жүйке жүйесі негізгі 

реттеуші механизмдерді құрайтынын ескере отырып, оған әсер ету керек. Осыған 

байланысты ұсыныс, гипнотерапия, қастандықтар, психорезонанс терапиясы және 

импульстік терапия түрінде психотерапиялық әсер өте тиімді болуы мүмкін. Осы әдістердің 

әрқайсысы орталық жүйке жүйесіне де, дененің барлық басқа жүйелеріне де (тыныс алу, 

жүрек-тамыр, асқазан-ішек, урогенитальды, эндокриндік, иммундық, психо-энергетикалық 

жүйелер) ерекше әсер етеді.  

Егер жүктілік кезінде жағымсыз әсерлер босатылса, обұл ең маңызды, дұрыс шешім. 

Әрбір әйелге бірегей нәресте және оның айрықша қиыншылықтары беріледі, оның аз 

шығындармен шығуы қажет. Жүктілік кезіндегі қуанышты көңіл-күйді қолдау үшін кез 

келген мәселені кішкене ақылға қонымды немесе мұқият болуға мүмкіндік ретінде 

қабылдауға көмектеседі.  
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Өлкетану – Отан тарихының бастауы 

Ауған Жұлдыз Әбдіжаппарқызы,   «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Әділбай Әлия Мәдіханқызы 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКҚ,  Қазақстан Республикасы 

Аннотация 

Туған жер - Туған ел бағдарламасы шеңберінде жастарға патриоттық тәрбие беру мен 

өлкетану ісін жетілдіру жолдары. Рухани жаңғыру өлкені танудан басталады. Өлкетану ісін 

дамыту мәселесін оқытушылар толығымен қолдайды. Әр оқытушы жастарды Отан сүйгіштік пен 

өскен өңірін сүюді үйретеді және де өлкетану бағытында қандай жобалар, қандай білім керектігі 

жөнінде басшылыққа баяндап отырады. 

 Родина - пути совершенствования патриотического воспитания молодежи и 

краеведения в рамках программы «Өлкетану». Духовное возрождение начинается с 

признания региона. Учителя полностью поддерживают развитие краеведения. Каждый 

педагог учит молодежь любить Отечество и край, где они выросли, и рассказывает 

руководству о проектах в области краеведения, какие знания необходимы. 

 Homeland - ways to improve the patriotic education of young people and local lore in the 

framework of the program Homeland. Spiritual revival begins with the recognition of the region. 

Teachers fully support the development of local lore. Each teacher teaches young people to love the 

Fatherland and the region where they grew up, and tells the management about the projects and 

knowledge in the field of local lore. 

      Ұлттық құндылығымызды сақтай отырып, санамызды жаңғырту дүниежүзілік өркениет 

кеңістігінде жойылып кетпей қорғауды әрбір  жас ұрпақ біліп өсуге тиіс. Осы тұрғыда жұмыс 

жасап жатқан «Өлкетану» үйірмесінің көп көңіл бөлген мәселесі - тарихи сананы жаңғырту 

болды. Жас өлкетанушылар тарихи өлкеміздің қалыптасу мен дамуы туралы ешбір адам біле 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d3606
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бермейтін аңыз әңгімелерінен сыр шертеді, тарихи малұматтармен бөліседі. Бірнеше ірі жобалар 

арқылы елді қайта қалпына келтіру,  рухани жаңғыру құндылығымызды, патриотизмді 

қалыптастыруға, әсер етуімен ұлттық қауіпсіздігіміздің бәсекеге қабілетіміздің нығаюына әсер 

етіп үлкен үлес қосады. Жұмыс барысында  «Қазақстанның киелі жерлері» ұлттық мақтаныш 

ретінде әрбір қазақстандық білуі үшін оқу - ағарту дайындығын жүргізу қажеттігі  басты орында 

тұрады. Мұндай оқу-ағарту жұмысында өлкетану мұражайының орны ерекше.  Ұлттық 

мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Алға қадам басу үшін ұлттың дамуына кері 

әсер ететін ұсыныстардан бас тарту керек деп ойлаймын. Елбасының  "Болашаққа бағдар- 

рухани жаңғыру" атты бағдарламалық мақаласында  айтылғандай мәселенің барлығы дер 

уақытында жүзеге асуы       үшін әрбіріміздің өз қосар үлесіміз зор болуы керек. Ұлттық 

құндылығымызды ұлықтап,  тарихты танып білуге деген құштарлық ,, өсуде, бұған дәлел карантинге 

дейін мұражайға келушілердің саны жүз мыңнан асады, қазір жоғары деңгейде, және де 

университет, колледж, мектептерде сабаққа байланысты экскурсияға келетін келушілер саны да 

жоғары болып отыр. Қазақстанның барлық өңірлерінің өлке тарихы жазылған дайын оқу 

әдебиеттерінің жоқ екенін ескере отырып, «Өлкетану» сабағы оқушылардың өзіндік ғылыми 

негіздері ізденістері мен шығармашылығына негізделуі қажет. Және де өз өлкеміз, мәдениетіміз , 

тарихымызды білу біз үшін      міндет.   Өлке демекші, өз өлкесіне, ауылына, қаласына, мәдениет, салт-

дәстүріне сонымен қатар Отанға деген сүйіспеншілік, мақтаныш сезімі, патриотизм, Отанға 

адалдығымен көрініс табады. Жалпы өлкетану ел мен жерді зерттеуден басталады. Өлкетану 

материалы әр азаматтың рухани қасиетін, қосымша білім     алуын  қамтамасыз етуді көздейді. 

   Туған өлкенің тарихын зерттеу өзіміздің кемел тарихына деген құрметті білдіреді. Өзіміз өскен 

ортаның тарихын, оның қойнауындағы құбылысын, сыры мен қырын білуді, әрбіріміз міндет 

етуіміз қажет. Сонда ғана еліміздегі жастардың ұлттық намысы оянып, тарихи тұлғалардың 

табысы, өнеге істерін құрмет тұтатыны анық. 

      Туған өлке төсіндегі тылсым табиғат пен тамыры терең тарихты, шаруашылық пен 

саясатты, мәдениет пен тұрғындардың тіршілік ету әрекетін, адамға ауқымды, біліммен тәрбие 

беретін өлкетану мәселесі өзінің өзектілігіне жойған емес. Қазақстанның қай қаласын алсақ та 

өлкеміздің тарихы тереңдетіп жатыр. Алыс кетпей өз өлкеміз Шымкент қаласын алатын болсақ 

біздеде көне мәдени мұрамыз, ескерткіштер көненің көзін, бабалар сөзін дәлелдейтін тарихи 

жәдігерлер сақталған. 

     Жұмыс барысында өлкетанушылар Оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану 

мұражайына барып тарихи деректермен танысады. Аталған мұражай қаламызда 1920жылы құрылған 

болатын. «Мәдени мұра» Бағдарламасының негізгі бағыты мен мақсаттарын іске асыру барысында 

Оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайы өлкеміздің мәдени, тарихи және ғылыми 

құндылығын сақтау, мұражайлық заттар арқылы мәліметтерді жинақтап тарату, өскелең ұрпаққа 

ата-бабамыздан қалған мұралар жөнінде тәлім-тәрбие беру, сондай-ақ халқымыздың 

материалдық ескерткіштері мен рухани мәдениетін зерттеп, көрнектері мен көрмелері арқылы 

жеткізуде. Шымкент қаласының Саяси қуғын-сүргін құрбандары музейі елдегі ашаршылық 

құрбандары мен саяси қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғаларға арнап ашылған тұңғыш мекеме. 

Мұражайдың басты мақсаты - мемлекет және қоғам қайраткерлерінің және жаппай қуғын-

сүргіннің құрбандары болған адамдардың құжаттары мен суреттерін жинау, таныстыру және 

насихаттау. Қазақстанның оңтүстік өңірінің тумаларының есімі мәрмәр тасқа жазылған. 

Мұражайдың тағы бір ерекшелігі-кинотеатр. Бұған арнайы бөлме арналған. Оған кіріп қуғын-

сүргін кезеңіне айналған деректі фильмдерді және бейнежазбаларды көруге болады. Аталған 

мұражайлар бастапқысы ғана қаламызда да еліміздің барлық қаласында өзіне тән ерекшелігі бар, 

тарихы, мәні бар мұражайларымыз өте көп.  

       Қорыта айтқанда, тарихты талай ғасыр мен астасып жатқан құнды дүниелерімізді көзбен 
көргенге не жетсін. Алайда тарихты білгім келеді, ерлікті дәріптеймін деген жандарға онлайн 
форматтың өзі кедергі емес секілді. Жаңа ізденіс, талпыныс жаңа жаһандану үдерісі тоқтамастан 
даму үстінде. Сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды,  жаңғыруда тарихтың өзі секілді жалғасады. 
Бүгінгі күн  ертеңгі тарих болып қала бермек. 
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Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі, оларды 

әлеуметтік қорғау 

Смейрхан Арайлым Төреханқызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Кожаналиева Дуйсенкуль Алейдаровна  

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

 

Түйіндеме 

Қазіргі таңда  медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі, 

оларды әлеуметтік қорғау - отандық медицинаны дамытудың, медициналық қызметтің 

сапасын арттырудың бір жолы. Бұл мақалада медицина қызметкерлерінің әлеуметтік 

жағдайын жақсартуға баса мән берудің қажеттілігін көздейтін ақпараттар қамтылған. 

Аннотация 

Настоящее время прававое положение медицинских и фармацевтических работников, 

их социальная защита является одним из путей развития отечественной медицины и 

повышения качества медицинских услуг. В данной статье содержится информация о 

необходимости акцентировать внимание на повышении социального положения 

медицинских работников. 

     Халықтың өмір сүру сапасының жоғарылығы денсаулық сақтау жүйесімен тығыз 

байланысты. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі бүкіл елдің әлеуметтік, саяси 

салаларына ғана емес, сонымен бірге бірінші кезекте экономикалық жүйеге тікелей әсер 

етеді. 

 Денсаулық сақтау саласын дамыту, медицина және фармацевтика қызметкерлерінің 

құқықтық мәртебесін арттыру, оларды әлеуметтік қорғау –бүгінгі күннің өзекті 

мәселелерінің бірі. Отандық медицинаны дамытуда осыған дейін бірнеше бағдарлама  

қабылданған болатын. Ең алғашқы қабылданған бағдарлама - бесжылдыққа арналған «Халық 

денсаулығы » мемлекеттік бағдарламасы. Содан кейін «Денсаулық сақтауды  реформалау 

мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, «Саламатты 

Қазақстан», «Денсаулық» және қазіргі таңда «Денсаулықты сақтауды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл бағдарлама 

халықтың саламатты өмір салтын ұстануын қалыптастыруды ,  сапалы және қолжетімді 

денсаулық сақтауды қамтамасыз етуді,қоғамдық денсаулық қызметін дамытуды, 

медициналық қызметтің сапасын арттыру,денсаулық сақтау жүйесін орнықты дамытуды  

көздейді.  

Мемлекет басшысы, президент  Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің VI 

отырысына қатысып,  болашақ ұстаздар мен дәрігерлердің, докторанттардың 

стипендиясының көбейгендігін,  жоғары оқу орындарында сабақ беретін оқытушылардың 

жалақысының өскендігін,  санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің  

құрылғандығын,  ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім берудің жаңа ережелері 

бекітілгендігін атап өтті. 

    Президент елімізде 4 мыңға жуық медицина кадры жетіспейтінін жеткізді. Соның ішінде, 

облыс орталықтарында, әсіресе аудандар мен ауылдарда білікті дәрігерлер аз екенін атап 

өтті. «Өйткені, аймақтарда оларға қажетті жағдай жасалмаған. Өңір әкімдері осы мәселемен 

белсенді түрде айналысуға тиіс. Медицина қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын 

жақсартуға баса мән беру қажет», - деді Мемлекет басшысы. 
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Ол өз сөзінде кадр тапшылығының тағы бір 

себебі мамандардың шетелге кетуі екендігін 

баса атап өтті. Оның айтуынша, жыл сайын 

жоғары медициналық білімі бар мыңнан 

астам азамат өзге елге қоныс аударуда. Ал 

шетелде оқыған өз маманымыз оқуын 

Қазақстанда жалғастырамын десе алдынан 

түрлі кедергі шығады. 

«Олар клиникалық тәжірибеден өткісі келсе 

де қиындыққа тап болады. Ұлыбритания мен 

АҚШ-тың әйгілі жоғары оқу орындарында 

білім алған жастарымыз аз емес. Солардың 

бірқатары елге оралған соң мамандығы 

бойынша жұмысқа тұра алмағаны туралы 

мәліметтер де бар. Бұл - дұрыс емес», - деді 

президент. 

 

Осы орайда, ол экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдердің 

белді оқу орындарында медициналық білім алған азаматтарымызға еш кедергі болмау 

қажеттігін айтып өтті.  

Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының директоры Қанат Тоскебаевтың 

мәліметінше 2020жылы елімізде медицина мамандарының  жетіспеушілігі 4122бірлікті 

құраған. Орта буынды медицина қызметкерлері арасында 8583 маман жетіспейді. 

  Біздің елімізде медициналық санитарлық көмек – денсаулық сақтаудың ажырамас маңызды 

бөлігі. Осы тұрғыда учаскелік дәрігерлер мен емханалардың рөлін қайта жарақтандыру және 

жұмысты оңтайландыру, әсіресе ауылдық жерлердегі учаскелік терапевтер мен 

педиатрлардың жұмыс жағдайлары қайта қарауды қажет етеді. Жасыратыны жоқ, бүгінгі 

таңда аталған мамандықтар әлеуметтік қорғалу мен жалақының төмендігіне байланысты 

жастар арасында сұранысқа ие бола алмай отыр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Еліміздегі медициналық ұйымдардың әлсіз 

техникалық инфрақұрылымы мен 

жарақтандырылуы медициналық ақпараттық 

жүйелерді толық ауқымды енгізуді жүзеге 

асыруға мүмкіндік бермей отыр. Медицина 

қызметкерлерінің жұмыс орындары дербес 

компьютерлермен жабдықталмаған, құры-

лымдалған кабельдік жүйе мен серверлік 

жабдығы  жоқ елді-мекендер де бар. 

 

 Елдегі денсаулық сақтау жүйелерін жедел цифрландыру қажет. Денсаулық сақтау 

және ғылым жүйесінің АТ-инфрақұрылымын дамыту жасанды интеллект, блокчейн (block-

chain) мүмкіндіктерін, «ақылды» (smart)-құрылғыларды пайдалануды, виртуалды 

клиникалық сынақтарды, телемедицинаны және медициналық роботтарды енгізуді қоса 

алғанда, озық әдістерді енгізу үшін қажет. Мысалы, денсаулықтың маңызды көрсеткіштерін 

бақылау, патологияның таралуын модельдеу және белгілі бір аурудың өршуін болдырмау 

жолдарын іздеу үшін басқа қолданыстағы медициналық жүйелермен smart құрылғыларын 

қолдануға болады. COVID-19 эпидемиясы сияқты соңғы жаһандық сын-қатерлер 

жағдайында «ақылды» құрылғыларды пайдалану адамдардың денсаулығын қашықтан 

бақылауда үлкен рөл атқаратынын көрсетті. 
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Сонымен қатар телемедицинаның дамуына ерекше назар аудару керек, бұл 

дәрігерлерге пациенттерді телекоммуникациялық технологияларды қолдана отырып 

бағалауға, диагноз қоюға және емдеуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ауылдық жерлерде 

және эпидемия кезінде өте маңызды. Телемедицина медициналық деректерді жинау, сақтау 

және бөлісуді қамтиды, пациенттерді қашықтан бақылау және интерактивті телеме-

дициналық қызметтерді ұсынады. Сонымен қатар, телемедициналық платформалар 

пациенттерге қашықтан білім беру мен оқытуды жүргізуге, әкімшілік басқаруды 

оңтайландыруға, соның ішінде теле-Денсаулық сақтау желілеріндегі кездесулерді оңтай-

ландыруға, қызметкерлерді бақылауды жақсартуға және медициналық тақырыптар бойынша 

әртүрлі презентацияларды қашықтан жүргізуге мүмкіндік береді.  

Әдебиеттер: 

1. STRATEGY   2050 обзорно-аналитическии портал. «Дефицит медроботников в Республике 

Қазахстан» 
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Аннотация 

В статье затронуты вопросы становления и развития  казахской терминологии в начале 

20 века. Вклад труды ученых, представителей партии «Алаш» не оценим, так как 

предложенные ими принципы, до сих пор не утратили своей значимости. 

Annotation 

The article touches upon the formation and development of Kazakh terminology at the 

beginning of the 20th century. The contribution of the works of scientists, representatives of the 

Alash party will not be appreciated, since the principles they proposed have not yet lost their 

significance. 

Қазіргі жағдайда қазақ тілінде халықаралық терминологияның қалыптасуы даулы 

мәселелердің бірі болып табылады. 

Е.Омаров, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов және қазақ терминологиясының дамуына үлес 

қосқан басқа да ғалымдардың еңбектерін талдау халықаралық терминдердің қазақ тіліне 

қалыптасу тарихы мен енгізу кезеңдерін зерделеу қажеттігін көрсетеді. 

Арнайы әдебиетке шолу көрсеткендей, 20 ғасырдың басында қазақ терминологиясының 

қалыптасуы мен дамуына ғалымдардың, "Алаш"партиясы өкілдерінің еңбектері үлкен үлес 

қосқан. Олар ұсынған принциптер әлі күнге дейін маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Мұның 

себептері келесідей: 

1) Олар жұмыс істеген уақыт тіл үшін өтпелі кезең болып табылады. Осыған 

байланысты олар қабылдаған шешімдер өзекті және нәтижелі болды. Бұған тарихи 

материалдар дәлел. Бұған қазіргі ғалымдардың зерттеулері де дәлел бола алады. 

2) бұл кезең Қазақ тарихы мен мәдениетін дамытудағы қиындықтармен сипатталады. 

Бұл кезеңнің ерекшелігі - саяси идеологияның шабуылдары. Қазіргі проблемаларға 

қарамастан, бұл кезең қазақ халқының мүддесі үшін тіл проблемаларын шешу кезеңі, 

ғылыми идеялар мен шешімдердің қалыптасу кезеңі болды. 

3. Осы кезеңде алғаш рет тіл дамуында қарама-қайшылықтар болды. Оның негізгі 

себебі ұлттық тілді таза күйінде (ұлттық стильде) сақтауға ұмтылу, қазақ тілінің ерекше 

дыбыстарын дұрыс дыбыстауға шақыру, қазақ тілінің табиғатына сәйкес келетін терминдер 

мен сөздерді қалыптастыру болып табылады. Осылайша, «Алаш» партиясы өкілдерінің 

ғылыми көзқарасының арқасында халықаралық терминдер қабылданып, тілде тиімді 

қолданылды. Сондай-ақ, тілдегі деректер «Алаш» партиясының өкілдері қабылдаған 

ережелерді сақтау қажеттігін айғақтайтынын атап өткен жөн. 
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Қазақ тілі терминдерінің қалыптасу тарихындағы бағыттардың бірі – қазақ тілінің 

заңдарына сәйкес халықаралық терминдерді қалыптастыру. Ол халықаралық терминдерді 

қазақ тіліне белсенді енгізу кезеңімен байланысты. 

Ғылыми әдебиеттерге шолу көрсеткендей, қазақ тілі терминдерінің білім беру 

мәселелерін зерттеу ХХ ғасырдың басында «Алаш» партиясының ғалымдары жүргізген. 

Ғалымдардың, «Алаш» партиясының өкілдері А.Байтұрсыновтың, Х.Досмұхамедовтың 

және басқалардың пікірінше: «халықаралық терминдерді аударған кезде оның баламасын 

табу керек. Егер тілде мұндай сөз болмаса, оны туыстас түркі тілдерінде іздеу керек. Туыстас 

тілдерде аударма болмаған жағдайда, қазақ тілінің заңдарына сәйкес жаңа сөз құрылсын. Ең 

бастысы, ғалымдардың айтуынша, терминдер халыққа түсінікті болуы керек». Сондай-ақ, 

бұл пікір түркі тілдеріндегі сөздердің аудармасын іздеу себебін түсіндірумен 

толықтырылады: шығу тегінің кейбір тамырлары, нәтижесінде айту оңай, қабылдау оңай. 

Сондай-ақ, қазақ тілінде аудармасы жоқ терминдердің қалыптасуы қазақ тілінің дыбыстық 

жүйесіне сәйкес жүргізілуге тиіс екенін ғалымдар да баса айтады. 

Ахмет Байтұрсынов аударма жүйесінің жалпы принциптерінің негізін қалаушы бола 

отырып, «мәдениет жемісін енді ғана көре бастаған халық, өз тілінде сөз аудармасын таба 

алмай, дайын сөздерді қолданатын болады, нәтижесінде ана тілін жоғалтады, ана тілінің 

жоғалуына себеп болады. Осыған байланысты қазақ тіліндегі аудармаларды іздеу керек, 

басқа тілдердің тиісті сөздерін қолданбау керек. Сонда ғана әдебиетіміздің тілі таза болады». 

Сонымен қатар, А.Байтұрсынов Бакуде өткен Бүкілодақтық түркітанушылар 

курылтында шетелдік сөздер мен халықаралық терминдерді аудару принциптерінің жүйесін 

ұсынды. Ол халықаралық терминдер ұлттық тілдің табиғатына сәйкес өзгеруі керек деп 

есептеді. Оларды ауыстыруды қоғамның өзі жүргізуі керек. Оның мәлімдемесі еуропалық 

терминдерге қатысты. 

«Қазақ тіліндегі араб сөздерімен салыстырғанда,- дейді ол, - еуропалық сөздерге 

артықшылық беріледі, өйткені біз еуропалық мәдениетке бет бұрдық. Еуропалық 

мәдениеттің барлық жетістіктері еуропалық тілдерде ортақ атауға ие. Бірақ біздің тілімізде 

олар қазақ тілінің нормаларына сәйкес дыбысталуы тиіс және қажет болған жағдайда қазақ 

тілінің аффикстерін қосуы тиіс.  Мысалы: Орынбор-Орынбор, Самара-Самар, пуховой - 

бөкебай, Покров – боқырау». 

    Сондай-ақ, ғалым: «егер шетелдік сөздер жоғарыда аталған принциптерге сәйкес 

тілге қабылданса, онда ұлттық тіл шетелдік сөздерден бөтен болады», - дейді. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, егер біз осы уақытқа дейін 

А.Байтұрсыновтың принциптерін ұстанатын болсақ, онда қазіргі кезеңде терминдермен 

байланысты проблемалар болмас еді. 

«Алаш» партиясы өкілдерінің бірі Х.Досмұхамбетов қазақ тіліндегі еуропалық 

терминдерді зерттеп, оларды үш топқа бөлді: 

1) роман тілдері 

2) герман тілдері 

3) неслабиан тілдері 

Бірінші топқа француз, итальян, португал, испан және басқа тілдер кіреді. Неміс тілі 

неміс тіліне жақын және неміс және неміс тілдерінің араласуы нәтижесінде пайда болады. 

Осыған байланысты ғалым шетелдік сөздерді аударудың негізі қазақтың байырғы сөздері 

болуы керек дейді. 

Әрі қарай ғалым Еуропалық ғылымдағы барлық терминдер латын тілінде екенін 

айтады: «еуропалық халықтар латын терминдерін ана тілінің принциптеріне сәйкес өзгертеді.  

Бұған мысал ретінде латын сөзі porsio (portion), орыс тілінде portion (portion). Біз еуропалық 

терминдерді орыс тілінде қолданатындай қолданамыз». Ойды жалғастыра отырып, 

ғалым:"шетелдік сөздер тілге еніп, тамыр алуы үшін оларды ана тілінің заңдарына сәйкес 

өзгерту керек, әйтпесе сөздер түсініксіз болады және тек екінші тілге зиян тигізеді" дейді. 

Осы мәселенің маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, ғалым Еуропалық терминдерді 

аудару жолдарын ұсынады: 
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1. Қазақ тілінің заңдарына сәйкес өзгерістерді жақсы қабылдау үшін; 

2. Еуропалық сөздердің шығу тарихын зерттеу және оларды түпнұсқаға жақындату; 

3. Француз тілінде екпін, қазақ тіліндегі сияқты, соңғы буынға түседі. Осыған 

байланысты, Еуропалық сөздерді аудару кезінде француз сөзі негізге алынады. Мысалы, 

латынша Mechanicus орыс тілінде механикалық, Француз механигі, қазақ тілінде 

механикалық деп аударуға болады. 

4. Шет тіліндегі сөздер сингармонизм заңына бағынады және оларға қазақ тілінің 

аффикстерін қосу арқылы олардан жаңа сөздер түзеді. 

Мысалы: Түркияда, Кенияда, Португалияда. 

Сондай - ақ, ғалым кез-келген тілдің сөздік қорын шетелдік сөздермен толықтыру 

табиғи құбылыс екенін айтады, бірақ тілдің фонетикалық заңдарына сәйкес сөздік қорын 

толықтыру қажет. 

1924 жылы терминология мәселелеріне арналған Қазақ ғалымдарының I съезіне 

А.Байтұрсынов бастаған қазақ - қырғыз зиялылары қатысты. Конференцияда Е. Омаровтың 

баяндамасы барысында терминдерді қалыптастыру қағидаттары бекітілді: 

«Барлық еуропалық халықтарға ортақ терминдер қазақ тілінің заңдарына сәйкес бізде 

де қабылдансын. Егер қазақ тілінде осындай сөз болса, оны терминмен қатар қолдану керек. 

Терминдер қазақ тілінің заңдарына сәйкес өзгерістерге ұшырауы тиіс». 

Сондай-ақ, ғалым шетелдік сөздердің қазақ тіліне белсенді енуінің заңдылықтары 

ретінде келесі ережелерді сақтауды ұсынады: 

1.     Сингармонизм заңын ұстану. 

2.     Бастапқы буындарда Ә,О,Ү дыбыстарын қолдану. 

3.     Соңғы буынға екпін қою. 

4.     Қос дыбыстарды алып тастау. 

Осылайша, А.Байтұрсынов ұсынған шетелдік сөздерді аудару принциптері 

Е.Омаровтың жұмысында жалғасын тапқанын атап өткен жөн. Бұл сол кездегі ғалымдардың, 

«Алаш» партиясы өкілдерінің ортақ мүддесін білдіреді. 

Сонымен, 1927 және 1930 жылдары қабылданған заңдылықтар негізінде 

терминологиялық сөздіктер шығарылды: «пәндік сөздер» және «атаулар сөздігі». Бұл 

жинақтарға автор Н.Қаратышқанов «Алаш» партиясының өкілдері жасаған терминдерді 

енгізді. Мысалы, аванс (аванс), кеме (комиссия), спорт (спорт). Сондай-ақ, терминдер 

салыстырмалы түрде берілгенін атап өткен жөн, яғни сингармонизм заңына және аудармаға 

ұшыраған үлгілер келтірілген. 

Мысалы, Бинөм (бином), бұйра (Алқа) (бюро). 

Егер сіз бұл сөздерді қазіргі тіл білімі тұрғысынан қарасаңыз, онда оларды 

терминдерге жатқызуға болмайды. Бірақ олардың қазақ тіліне енген шетелдік сөздер екенін 

атап өткен жөн. 

Бүгінгі таңда жоғарыда аталған терминдердің аудармасы бар, ал кейбіреулері орыс 

тілінде қолданылады. 

Ғалым М.Сапархан «Алаш» партиясы өкілдерінің ұстанымдарын ұстана отырып: 

«станция сөзі-қазақ сөзі емес. Егер ол қазақ тілінің заңдарына бағынса, ол сөз стансасына 

айналады, ал қазақ тілінде буынның басында екі дауыссыз дыбыс кездеспейді. Нәтижесінде, 

біз оны халыққа түсінікті болатындай етіп аударуымыз керек». Осыған байланысты ғалым 

халықаралық терминдерді қазақ тілінде қолдану уақыты келді деп есептейді. 

Сондай-ақ, жоғарыда аталған сөздіктердің көптеген терминдері қазақ тілінің 

терминологиялық қорын толықтырғанын және әлі де қолданыста екенін атап өткен жөн. 

Шын мәнінде, 1910-1930 жылдары Бекітілген терминдердің бір бөлігі «Алаш» партиясының 

өкілдері тарапынан бұрыннан бері қолданыстан шығып қалған. 

Бүгінгі таңда ең бастысы-сөздің мағынасын түсіндіру. Мысалы, өз өмірінің 

сипаттамасы (өмірбаян), музыкант (сазгер). Сондай-ақ, гараж (аптамабил албары) сияқты 

сөздердің өте сәтті аудармалары бар екенін атап өткен жөн. Сондай-ақ сөздікте терминдерге 

жатпайтын сөздер бар: әлсіздік (күнсіздік), бор (бор), ине (ине). 
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Осылайша, 20 ғасырдың ғалымдары қабылдаған принциптер бүгінгі күнге дейін 

өзектілігін жоғалтпағанын атап өткен жөн. Ғалым Ж.Құрманбайұлының: «ғалымдар 

белгілеген қағидаттар ХХ ғасыр, «Алаш» партиясының өкілдері уақыт өте келе 

толықтырылғанына қарамастан, аударманың жаңа принциптерін қалыптастыру үшін сөзсіз 

негіз болып қала береді». 
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Түріктің алтын бесігі — Алтай, ержетіп, өсіп-өнген ордасы – 

Түркістан» 

Қошке Кемеңгерұлы. 
 

Бүгінде еліміз өзінің тәуелсіздігін алып егеменді ел болғалы 

қоғамның барлық саласында түпкілікті өзгерістер жүргізілуде. 

Заң да, заман да, соған сәйкес тарихи сана да өзгерді. Төл 

тарихымыз патша және кеңестік кезеңінде қалыптасқан 

«ақтаңдақтан» арылып, тәуелсіз елдің тарихи тұрғысынан қайта 

жазылуда. Өйткені мемлекетпен ұлттың болашақта қалай дамуы өткен тарихына тікелей 

байланысты. 

Сол себепті, XX ғасырдың басында тарихымызды тану туралы ұлт көсемі Әлихан 

Нұрмұхамедұлы Бөкейхан «Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп 

тұратұғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ілім. Қазақтың көбі оны 

«шежіре» деп айтады. Бұл заманның ғылымдары тарихты ең оңды мұғалім» деп түсінеді. 

Тарих - түзу жөнді үйретуші деп айтады. Тарих халықты түзу жөнге сілтеуші болса, оған 

дүниеде түзушіліктің кітабы. Тіршіліктің жолбасшысы деуге де болады. Келешек күннің 

қандай болашағын білуге тарих анық құрал болады. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, 

өзінің тарихын ұмытқан ел- қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын 

білмейді, келешекте басына қандай күн туатындығына көзі жетпейді. 

Әр бір халық өзінің тарихын білмесе, әр бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның 

артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады. Дүниеде өзге жұрттар қатырында қор 

болмайын, тегім құрып қалмасын деген халық өзінің шежіресін имани дәрежесінде оқып 

білуі тиіс,- деген өсиет бүгінгі күнге дейін өзінің құндылығын жойған жоқ  

Тарих тағылым мен тәлім алу үшін маңызды. Сондықтан Әл-Фараби бабамыздың 

«өткенді білмей, болашақты болжай алмайсың»,-деп, өткенді біле отырып, болашаққа 

байыппен қадам басуда тарихтың алатын орнын атап көрсетеді. 

Қазақ елі XX ғысырдың алғашқы ширегінде ұлттың өсіп-өну жолындағы, яғни 

қарқынды даму жолына түсер сәтін басынан кешірді. Оның басында А. Байтұрсынов, М. 

Дулатов,  
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Ә. Бөкейханов сияқты және басқа ірі шығармашылық тұлғалар тұрды. Олар өздерінің 

қызметі арқылы өзін ортақ мақсат-мұрат төңірегіне біріккен біртұтас қауым ретінде 

сезінеді, адамзат қауымдастығындағы өз орнын іздеу жолына түсті. Кезінде кеңестік 

идеология XX ғасыр басындағы алғашқы зиялылар буынын қазақ қоғамын ілгері емес, 

кейін сүйрейтін күш ретінде көрсетуге тырысты.  Бұл тарихи шындыққа, ұлттық  

руханиятқа жасалған қиянат еді. XX ғасырдың басындағы алғашқы буын ұлт зиялылары 

өздеріне аса зор жауапты тарихи міндет жүктеді, қазақ деген «халқын ұлт деңгейіне 

көтеру», осы мұратқа жету жолында халық бұқарасымен арада ортақ сана 

қалыптастыруға күш салды. 

XX ғасырдың басында қалыптасқан қазақ зиялыларының көпшілігі, атап айтсақ  

С. Асфандияров, Т. Рысқұлов, М. Тынышпаев, Х. Досмұхамедов, Қ. Кемеңгерұлы және 

тағы басқалар, тек қана бір кәсіби мамандықтың тізгінін ұстаумен шектелмей, олар оқу 

ағарту ісімен де, тарихты сол кездегі халық өміріндегі қозғалыстарға, өзгерістерге 

байланысты қорытумен қатар айналысты. Олардың арнайы тарихи білімі болмаса да, 

барынша күш салды. Себебі, азаттық қозғалыста ұлттық интеллегенцияның функциясы 

сол, тарихты қорыту болатын. 

Олардың барлығына ортақ қасиет, ортақ ерекшелік олардың қазақ қауымының қоғамдық-

саяси сұраныстарына мүмкіндігінше жауап беруге ат салысты. Сондықтан да олардың 

мақсаты бір арнаға тоғысты. Әрине, дәуірдің өзі  заман талабына орай, ел үшін еңіреп 

туған ұлдарын дүниеге келтіріп отырғаны тарихтан белгілі. Аз ғана уақыт ішінде олар 

халқымызға қажетті мұраларды дүниеге әкелді. 

Соның бірі әрі бірегейі – мақаламызға арқау болып отырған, Қошке Кемеңгерұлының 

қазақ тарихына қатысты зерттеу еңбектерін талдау болмақ. 

Қ.Кемеңгерұлы дарынды жазушы, білгір сыншы, зерделі тарихшы, шебер драматург, 

аудармашы, журналист, «Ауыл шаруашылығы», «Химия» оқулықтарының авторы, 

ғұлама ғалым ретінде танылумен қатар, ғылым мен оқу-ағарту саласында,  қазақ тілін 

танып-танытуда өлшеусіз еңбек еткен қайраткер. 

Алғашында ауыл шаруашылық училищесінде, кейін жоғары оқу орындарында 1919 

жылы Омбы политехника институты, 1921 жылы Батыс Сібір мемлекеттік медицина 

институты, 1924 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің медицина 

факультетінде білім алған Қошке Кемеңгерұлы «Біздің көбіміз - бәріміз десек те өтірікші 

бола алман, кәзір универсалмыз. Көп білгендіктен универсал емеспіз, көп міндет 

жүктегендіктен, амалсыздан универсалмыз. Қазақ тұрмысында жұртшылық алдына 

түспей, білінбей қараңғы, тұйық жатқан мәселе көп, соларды ашқың келеді, түсінгің 

келеді...» - деп, замандасы Ғаббас Тоғжанұлы айтқандай-ақ, уақыттың өзі талап еткен 

әмбебаптардың бірі болды. Ол негізгі мамандығы дәрігер болса да XX ғасырдың 

жиырмасыншы жылдары жазушы, драматург, педагог, тіл маманы, тарихшы, журналист, 

әдебиетші ретінде танылды. Ғылымның бірнеше саласында белсенді қызмет ете жүріп, 

біршама табысқа қол жеткізді. 

Қошке Кемеңгерұлының сан қырлы шығармашылығы Алаш қайраткерлерінің рухани 

және саяси саладағы іргелі  ізденістерінің заңды жалғасы бола отырып, отаршылдық 

қысымдағы қазақ ұлтының руханият әлемінің болмыс-бітімін тарихи тұрғыдан нақты 

зерттеу өзегіне алуымен дараланады. Қошке Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан» 1924 

жылы зерттеуі  отандық ғылымның осы саладағы алғашқы ізашар, тұңғыш ғылыми 

тәжірибе бастауы болуымен құнды. 

Қошке Кемеңгерұлы қазақ тарихына қатысты зерттеуін 1922 жылдың соңында Омбы 

қаласында аяқтап, 1924 жылы Мәскеуде Нәзір Төреқұлұлы басқаратын «Күншығыс» 

баспасынан «Қазақ тарихынан» деген атпен кітап етіп шығарады. Кітап бес бөлімнен 

тұрады. Оларда қазақ қоғамына қатысты  мынадай тақырыптар бар: «Меңгеру жайы», 

«Рамат жайы», «Әскерлік жайы», «Дін жайы», «Оқу жайы», «Жер жайы», «Ру жайы», 

«Қарсы қозғалыстар», «Қазақ хандарының мәдени мақсаттары», «Мәденилеу орыс қандай 
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үлгі берді?», «Мінез, құқық жайы», «Ауылшаруашылығының жайы», «Кәсіпшілдік 

жайы», «Денсаулық жайы». 

Аталған еңбегінде қаламгер қазақ халқының Ресейге қосылуынан бұрынғы тарихынан 

бастап, кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі (1923-1924ж. дейін) жағдайларына шолу 

жасайды. 

Қошке  Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан» еңбегі ел қалай отарланды, орыстандырудан 

туындаған қысымға қазақтар саяси және рухани тұрғыдан қалай қарсылық жүргізді және 

де ұлттығын сақтап қалуда тұтас дәуірлердің қандай қилы тарихи өткелдерінен өтті деген 

білгір міселелерді тануда отандық тарих ғылымында алғашқы әрі тың қадам жасауымен 

құнды. 

Сондықтан аталған кітапты 1927 жылы М.Әуезов «Тарихтың дәл суреттері мен 

толығырақ танысамын деген кісі болса, қазақ тілінде шыққан Халел Досмұхамедұлының 

«Исатай-Махамбет» жырының басына жазған баяншысы мен Қошмұхамбет 

Кемеңгерұлының «Қазақ тарихынан» деген еңбектерін қарап өтсін дейміз» деп бағалаған 

болатын. 

Кітаптың Ғаббас Тоғжанов жазған кіріспе мақаласында орынды айтылғандай, «Біздің 

қазақ әлі кітапқа кедей. Әсіресе, қазақ тарихынан жазылған кітаптар жоқ. Міне, 

қолдарыңыздағы кітапша қазақ баспасөзінде қазақтың саяси тарихы тұрмысынан 

жазылған тұңғыш кітапша» еді. Өз кезегінде Смағұл Сәдуақасұлы тілімен айтқанда 

«Қазақ жұртының тарихын жазу- қазақ білімпаздарының алдында тұрған зор мәселе» 

болатын. 

Қошке Кемеңгерұлы еңбегін кеңес өкіметі орнап, кеңестік қазақ автономиясының төрт 

жылдығы жағдайында елдегі саяси-әлеуметтік және экономикалық күйзеліске тоқтала 

отырып, «...қазақ тұрмысына өзгеріс Россияға бағынғаннан бері кірді. ...Руссияға 

бағынбай тұрғанда таңбасыз тайға, еңсіз қойға ие болған қазақ елі киіз үйді ғана 

мекендеген, толық көшпелі еді. Жекелену,  үй ішіне бөліну мүмкін болмаған көшпелі 

тұрмыстың арқандалған кіндік қазығы ру еді. «У жесең руыңмен», «Ордалы құлан 

ақсағанын білмейді» деп ақсақал аузына қараушы еді. Көшіп-қону, кек алу, жаудан 

қорғану, көптеген құн алып, құн төлеу, немеурін қосу, жылу жинау бір рудың ішінде 

міндет еді. «Жесір ерден кетсе де, елден кетпейді» деген құқық туған еді. Қонақасы алты 

алаштың бөлінбеген еншісі еді. Мұның бәрі әлеумет пәннің тілімен айтқанда родовой 

коммунизм қоғамына кіреді. Бір рудың ішінен өзара қыз алдырмау – жанжал шығармау 

мақсатынан еді. Қазақтың жеті атадан беріден қыз алмауы, бір руға жеті атаға шейін қыз 

бермеу және әр руды бір атадан өрбіген қан жақындығымен байланысқан деп қарауға 

болмайды, өйткені руынан кемдік көргендерден, жауда қолға түскендерден басқа руға 

мүше болып кеткендер көп. Сондықтан қазақтың руын – саяси-шаруа ұйымы деп қарау 

керек. 

Ескіден келе жатқан әдептен хан сайлаушы еді. Ханның тізгіні әр рудан басы құралған 

ақсақалдардың, батырлардың тобында болса да, күшті ру меңгерудің мұрындығы еді. 

...Европаның кінәздері сияқты халықтан оқшаулатып кетуге қазақ хандарының бөлек 

әскері болмады. Халық ретінде әр азамат қару алып жауға аттануға құқы бар еді. Жауға 

аттануға азаматты зорлау болмаса да, әлеумет көзінде қарусыз адам, әскер санатына 

қосылмаған адам төмен бағаланушы еді. Тәуке заңында 1) қарулы алымның жиырмадан 

бірін төлейтін болған; 2) қарусыз үлкенге қарулы жас орын бермейтін болған... 

Қазақта жазбаларды сақтайтын діни ұйымдар (сопыхана, құлшылық үйлері сияқты) не 

тасқа, ағашқа, теріге ойылған жазуларды сақтайтын отырықшылық болмады. Қасым 

ханның қасқа жолының, Есім ханның ескі жолының һәм Тәуке заңының жазылмай қалуы 

әлгі айтылған себептерден. Жазба заңның орнына «Ауылда кәрияң болса, сызып қойған 

хаттай болады» деген сарынмен бірден-бірге сөз мұрасын қалдырып отыратын 

ақсақалдар болды. Бұл заң кітабының орнына ұсталды... 

«Алып анадар», «Көш бастаған бәйбіше» деген мәтелдер қазақ әйелінің шаруа 

әлеумет аумағында еркін болғандығын көрсетеді. Еркек жаудан қорғаушы болса, әйел 
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шаруа сақтаушы болды» деп,[2,183-189бб] тәуелсіз қазақ хандығы кезіндегі қоғамдық 

құрылысқа шолу жасап, патшалық отаршылдықтың қазақтың дәстүрлі қоғамына түбірлі 

өзгеріс әкелгенінен бастайды. 

«Қазақ тарихынан» кітабының «Меңгеру жайы» атты бөлімінде «Қазақ кірейін деп 

кірген жоқ, қалмақ, башқұрт, қазақ-орыс, жоңғар талқысынан еріксіз кірді. Петр Великий: 

«Қазақ даласы-Індияға кіретін қақпа болды» деп, Сібірдің губернаторы Гагаринге 

«Қазақпен қатынас жаса» деп бұйырды... Еділ қалмағын қысып, Жем мен Жайықтың 

арасына орныққан кіші жүз Орал қазақ-орыс пен қалмақтан қағажу жеп, ілгері баруға 

Руссиядан қорқып, кейін қайтуға Жоңғардан қорқып, екі оттың арасында қалып, 

амалсыздың күнінен Руссияға бағынды»,-деп қазақтың өз еркімен емес, керісінше 

ресейдің қазақ жерін мәжбүрлеп қосып алғандығын ашып көрсетеді. Бұл пікірді қазіргі 

кезде ғылыми айналымға енген тарихи деректер толықтай растайды. Сол күннен кешеге 

дейін қиястықпен бұрмаланып келген «ресми» тарихымыздың талай ақиқатына қаныға 

түсеміз де Ресейге «өз еркімен», «қосылған» халқымыздың басынан өткерген күрделі 

кезеңдердің қилы асуларындағы тағдыр-талайын танимыз.  

Жалпы, осы күні Қошке Кемеңгерұлыының «Қазақ тарихынан» атты зерттеуі 

тарихшылар тарапынан өзінің тиісті бағасын әлі алған жоқ деуге негіз бар. Кітапта 

аталатын тарихи тұлғаларға берілген баға (Әбілхайыр хан, Кенесары мен Наурызбай, 

Шоқан, Ыбырай, Абай, Әлихан, т.б. Алаш қайраткерлері), XVIII, XIX және XX ғасырдың 

басында қазақ қоғамында болған саяси-әлеуметтік жағдай, патшалық Ресейдің отарлау 

саясатының себебі мен салдары сынды мәселелер біз үшін бүгін өте бағалы деп 

есептейміз. Мысалы, Қошке Кемеңгерұлы Ресей үкіметі қазақ даласына 

қарашекпенділердің не мақсатпен қоныстандырғанын осы еңбегінде бүкпесіз ашық айтып 

кеткен: «Соңғы кезде үкіметтің құшағын ашып, келімсектерге жәрдем көрсетіп, неше 

жылдай алым-шығынынан азат қылып, қазақ жеріне шегірткедей қаптатуының мәнісі: 1) 

Ішкі Ресейдегі қарашекпендердің, байлардың жеріне ауыз сала бастауынан. 2) Мал 

баққан орыс байлары Сібірге келіп орныға бастаған соң, бұларға жұмыскер керек болды. 

Байдың тілін далада қалдырмайтын үкіметтің, байлардың жұмыскері дегенінен. 3) 

шоқындыру мақсатында. 4) Келімсек пен қазақты жауластырып, саясатқа қаратпайық 

дегенінен. 5) бәрінен де күшті пікір: қазақты жауынгерліктен бездіріп, айдауына жүретін, 

ұрғанына көнетін халық қылу мақсатынан». 

Қ.Кемеңгерұлы халқымыздың отарлану тарихын тарата баяндай отырып, Ресей 

империясы тарапынан жүйелі жүргізілген орыстану саясатының түпкі мақсатына үңіледі. 

Мәселен, «19-ыншы ғысырдың басында қазақты шоқындыру саясаты туды. Мұны 

орындау үшін ел арасына миссионерлер шыға бастады. Бұлардың ісі ұлттыққа зияндығы 

сезіле бастаған соң, қазақтар қарсы құрал қылып, исламға өте бейімді» деген пікірімен 

орыстандырудың түрлі айла-шарғысының бірі шоқындыру арқылы ұлттық діннен айыру 

болғанын, діни наным-сеніміне жасаған қылмысын ашып көрсетеді. 

Зерттеуші қазақ даласында миссионерлік мектептер ашылғанын айта келіп, 

қазақтарды орыстандыру – Ресей империясының басты мемлекеттік ұстанымы болғанын 

«Қазақтың өзінен миссионер жасамақшы болды. Бері келе христиан дінін «идеал» қылып 

ұстаған миссионерлер үкіметтің саяси құралы болды. Үкімет бұратаналарды 

орыстандыру жолына өте қызу кірісті». Еуропа соғысының алдында 1912 жылы 

Святейший Синодтың мынадай пікірі болды: «Бір қазаққа екі орыс көрші болса, қазақ 

кедейленеді. Содан барып қазақты орыс қылу оңай» деген ой түйеді. 

Қошке Кемеңгерұлы өз еңбегінде иманы күшті қазақтың рух асқақтығын танытып, 

діні мен тілін сақтап қалуға ерекше екпін жасады. «Дүниеге қызығып орыс 

қалаларындағы қазақ жұмыскерлерден, ашаршылық жылдарда өлім халіне жеткендерден, 

рудың пана таба алмай қалаға тығылған ғашық жарлардан бірен-саран шоқынғандар 

болды. Бұлардың ішінен де көбі біраз жыл тұрып, сахараны сағынып, қайтадан қазаққа 

оралды. Миссионерлердің ашық үндей бастағанынан Семей обылысынан Қытай асып 
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кеткен халық, Кіші жүзден Бұхара, Хиуа, Кіші Азия, Түркияға асып кеткен ауылдар 

болды». 

Ресей отаршылдығының ұлтсыздандырудан өрістеген саяси өмірінің ағымы мен ағысын 

терең Қошке Кемеңгерұлы қазақ даласындағы орыс мектептері ашылуының ішкі 

себептері бей бауырмалдық «қамқорлықтан» емес, империялық қаскөйліктен екендігін 

дұрыс көрсетеді. Бұған қатысты «үстірті қарағанда үкімет те қазақ үшін тырысқан 

сияқты. Бірақ үкімет ісінің ішін ақтарсаң, арамдығы аңқып шыға келеді. Үкімет қазақ 

баласын оқытқанда білім алсын, елін ағартсын деп ойлаған жоқ. Қазақтың жас баласын 

елінен айырып, орыстың рухын сіңдіріп, қазақ орыстың идеясын тарататын үндеуші қылу 

мақсатында болды». 

Сонымен қатар қырда ашылған орыс мектептерінде алған «оқудан»ұлттық 

психологияда орын ала бастаған келеңсіз өзгерістерді де Қошке Кемеңгерұлы жетік 

аңғартады. «Елде жүргенде кім болса содан таяқ жейтін, бір бүтін көйлек кисем, бір тоя 

тамақ ішсем дейтін нашар балалар шала-бұла уездік школды не бітіріп, не бітірмей 

тілмаш переводчик, шолақ адвокат болып, идеалын ақша, мал, жылтыр түйме, ақ жағаға 

айналдырып жіберетін болды. Орыстандырудың аяғы келіп ауылнай школға соқты. 

Қазақтың балдырғандары жас баласын ана тілінен айырып, орыс тілімен оқытатын 

болды». 

Отаршылдық саясатқа деген ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихи мән-мағынасын 

бағалаудағы Қошке тұжырымдары да терең. Мысалы, кітаптың «Қарсы қозғалыстар» 

бөлімінде Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісті «Кенесары қалың 

қауымға қауға түскен бір шағым оттай болып, халықтың толқынын көтеріп жіберді». деп 

бағалайды. Ұлт наразылығына қатысты құнды тарихи деректер келтіре отырып, жеңіліс 

себептерін зерделейді, тарих тағылымына үңілдіреді. 

Еңбектің «Денсаулық жайы» атты бөлімінде «Қазақтың денсаулығы нашарланды. 

Ертеде қазақ желдей зулап, заңғар тауды, жазық даланы еркінше кезіп жүрген замандарда 

жұқпалы ауру мүлде болмаған. Жетпіске келгендерді «құлыным» деп бұрынғылар 

жоқтайды екен деп қариялар аңыз қылысады». Ол кезде кенеттен өлу, не жаугершілікте, 

не ашаршылықта ғана болған. Қазақ-орыстан қыс бір жерде тұрудың үлгісін алып, қыстау 

салды. Бірақ таза тұрудың үлгісін алған жоқ. Бұзау, қозы мен аралас қараңғы тапал дым 

үйлер аурудың ұясы болды; осыдан қазаққа қыспен бірге әр түрлі аурулардың қонақ 

болып келетіндігі. Уақытша болатын аурулар өз бетімен тұрыпты, қазаққа мәденилерден 

(орыстардан-) мерез (сифилис) жиі жұқты. Мұны таратқан: 1) ел арасына шыққан татар 

саудагерлері; 2) жәрмеңкеге, үлкен қалаларға келетін қазақ мырзалары, атқосшыларымен. 

Бұлар әйел сататын жерге баруды өздеріне парыз есебіне ұстады; 3) Елінен ұзаққа 

шыққан пайдашылар. Бөкейлікте жүзден жиырма кісі сифилистеп Харозин жазады міне, 

мәдени әсері. 

1916 жылы қазақ жігіттері қара жұмысқа алғандық жығылған үстіне жұдырық болды, 

бұлардың Руссия қалаларын армансыз шарлағандығы «сифилисті» өте күшейтті. 

Қазақтың бұл күнге шейін құрымай келгендігі- жаз, таза ауада көшкендігінен, қымыздың 

қызуынан. Әр түрлі аурулар көптеген өлімге себеп болғандықтан, қазақта өсім аз болды. 

Қазақтың мың баладан бір жасқа жеткенше 481 бала шетінеп отырған. Бұл есеп әсіресе 

бала тәрбиесінің нашарлығын көрсетеді» . Орыс отаршылдарының салауатты өмір 

сүретін, денсаулығы мықты қазақ халқының денсаулығына кері әсер ететіндігінің 

табиғатын ашып көрсетіп, олардан ондай мәдениетті үйренудің қажет еместігіне 

тоқталады. 

«Қазақстан тарихынан» еңбегінің қай тарауы болмасын қазақ қоғамының саяси-

әлеуметтік өмірінің ең өзекті мәселелерін жан-жақты да терең білгірлікте талдауымен 

назар аудартады. Қазақ психологиясына (жан-дүниесіне) отаршылдықтанған жат 

өзгерістер мен орыстандырудан өрістеген қоспадарлықтардың да «қазақ тұрмысында 

шаруа, рухани, мінез тарауларына үлкен із қалдырғаны» кеңінен қарастырылып, өмірдің 

өзінен алынған нақты мысалдармен негізделеді. 
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Жалпы, жан-жақты дарын иесі Қошке Кемеңгерұлының отандық тарихтағы «Қазақ 

тарихынан» атты ілгері зеттеуі отаршылдық саясат задаптарын терең тануымызға, 

ұлтсыздандыруға бой алдырмаған отаншылдық рух асқақтығын байыптауымызға 

мүмкіндік беретін еңбек. Ұлт зиялыларының тарихи еңбегін «Бұл ретте олар өткен 

тарихты қызықтаудан, оны әсерлеуден алыс болып, керісінше, оған құпиясыз қарсы 

шындық тұрғысынан дәл баға беруге тырысты» деп тарихшы – ғалым Мәмбет Қойгелді  

бағалағандай, қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік мәселелерін рухани өмірдің өзекті 

салалары мен тығыз сабақтастықта зерделеген Қошке Кемеңгерұлының «Қазақстан 

тарихынан» атты еңбегіндегі тұжырымдары шынайы тарихи санамызды жаңғыртумен 

құнды. Сонымен қатар, ел басы Н.Назарбаевтың: «Алаш қайраткерлерінің мұрасын 

жарыққа шығарып, тәуелсіздік тұрғысынан зерттеп зерделеу, олардың есімдерін ел есінде 

сақтау шаралары алда тұрған үлкен міндеттердің бірі болмақ», - деп атап көрсетуінен, 

алдағы уақыттарда алаш қайраткерлерінің еңбектері жас ұрпаққа кеңінен насиқаттала 

береді деген сенімдеміз. Сонда ғана өткен шынайы  тарихынан нәр алған жас ұрпақ 

жасампаз «Мәңгі қазақ елінің» кепілі болмақ. 
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                                                                     Түйін 
Бұл мақалада білім алушылардың сөйлеу әрекетін ұйымдастыру және оны жетілдіру 

процесінде оқытушының рөлі қарастырылды. 

                                                                    Резюме   
В статье рассматривается роль учителя в процессе организации речевого 

взаимодействия и совершенствования обучающихся. 

As noted by many Methodists (Donn Byrne, Littlewood, Tony Wright,), the focus on 

activating interaction between students significantly changes the behavior of the teacher in the 

classroom . 

According to the concept of a person-centered approach, «the center of learning is the 

student, not the teacher, the activity of learning, not teaching.» 

This approach turns «on its head» all the traditional ideas about the role of the teacher. What is the 

role of the teacher in the modern educational process? 

Having analyzed the domestic and foreign literature on this topic, we can distinguish several roles 

that the teacher plays at certain stages of the educational process and which are implemented by 

performing the tasks facing the teacher at a particular stage. 

These are roles: 
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1) an organizer (or coordinator (Baidurova L.A.) , a manager (Tony Wright) , a director (Donn 

Byrne)); 

2) an assistant (or adviser (Danilina A.E.), sample of speech and non-speech behavior (Elukhina 

N.P.) , a consultant (Donn Byrne) , source of information (Baidurova L.A.), a facilitator (Donn 

Byrne ; 

3) an observer (Baidurova L.A.)  an instructor (Tony Wright), a controller (or checking (Danilina 

A.E.) . 

Let's look at them in more detail. 

1. No matter how they try to downplay the role of the teacher as an organizer of educational 

activities, we still have to admit that without the organizational abilities of the teacher, any 

communicative and interactive activities of students will not take place. Being a good organizer is a 

difficult task, and to complete it, a teacher must be able to: 

a) tomotivate students, i.e., support (and, if necessary, form) their desire to learn and learn new 

things; 

b) to initiate an independent search and creative activity of pupils, to guide them in the 

determination; 

c) toensure maximum mental activity of students at all stages of the lesson; 

d) toorganize the interaction of students and their activities (communicative, cognitive, creative) in 

interaction; 

e) todifferentiate the learning process, i.e. distribute tasks according to the abilities and capabilities 

of each student. For example, when learning in a team (technology of learning in collaboration), a 

weak student is given a less difficult or smaller task, but he must perform this task as well as 

possible, because in this case he will be able to earn more points for the team. Thus, the motto is 

implemented: «To each according to their abilities»; 

When using different ways and methods to activate the interaction of students in a foreign language 

lesson, the role of the teacher changes. Just as students turn from an object to a subject of learning, 

the teacher turns from a Manager to an assistant, i.e. someone who can help students get out of a 

difficult situation, correctly formalize their statements, find the necessary information on the topic, 

etc. 

The tasks of the teacher as an assistant are presented to us as follows: 

a) assist students in the process of verbal interaction by acting as an adviser; 

b) define the purpose of the lesson so that «it corresponds to the real goals of communication» (in 

life, we do not set a goal to «use a passive voice» or «activate the vocabulary on the topic...»); and 

«help students understand not only the purpose of the lesson, but also the ways to achieve it.» Only 

in this case, students will be able to understand how each new type of task will benefit them, how 

the preparatory exercises will help in solving the main speech problem of the lesson, why it is 

impossible to swap tasks, and so on.; 

c) «give students ways of working, not specific knowledge, i.e. the emphasis is not on teaching, but 

on learning»; 

d) being a participant in communication, serve as «an image of speech and non-speech behavior in a 

specific communicative situation». 

The role of a teacher as a «controller» or supervisor is similar in many ways to that of an assistant. 

In our opinion, the main difference between them is the stages at which these roles are implemented. 

If the teacher plays the role of assistant mainly at the stages of formation and improvement of 

foreign language communication skills, then the role of «controller» is performed by them at the 

final stage of development of speech skills and consists in controlling the formation of speaking 

skills both in Dialogic and monological, and in polylogical form. 

According to the theory of Methodist Tony Wright, «the teacher should be able to combine all these 

roles, and so that the transfer of knowledge to students was effective and comfortable». In the 

diagram it looks like this: 

Thus, not only students play different roles in the process of oral-speech interaction in the foreign 

language lesson. The teacher must also be ready to fulfill their roles, and their roles are no less (if 
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not more) important, since the way they play them depends on whether the students will be able to 

communicate in AI and whether they will have the desire to interact. 
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В статье рассматривается актуальность мошенничества в законодательстве, его 

принципы и условия применения, ответственность за мошенничество в соответствии с 

законом и его предотвращение. 

The article deals with the relevance of fraud under the law, its principles and conditions of 

application, liability for fraud under the law and its prevention. 

Қауқарсыз заңдар мен қарымды шенеуніктер арқылы елді басқару мүмкін болар-ау, 

алайда, қауқарсыз шенеуніктермен ешқандай заң да көмектесе алмайды.  

Әділ заң – тірегің. 

Жүсіп Баласағұн 

 

Алаяқтық дегеніміз – бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену немесе өз мүлкіндей пайдалану 

құқына заңсыз  иемдену  болып табылады. Ол үшін қылмыскер алдау-арбау амалдарын 

қолданады немесе басқаның сеніміне кіріп алып, қастық жасайды. 

         Алдау – объективті-субъективті категориясы болып табылатын шындықты, субъективті 

категориясы болып табылатын, өтірікпен бұрмаланатын объективті-субъективті категория. 

Алдау – заң әдебиетінде түрлі пайымдаулары бар өте күрделі категория. Алаяқтық 

қылмыстың құрамының нышан ретінде алдаудың сипаттамасы, бірінші – алдау ұғымын, 

екінші – оның мағынасын, үшіншіден – оның формасын анықтаумен байланысты. 

Бұл арада, алдау және сенімге кіру жолымен басқа қылмыстар да жасалуы мүмкін. 

Бірақ олар басқа қылмыстық-құқықтық нормалар бойынша қарастырылады. Алаяқтық 

әрекеттерінің әрбір жағдайында істің мәнісін жанжақты қарастырып, оған ұқсас 

қылмыстардан ажырата білу қажет. қылмыстық  жауапқа  тарту  және  айыпты  деп тану 

үшін сол әрекеттерде қылмыс құрамының болған-болмағанын анықтап алу қажет. Мұның өзі 

қылмыстық заңда қылмыстық жауапкершілікке тартуға бірден-бір негіз болып табылады. 

Қылмыстың әрбір құрамы нақты қылмыстың объективтік және субъективтік белгілерінің 

сипаттамасынан құралады. 

Ақырында, салдарымен сипатталатын кез келген ұрлықтың қылмыстық құрамының 

объективті жағынан міндетті  нышаны – ұрланған мүліктің иесіне немесе басқа иемденушіге 

зиян  келтіруі. 

Алаяқтық алдау ұстанымдары қарама-қайшы кем дегенде екі адам барында жүзеге 

асырылады: бірі – өтірікші (алаяқ), екіншісі – алданған (жәбірленуші). Біріншінің әрекеті – 

екіншіні ойынан адастыру мақсатында өтірікті шындық деп қабылдатып, алдау-арбау, яғни 

жалғандыққа салыну, шындықты бұрмалау. 

Шындықты бұрмалау я шындықты айтпай қалу ғана емес, шындық жайлы 

жәбірленушінің ойын шатастыру да қосылған алдау анықтамасы барлығынан дұрысырақ деп 

санаймыз. Шындығында да, алдау кезінде міндетті түрде  екі жақ болады, бірі – екінші 

жақтың бұрмаланған шындықты я айтылмай қалғандарды шындық деп қабылданады деп 

https://bilim-all.kz/figure/1092?posts=quotes
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үміттеніп шындықты бұрмалап я айтпай қалатындар, ал екіншілері бұрмаланған шындықты я 

айтылмағана шындықты ақиқат деп қабылдайды, яғни шындықтан адасады. 

Алдаушылардың  шындықты   бұрмалауы   да, ол туралы айтпай қалуы да анық байқалғанда 

және алданған адам белсенді я енжар ақиқатты шындық деп қабылдағанда алдауды толық 

аяқталған деп есептеуге болады. 

Сөйтіп, алаяқтық алдау деп өзге тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына 

алып келген ақиқатты  бұрмалауды  я  шындық жайлы  айтпай  қалуды  түсіну керек. Өзге 

тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына алып келмеген ақиқатты бұрмалау я 

шындық жайлы айтпай қалу – алдауға қастандық болып саналады, яғни аяғына дейін 

жеткізілмеген, толық емес. 

Алаяқтық кезіндегі алдау мазмұны алаяқтық 

жасамақ   тұлғаның   әртүрлі   жағдайларға    байланысты шындықты бұрмалауы я оны 

айтпай қалуы. 

Алаяқтық кезіндегі алдаудың мазмұнын әртүрлі, жәбірленушінің ойын шатастыра 

отырып алаяқтың шындықты бұрмалауына я айтпай қалуына қатысты, жағдайлар құрайды. 

Алдаудың мазмұны қылмысты талдауға, атап айтқанда алаяқтықты, еш әсері жоқ, алайда 

алаяқтық алдауды тіркеуге маңызды болуы мүмкін, атап айтқанда алдауға жатпайтын 

әрекеттерден бөле қарау үшін, сонымен қатар алдаудың басталған уақытын және сәйкесінше 

алдауға дайындықты, алдауға қастандықты және алдау соңын бөліп қарастыру үшін. 

Мазмұны жағынан жаңа алдау түрлері пайда болатын тенденция мәні – алаяқтық 

кезінде бұрындары белгісіз болған алдау түрін қолданылуында. 

Жоғарыда айтылған алдаудың айлақор түрлерімен қатар басқа да жаңа әлеуметтік 

экономикалық жағдайлармен анықталатын түрлері де жатады. 

Бұрмаланған шындық (белсенді алдау) немесе әрекетсіздікте тұру – шындықты 

айтпай қалу (енжар алдау) орын алғанда алдау әрекеттер арқылы жүзеге асуы мүмкін. 

Соңғы уақытта жиі жасалып жүрген алаяқтық заманына сай түрленіп, әдіс-тәсілдерін 

жаңартып, жетілдіріле түсуде. Азаматтық құқық бұзушылықтың жаңа түрлері және заманауи 

технологияларды пайдалану арқылы қылмысты жасаудың жаңа әдістері пайда болуда. Уақыт 

өтсе де  өзгермейтіні қылмысты жасаудың себебі ғана -ол адамның пайдакүнемдік теріс 

пиғылы. Оңай олжаны көздегендер алаяқтықты кәсіпке айналдырады. Алаяқтық та күн өткен 

сайын өзгеріп, жаңа  әдіс-тәсілмен жетіле түсуде. Несиені үшінші адамдар арқылы заңсыз 

ресімдеу, иелікте жоқ мүліктің сауда-саттығы, туысқандар туралы жалған мәліметтер беру, 

алдап-арбаудың сан қилы айла-шарғылары пайда болуда. Өмір шындығы  меншікке қарсы 

қылмыстың алдын алу және онымен күресуге қатысты жаңа талаптар қоюда. 

Алаяқтық жасаудың негізгі шарты азаматтардың "пайдалы" іске тартпақ бол-ған бөтен 

адамдарға орынсыз сенгіштігі  болып табылады. Алаяқтық  дегеніміз ең алдымен жалғандық, 

өзгенің сеніміне кіріп алдау. Сондықтан қылмыстың бұл түрімен күрестің тиімді жолы сізді 

алдауы мүмкін адамның айтқан мәліметтерінің анық-қанығына көз жеткізу. 

 

 

 

Қорытынды 

Т.Фуллер айтпақшы  «Ғұмыр бойы бақытты болғың келсе – адал адам бол». 

ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабында (алаяқтық) қылмыстық іс бойынша қылмыстық іс 

қозғау үшін қылмыскердің іс-әрекеттерін заңсыз деп тану қажет. Себебі Қылмыстық 

кодекстің 4-бабына сәйкес қылмыстық жауаптылықтың жалғыз негізі – қылмыстық 

әрекеттің, яғни осы Кодекске сәйкес қылмыстың барлық элементтерін немесе қылмыстық 

әрекеттерін қамтитын акт. 
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Влияние ЭКСПО – 2017г. на архитектурное и культурное  

развитие Астаны 

Кошмагамбет Аяулым Балгабеккызы 

    Руководитель:  Кульмухамбетова   Гульнар  Барлыковна 

КГП «Костанайский высший медицинский колледж»  

 

Актуальность: Казахстанцы в преддверии 30-летия Независимости РК должны знать 

о достижениях нашего государства, которые повлияли на формирование положительного 

имиджа столицы и страны в целом, в области экономической, культурной и спортивной 

жизни, 

Цель: Проанализировать основные достижения выставки Экспо-2017 г, подвести 

итоги,на примере объектов и павильонов ,расширить значимость их в развитии 

инфраструктуры столицы. 

Аннотация: Данная работа показала уникальность развития Астаны на современном 

этапе, преодолела важную ступень-проведения-Экспо 2017,и тем самым вышла на 

международную арену. 

Ключевые слова: инфраструктура. экспо, туризм, архитектура, экономика, 

      В 2017 году прошло самое историческое событие в истории нашего Независимого 

Казахстана. Все страны наблюдали и принимали участие в международной выставке «Астана 

- ЭКСПО – 2017». На ней были представлены павильоны и экспонаты энергии будущего. Я 

тоже побывала на ней, получила массу впечатлений и эмоций. Приехав домой, в СМИ и 

социальных сетях я продолжала наблюдать за прохождением выставки, читала статьи газет. 

В своем сочинении я хочу остановиться и подвести итог главным объектам выставки, 

отразить положительные и отрицательные моменты выставки, отразить свой взгляд на это 

важное историческое событие. 

Всемирные выставки ЭКСПО, проводимые раз в пять лет, являются самыми 

престижными и авторитетными выставочными площадками, именно поэтому проведение 

«ЭКСПО-2017» в Астане является историческим событием. «ЭКСПО-2017» 

привлекло туристов разноформатными общественными мероприятиями культурной или 

спортивной жизни, которые способствуют развитию инфраструктуры туризма, интеграции 

разных слоёв населения в общество и формированию положительного имиджа столицы и 

страны целом. ЭКСПО-2017 раскроет туристические возможностей всех областей 

Казахстана для возрождения во всех областях нашей страны национального прикладного 

искусства. 

Подводя итоги работы ЭКСПО-2017, прежний глава нацкомании Ахметжан Есимов 

объявил, что Сфера "Нур Алем", Арт-центр, "Зона лучших практик", тематические 

павильоны, Конгресс-центр и Холл Энергии продолжат свою работу после окончания 

выставки, которая завершилась 10 сентября 2017 года. 

Остальные павильоны и объекты по планам должны быть преобразованы 

в Международный финансовый центр (МФЦА), Технопарк, IT-парк, международный хаб 

по развитию "зеленых" технологий, детский образовательный центр World Job, а также 

выставочный комплекс. 

Кроме того, было объявлено о создании логистического и коммуникационного 

центров. В последнем должны были расположиться крупные казахстанские СМИ.  

Так и получилось, что Сфера «НурАлем» стала не просто самым ярким 

архитектурным объектом ЭКСПО, но и символом Астаны наравне с монументом Байтерек. 

здесь организуют «Музей будущего» 
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Четыре павильона Международной выставки с ее завершением тоже никуда не 

исчезнут. Еще до окончания ЭКСПО в Астане было известно, что территория, занимаемая 

выставкой, будет интегрирована в Генеральный план и стратегию развития Астаны в 

качестве нового делового района и превратится в крупный финансово-инновационный хаб с 

центральным  Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). Теперь точно 

известно, что он разместится в павильонах С3 и С4.Сейчас идут активные работы 

по реконструкции павильонов С3 и С4 сроком до конца текущего 

года. Во время выставки в них были размещены международные павильоны. В следующем 

году в этих зданиях будет размещен Международный финансовый центр "Астана". Полезная 

площадь двух павильонов составляет 56,8 тысячи квадратных метров. После реконструкции 

площадь увеличится до 82 тысяч квадратных метров. В блоке С3 будут располагаться 

различные структурные подразделения МФЦА: администрация, международный суд, 

комитет, фондовая биржа и другие. В блоке С4 будут находиться банки и образовательные 

учреждения МФЦА. 

Также на базе ЭКСПО начнет работать Международный технопарк IT-стартапов, 

который объединит предпринимателей, IT-специалистов и инвесторов со всего мира. 7 

февраля в здании бывшего пресс-центра ЭКСПО стартовала инкубационная программа 

Garage, которая станет частью будущего технопарка IT-стартапов Astana Hub. 

    "Запуск Astana Hub планируется в сентябре этого года, он будет располагаться в другом 

здании. будут предусмотрены лекционные аудитории, конференц-залы, лаборатории 

по разработке проектов виртуальной реальности, стартапов, а также офисы для партнеров 

и администрации Astana Hub. Размещение и создание IT-университета на базе ЭКСПО будет 

также соответствовать концепции и духу дальнейшего развития МФЦА 

Как стало известно позже, Astana Hub разместится в павильонах, где во время 

выставки находились корпоративный павильон и Арт-центр. Таким образом, уникальный 

центр современного искусства, рассчитанный на проведение выставок мирового уровня, был 

закрыт в феврале. 

Для максимальной коммерческой эффективности объектов и создания нового 

привлекательного центра города в павильоне С2 будет организован Выставочный комплекс. 

Наряду с Конгресс-Центром и Холлом Энергии, сохранившими за собой названия и 

функции, он будет использоваться для проведения крупных мероприятий и форумов. 

В павильоне C1 будет создан «Образовательный центр развития человеческих 

ресурсов». По соседству с ним, в «Зоне лучших практик», планируется разместить 

Международный центр по изучению и внедрению зеленых технологий и инвестиционных 

проектов под эгидой ООН. Центр станет логическим продолжением главной темы выставки 

«Энергия будущего» и площадкой для развития технологий и инноваций. 

Что касается зданий, вынесенных за периметр ЭКСПО, то логистический центр и 

офис управляющей компании сохранят свои функции, на базе Центра коммуникаций 

планируется создание Медиа-центра для телекомпаний, здание ОВД передадут министерству 

внутренних дел. 

И как было описано выше, положительным моментом выставки стали:объекты, 

возводимые на месте проведения ЭКСПО, позволят в будущем рассматривать Казахстан и ее 

столицу как крупную международную, выставочную и информационно-презентационную 

площадку. 

Но как и у всего,у ЭКСПО есть и негативные моменты. Мнением , которое отражает и 

положительные,и отрицательные моменты выставки,стали слова казахстанскоо блогера 

Ерлана Сакенова:»Положительный момент выставки — здания, которые после 10 сентября, 

надеюсь, найдут правильное применение на благо жителей и гостей города. Сложно сказать, 

что город стал интересен зарубежным авиакомпаниям, но прогресс виден — появились 

интересные и доступные для граждан Казахстана предложения полета в Европу. Очень 

печально, что LRT (пассажирская рельсовая транспортная система с подвижным составом, 

которая должна была соединить Международный аэропорт Астаны и EXPO-2017. — 
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прим.ред.) к выставке так и не запустили. Это был грандиозный проект для города, который 

пропустил свой звездный час. С другой стороны, жизнь за пределами Астаны застыла. 

Стране нужны качественные автобаны, которые необходимы для развития регионов. 

Печально видеть, как села становятся все более депрессивными» Но было заметно, что во 

время выставки были приняты интересные решения — карты достопримечательностей 

города для туристов, реконструкция Байтерека, колесо обозрения и новый аквапарк. Оценить 

выставку категорично как «хорошо» или «плохо» я не могу, везде есть обратная сторона 

медали. Я считаю, это хороший опыт для Астаны, но не для страны.. 

Но подводить результаты ещё рано,ведь сейчас ведется активная работа по 

осуществлению планов дальнейшей реконструкции ЭКСПО, так что отражение и 

положительных,и отрицательных сторон мы еще увидим.Ну а пока,на сегодняшний день 

на территории выставочного комплекса ЭКСПО действуют музей "Нур Алем", "Холл 

Энергии", "Конгресс-центр", коммерческие павильоны, а также подземный паркинг. На 

первом этаже расположен "Национальный павильон", который разделен на две основные 

зоны: 

 зона знакомства с Казахстаном, где представлены разнообразные и обширные ландшафты, 

культура, история, настоящее и будущее Казахстана; 

 зона "Созидательная энергия", которая включает в себя лучшие проекты отечественных 

ученых, инициативы в области энергетики и охраны окружающей среды, успешно 

внедряемые в регионах республики проекты "зеленой" экономики, и модель Казахстанского 

материаловедческого термоядерного реактора "Токамак". 

Со второго по восьмой этажи сферического здания продемонстрированы основные виды 

энергии: космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия. 

Холл энергии 
Культурно-развлекательный объект предназначен для проведения деловых, официальных 

и специальных мероприятий. Площадь составляет приблизительно 4 905 квадратных метров, 

зал рассчитан на 852 посадочных места. 

 Конгресс-центр 
Многофункциональный культурно-развлекательный объект располагает широкими 

возможностями для проведения мероприятий самого разного формата: как международных 

конгрессов, конференций и симпозиумов, панельных сессий, так и постановочных шоу, 

концертов и официальных мероприятий. 

Зрительный зал имеет 1 600 посадочных мест, выполненных из телескопических 

передвижных трибун, расположенных на ровной плите, что открывает возможность 

для проведения мероприятий;Четыре зала, на первом и втором этажах, по 700 квадратных 

метров каждый. Залы исполнены следующим образом: разделение зала трансформируемыми 

передвижными перегородками с возможностью деления каждого зала на два-три помещения 

для проведения панельных сессий, симпозиумов, конференций, мастер-классов и других 

активностей. 

 

 

 

Паркинг 
Паркинг на 1 000 машиномест работает круглосуточно. Въезд/выезд осуществляется 

со стороны улицы Рыскулова (южная входная группа). За пользование паркингом взимается 

плата согласно тарифу: первые три часа бесплатно, последующие часы — по 100 тенге. 

В ближайшее время планируется ввести практику проектирования и строительства 

зданий, в которых оптимально сочетаются существующие централизованные системы 

энергоснабжения и оборудование нового типа. В частности, в энергоснабжении такого рода 

сооружений будут использоваться устройства, преобразующие энергию ветра и солнца. 

    Устойчивая ориентация на введение новых методов управления городскими службами, 

планирования и застройки казахстанской столицы уже находят признание за пределами 

https://ru.sputniknews.kz/tags/keyword_parkovka
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Казахстана. Помимо звания «Город мира», присужденного ЮНЕСКО, Астана заняла первое 

место по девяти из шестнадцати номинаций на смотре-конкурсе «Лучший город в СНГ», 

прошедшем под эгидой Международной Ассамблеи столиц и крупных городов стран 

Содружества. 

Признание Астаны показывает уникальность ее развития, важнейшее компонентой 

которого является непреложный факт: новая столица стала своеобразным испытательным 

полигоном, на котором для всей страны вырабатываются новые культурные и 

цивилизационные подходы и стандарты           

Литература: 
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2. https://ru.sputniknews.kz/society/20180511/5588031/art-centr-expo-astana.html 

3. Статья газеты »«Казахская правда»:  «Астана 2017», вып. сентябрь 2017 г. 
 

Актюбинский край и его цивилизация 

Кабидулла Айжанат Бақытжанқызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Руководитель: Мырзагулова Аршагул Куандыковна 

ГКП на ПХВ «Актюбинский высший медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Маншук Маметовой " г. Актобе, Республика Казахстан 

 

Аннотация:  Модернизация общественного сознания и популяризация знаний об историко-

культурном наследии г. Актобе, как центра мировой цивилизации со времен Великого 

Шелкового Пути.Историко-археологическое и географическое обоснование центрального 

места Актобе и Актюбинской области по отношению Западу и  Востоку. 

Ключевые слова: Актобе, памятники, письменные источники, Великий Шелковый путь, 

средневековые путешественники, исследователи. 

Түйін: Ақтөбе қаласының тарихи-мәдени мұрасы туралы, Ұлы Жібек жолынан бері әлемдік 

өркениеттің орталығы ретінде қоғамдық сананы жаңғырту және білімін танымал ету. Ақтөбе 

және Ақтөбе облыстарының Батыс пен Шығыста орталық орынды тарихи, археологиялық 

және географиялық негіздемесі. 

Кілт сөздер: Ақтөбе, ескерткіштер, жазбаша дереккөздер, Ұлы Жібек жолы, ортағасырлық 

саяхатшылар, зерттеушілер. 

 Annotation: Modernization of public consciousness and popularization of knowledge 

about the historical and cultural heritage of Aktobe, as the center of world civilization since the 

Great Silk Road. Historical, archaeological and geographical substantiation of the central place of 

Aktobe and Aktobe region in relation to the West and East. 

 Keywords:Aktobe, monuments, written sources, the Great Silk Road, medieval travelers, 

researchers. 

Актюбинская земля богата историческими событиями дней минувших и памятниками 

различных эпох. На территории области сохранились многочисленные следы 

жизнедеятельности человека в виде стоянок каменного века (самый древний памятник - 

пещера Толеубулак,  расположенная в Мугалжарском районе), времен бронзы (захоронение 

Кумсай - самое большое в стране - оно состоит из 160 курганов бронзового века, Ойылский 

район). Особенно широко представлены памятники раннежелезного века:менгиры, балбалы 

(каменные идолы), курганысакских, сарматскихвождей, могильники гуннских воинов, 

погребения простолюдинов, материальная культура военного, духовного и бытового 

характера. Археологические изыскания ученых, а также сохранившиеся письменные 

документы европейских путешественников, христианских и мусульманских авторов 

(особенно средневековья), российских ученых, чиновников, старинные предания являются 

ярким доказательством «древности» Западного Казахстана, в частности, Актюбинской 

области.  

Со времени основания Великого Шелкового пути (II в. до н.э.) по степным просторам 

нашего необъятного края начинают идти караваны с различными товарами с востока на 

http://dar-uchitelya.ru/?p=1449


64 
 

запад, с запада на восток. По нашим бескрайним просторам начинает функционировать 

«Северная часть» Великого Шелкового Пути. Через казахстанские степи китайские, 

индийские, среднеазиатские купцы ведут свои торговые дела со странами и народами 

северного Причерноморья (Босфорское царство, Пантикапей, скифы), Римской империи, 

Персии, Ближнего Востока, Хорезма. Функционирование  Великого шелкового пути было не 

только в обеспечении торговых и экономических связей, но и в налаживании  культурных, 

дипломатических  и  научных связей. Путь, изначально возникший как торговый, очень 

скоро стал важнейшим фактором технического, научного и духовного прогресса 

человечества.Великий Шелковый путь позволил контактировать представителям разных 

народов. В процессе общения происходило культурное сближение и налаживание связей 

между представителями разных племен и этнических элементов.Путешественники, 

дипломаты, торговцы, миссионеры которые прошли по шелковому пути оставляли записи, 

дневники, сочиняли песни и стихи, писали музыку.Эта великая магистраль способствовала 

становлению и развитию дипломатии. Народы Востока и Запада вынуждены были 

контактировать, налаживать торговые и политические взаимоотношения.Не в последнюю 

очередь это стало возможным благодаря отрезку шелкового пути, проходящему по 

территории нынешнего Казахстана, в частности Актюбинской области. Эта территория 

фактически стала главными воротами Северного направления Великого Шелкового пути. На 

заре движения китайских купцов с товарами из шелка«в Казахстане в этот период 

расселялись союзы племен саков, массагетов, савроматов, сарматов, дахов и др., которых 

ученые обычно относят к индоиранской языковой группе. Вместе с тем, тюрко-монгольские 

группы кочевых племен достаточно рано проникают на территорию Казахстана – уже на 

рубеже нашей эры» [1, с. 45]. Усилившаяся кочевая знать оставила в казахских 

степяхбольшое количество крупных курганов («царские курганы») с высотой более 20 м., 

диаметромоколо 200 м. 

Этот период казахстанской истории был зафиксирован в древнеперсидских  

письменных источниках в связи с походами царя Кира II (529 г. до н.э.) на саков, во главе 

которыхстояла царицаТомирис. Данный исторический факт был также отложен и в 

древнегреческих источниках, например в книгах «отца истории» Геродота. История похода 

другого персидского царя Дария I Гистаспа(519–518 гг. до н.э.) на степные племена была 

выбита на – Бехистунскойскале (Иран). В этот же период долину рек Илек, Хобды, среднего 

течения Урала занимали  племена сарматов,савроматов, которые помимо курганных 

могильников оставили более сложные культовые и ритуальные комплексы – жертвенные 

площадки, алтари и многое другое (комплексы Танирберген, Целинный и т.д.).  

Рим – столица великой империи являлся одним из отправных пунктов Великого 

шелкового пути. Отсюда и из других римских городов шли на Восток сухопутным и 

морским путем торговые караваны, отправлялись дипломатические посольства. Военное 

противостояние Рима с могущественным Парфянским царством на рубеже первых веков, 

которое являлось как бы преградой на пути торговли с Востоком по южной трассе ВШП, 

привело к поискам новых путей. Основной поток римских товаров шел северным путем из 

античных городов Северного Причерноморья через Нижнее Поволжье через степи Западного 

Казахстана в Среднюю Азию и далее на Восток.Отрезок ВШП по прикаспийским и 

приаральским степям контролировались сарматскими племенами. 

Последующие миграционные события «Великого переселения народов» по маршрутам 

движения населения по «Великому Поясу степи», обширные степные пространства 

естественных пастбищ, наложили отпечаток формам хозяйствования кочевых скотоводов на 

территории  западноказахстанского региона, что привело купрочению его центрального 

положения. По территории Западного Казахстана прошли племенагуннов  (I в. до н.э. – II в. 

н.э.), изменившие ход мировой истории и явившимися, в конце концов, причиной гибели 

Римской империй.Кстати, летом 2018 года недалеко от Актобе было найдено погребение 

гуннского вождя с богатым убранством [14]. 

Следующим важным этапом в истории Актюбинской области явилась эпоха Тюркского 
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каганата (середина I тыс.). До наших дней сохранились в степях молчаливые свидетели той 

эпохи – это каменные тюркские изваяния и стелы-балбалы, а также старые маршруты 

Великого Шелкового пути 

Неизгладимый след в истории Западного Казахстана оставил средневековый период 

(VII–XVII вв.). Жившие на этой территории  племена, активно включаются в торговые 

отношения с Хорезмом и Хазарским каганатом (VIII – IX вв.),  а также южнорусскими 

степями.Обработавший  географическое сочинение Абу-Зейда ал-Балхи, написанное в 920 г., 

ал-Истахри около (930 — 933 гг.) в своей книге«Книга путей и государств» (Китабмасалик 

ал-мамалик) пишет про территорию современного западного Казахстана и проживавших 

здесь гузов:«Земли тюрков обособлены. Что касается земли гузов, то пределы их земель — 

от хазар до кимаков, до земли хазладжей и булгар. И пределы мусульманские — от Гургана 

до Параба [и] до Сапиджаба. Если пройти странукимаков, будут земли хазраджей, в 

северных районах. И они (кимаки) расположены посреди гузов и хырхызов и позади 

саклабов. И земля Йаджудж в северных областях, когда пересечешь [земли] саклабов и 

пределы кимаков, а размеры их земель и число их знает один бог»( Гурган – Хорезм; Параб, 

— область по обеим сторонам Сыр-дарьи, выше и ниже впадения р. Арысь, с гг. Отрар, 

Кедер и др.; Испиджаб, — город, игравший в X в. большую роль в торговле с кочевниками, 

гузами и карлуками.Саклабы – славяне. Ныне на месте развалин Исфиджаба находится 

селение Сайрам в 12 км от современного Чимкента) [2]. 

Вытеснение из степей Западного Казахстана огузов(XI вв.) кыпчаками, вторжение 

монгольских племен (XIII в) сильно повлияло на социально-экономическое развитие региона 

и этнического состава.  

Особенно центральное положение на северной трассе Великого Шелкового пути 

актюбинская земля заняла во времена монгольской империи. После образования самого 

могущественного государства XIII-XIV вв. Золотой Орды, по безопасным землям этой 

огромной страны, куда входил и актюбинский регион,  связи востока изапада значительно 

упрочились,  произошла исламизация всей этой территории, через такие крупные 

культурные центры как Сарай-Бату, Сарай-Берке, Сарайчик. 

Из письменных упоминании средневековых путешественников, дипломатов, торговцев, 

миссионеров к землям Западного Казахстана, большой интерес вызывает рукопись арабского 

посланника ибн Фадлана- «Путешествие ибн Фадлана на Волгу в 921 – 922 гг.», в которой 

«он сообщает о том, что он сам наблюдал в стране тюрок, хазар, русов, «славян», башкир  и 

других [народов] по части различий их вероучений,  сведений об их царях, их положения:во 

многих их делах..» [12, с. 55]. В нем говорится, что он со своими спутниками по повелению 

халифа  ал-Муктадира и по приглашению «царя славян» («Булгар», подчеркнуто нами У.С.) 

отправился «из города мира» (Багдад) через Персию, Бухару, Хорезм на Волгу. В своем 

путешествии он пишет: «Мы отправились [в путь], пока не прибыли к реке Йаганды, где 

переправились.Потом, после этого мы переправились через реку, называемую Джам, потом 

мы переправились через Джахыш, потом Узил, потом «Эрдэн», потом «Варыш», потом 

Анхаты, потом «Вабна, а это все большие реки. Потом мы ехали [много] дней и 

переправились через реку Джаха, потом после нее через реку Ирхиз, потом через Бачаг, 

потом через Самур, потом через Кинал, потом через реку Сух, потом через реку 

Кюнджюлю и попали в страну народа из [числа] тюрок, называемого башкиры» [12, с.66]. 

Здесь мы видим известные названия рек протекающих по Актюбинской области (Жем или 

Эмба, Иргиз, Уил, Яик или Жайык), т.е. не исключено, что знаменитый дипломат побывал и 

на территории современного Актобе, который сам по себе издревле по своему 

географическому положению занимает стратегическое господствующее место в степном 

ландшафте.    

По нашим степям держал путь в середине XIII века в Монголию легат Римского 

ПапыИннокентия IVитальянец Плано Карпини. Миссия Плано Карпини, снабжённая буллой 

Римского Папы к монгольскому хану, выехала из Лиона (Франция) 16 апреля 1245 г. Более 

двух лет длилось путешествие через многие земли и различные государства. Маршрут Плано 
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Карпини можно приблизительно восстановить, внимательно вчитываясь в его отчёт и 

пытаясь точно идентифицировать приведенные им названия, что иногда трудно сделать.  

ПланоКарпини, доехав до Волги (Едиль), прибыл к Сараю-Бату и хотел передать основателю 

Золотой Орды письмо Иннокентия IV, но Бату-хан не принял письма, адресованного Кагану 

монголов, и отправил миссию дальше в Монголию, в ставку Великого хана.  

     Плано Карпини и его товарищам пришлось двинуться с нижнего Поволжья в кыпчакские 

степи. Это длительное и утомительное путешествие проходило по территориям бывшего 

ханства кыпчаков, Хорезма, Семиречья, Тарбагатая, Центральной Монголии. Здесь они стали 

свидетелями редкостного события, монгольского курултая, в связи возведением на престол 

Гуюк-хана (1246-1248) сына Угэдея. В ставке  Гуюк-хана они пробыли около четырех 

месяцев, после чего были отправлены обратно по той же дороге в Европу с письмом 

монгольского кагана к Римскому Папе.  

       В некоторых научных трудах и статьях разных современных авторов иногда 

упоминаются  посещение монаха - францисканца Хорезма в 1246 году. Даже приводятся 

маршруты путешествия на географических картах, где путь Плано Карпини проходит через 

Ургенч и дальше на восток.Но это не так. В своём сочинений «История Монгалов»  в «главе 

последней XV- XVII»,  после того как Бату-хан отправил его с товарищами в Монголию 

через кыпчакские (команские) степи, он пишет: «После этого мы въехали в земли Кангитов, 

в которой в очень многих местах ощущается сильная скудость в воде, даже и население её 

немногочисленно из-за недостатка в воде» [11, с.63].   Кангиты или Канлы (Кангюй) с 

древних времён занимали земли по Сырдарье. Значит Плано Карпини и его товарищи шли по 

северной части Аральского моря до Сырдарьи, а никак не по Устюрту в Хорезм, 

соответственно в Ургенч они не могли попасть. Он также пишет о быстром продвижении 

путешествия, так как не хотели опоздать на церемонию возведения на престол Гуюк-хана. 

Значит, они, не заворачивая в Хорезм через Устюрт, должны были выпрямить маршрут по 

дороге вМонголию. Тем более, он же  выше утверждает: «…И вышеупомянутая земля 

(Комания) очень велика и длинна. Мы проехали через нее наивозможно быстро, так всякий 

день, по пяти или семи раз на дню, у нас бывали свежие лошади, за исключением того 

времени, когда мы ехали по пустыням, как сказано выше, и тогда мы получали лошадей 

лучших и более крепких, могущих выдержать непрерывный труд, именно с начала 

Четыредесятницы и кончая неделей после пасхи. Этих Команов перебили Татары… » [11, 

с.63].   

Таким образом, вполне достоверно, что папский легат, чтобы быстрее попасть в Монголию, 

прошел с остановками через наши актюбинские степи (Дешт-Кыпчак), возможно 

останавливаясь на берегах рек Уил, Илек, Иргиз и др.  и обходя с севера Муголжарские горы. 

В наши дни на месте древней трассы здесь пролегает автомобильная дорога, именуемая 

«Великий Шелковый путь», соединяющий Китай с Западом через Казахстан.  

В 1253-1255 гг. путь итальянца почти аналогично проделал монах Ордена миноритов, 

посланник французского короля Людовика IX (Святой) Гильом де Рубрук. Он также 

поначалу прибывает в ставку Бату хана на Волгу (Этилия) и через некоторое время 

отправляется в Каракорум (Монголия) к Мункэ кагану. В своём дневнике он пишет: 

«Проехав 12 дней от Этилии, мы нашли большую реку, именуемую Ягак», (т.е. Яик, Жайык, 

Урал); она течет с севера из земли Паскатир (Баскарт, Башкурт) и впадает в Каспийское 

море[3, с. 107].  Рубрук, выехав ко двору хана Мункэ, оставил Волгу в её течении между 48 и 

50 градусами северной широты. Двигаясь строго на восток, он как раз,возможно,пересек 

местность современного Актобепо 50 паралели. 

Еще один путешественник, киликийский царь Гетум (Хетум) со своими людьми  выехал из 

Сарая-Бату 13 мая 1254 года. Группадвигалась тем же северным маршрутом: «Потом его 

[Хетума] послали в долгий путь на тот берег Каспийского моря к Мангу-хану. Отправившись 

в путь от них [Батыя и Сартаха] шестого числа месяца марери — тринадцатого мая, 

переправившись через реку Айех (имеется в виду р. Яик, Жайык, Урал), они прибыли на 



67 
 

реку Орь. Вполне вероятно, что группа Гетума повторила маршрут Рубрукаи через 

современный Актобе достигла Ори [6]. 

      К концу XIV- XV вв. центральное положение западно-казахстанского региона на 

торговых трассах «Восток-Запад» приходит в упадок. Причинами послужили 

целенаправленное уничтожение золотоордынских городов и коммуникации по Северному 

шелковому пути Эмиром Тимуром, междуусобицы среди потомков чингизидов, а также 

открытие морских путей в Индию, Китай.  

Первые сведения об исторических (археологических) древностях нашего региона содержатся 

в описаниях путешествий XVIII и начала  XIX веков. Одним из первых кто оставил нам 

сведения о памятниках археологии является член-корреспондент Российской Академии наук, 

виднейший ученый XVIII в. П.И. Рычков. Так, в своей работе «Топография Оренбургской 

губернии» он при описании археологических памятников Оренбуржья затрагивает и 

западноказахстанские [13, с. 58-60]. 

Посетивший в 1768-1769 гг. степи Оренбуржья и Западного Казахстана академик 

Паллас упоминает о древнем медном руднике «Сайгачий» [10]. Прямые указания на 

археологические памятники Актюбинской области находим в книге Кастанье«Путешествие 

Эдуарда Эверсмана из Оренбурга в Бухару летом 1820 года» [4]. В описании дневки на реке 

Бурте, говорится об «издали видной возвышенности с очень большим курганом в центре и 

более мелкими по окружности находяшейся в 21 версте после Бурти» [4, с. 58]. 

Первые археологические исследования на территории Актюбинского уезда Тургайской 

области проводились Ф.Д. Нефедовым в 1887-1888 годах [9, с. 1-43]. Раскопки «Золотого 

кургана» на левобережье Илека в конце XIX века надолго привлекли внимание археологов 

Актюбинским степям. К современному периоду уже открыты многочисленные памятники 

истории и культуры нашего края. Археологические изыскания продолжаются и в наши дни. 

Историко-археологический, географический экскурс по Актюбинской земле привело 

нас к мысли, что данный регион издревле занимал стратегическое месторасположение на 

Евразийском континенте и служил своеобразными «воротами» между западом и востоком. 

Многочисленные памятники старины разных эпох, следы стоянок, поселении, могильников, 

известные географические названия топономик территории средневековыми 

путешественниками, указывает о немалой роли и месте данного региона в мировом процессе 

цивилизации. Современное экономическое и культурное развитие, богатого недрами 

Актюбинской области, позволяет нам констатировать, что Актобе возник не на ровном 

месте, а в результате естественного исторического-географического и центрального 

положения в системе взаимоотношении восточных и западных цивилизации. Проходящяя 

сегодня через наш регион и город стратегическая автомобильная магистраль «Западный 

Китай – Западная Европа» является подтверждением наших гипотез и предположении. 

Расположенный на левом берегу реки Илек - левого притока Урала в центральной части 

подуральского платоАктобе, как населенный пункт, был основан в 1869 году в виде военной 

крепости Российской империи.Построенное на возвышенностях двух холмов укрепление, на 

пересечении кочевания казахских племен и родов, оно  имело стратегическое значение. Здесь 

пересекались и расходились караванные дороги, ведущие в страны Китая, Индии, Средней 

Азии, Персии,Восточной Европы.  

В конце мая 1869 года началасьистория города Актобе. 28 мая было образовано военное 

укрепление «Ак-тюбе» (Белый холм), когда на это место прибыл из Оренбурга отряд в 

составе двух рот пехоты (500 чел.), сотни казаков и 4 артиллерийских орудий с 

артиллеристами. Командовал войсками флигель-адъютант граф Борх. Об этом пишет в своем 

очерке  Ф.Лобысевич (1891) [8, с. 17].  

      Народные предания повествуют, что на «Белом холме» захоронен казахский батыр 

Карасай (XVII в.).  

Крепость возводилась на двух холмах, где первоначально возвели «барбеты», т.е. защитные 

сооружения вокруг артиллерийских орудии. Высота холмов над уровнем моря составляла 

около 210 метров. Отсюда открывалсяпанорамный вид степного пространства на многие 
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километрыпо горизонтам четырех сторон света, что являлось немаловажным фактором для 

военной крепости [на первом холме сегодня стоит телевизионная вышка,  авысшая точка 

второго холма находится на пересечении улиц Ш.Уалиханова и Т. Ахтанова].Одновременно 

были построены арсеналы для оружия, караульные площадки, солдатская тюрьма 

(гауптвахта). Позднее солдаты вырыли подвалы для хранения продовольствия и 

боеприпасов. В жилищном строительстве, из-за отсутствия дерева, широко использовался 

саман (кирпич-сырец из глины с примесью навоза, соломы или каких-нибудь волокнистых 

веществ).В скором времени на холмах Актобе были построены несколькоглиняных мазанок 

для солдат и офицеров гарнизона. 

До возведения крепости, территория Илека и Каргалы  контролировалась родом 

Арынгазиева и Табынским родом Младшего жуза.  После прибытия русского отряда почти 

все местные жители откочевали на территорию Уральской области. Военноесопротивление 

оставшихся казахов было подавлено казачьими войсками. 

Постепенно рядом с фортификационными сооружениями начались селиться и гражданские 

лица, и уже в 1874 году был разработан первый генеральный план по застройке Актобе. На 

карте поселения появились направления некоторыхулиц: Крепостная,  Гарнизонная, 

Старожительская (Александровская), Оренбургская, Георгиевская (Илекская?). Как пишет 

Кауфман«..к укреплению был отведен участок земли площадью 8, 900 десятин, и по 

видимому тот час же после того на Ак-Тюбе начали переселяться, отдельными семьями и 

небольшими группами, русские поселенцы..»[5,с.16].Про хорошие условия для переселенцев 

с прочным устройством бытовой жизни в поселении Актобе, которая обладает «…прочными 

задатками для экономического развития» пишет в своих исторических заметках К.К. Крафт 

[7,с.2]. 

В 1878  образовалась первая улица из 8 домов – Старожительская (в дальнейшем 

Александровская, Карла Либкнехта, Шернияза), которая была окончательно сформирована 

1879 году прибывшими переселенцами. Также в это времяна юго-восточной части военного 

укрепления образовалисьулицы Крепостная (Ахтанова) и Гарнизонная (название улицы 

сохранилось и по сей день), а также Оренбургская (бывшая Ленина, ныне Айтеки-би). 

       Как мы указывали выше, с 1878 года начинают прибывать первые переселенцы- 

крестьяне Рязанской, Воронежской, Саратовской, Уфимской и Тамбовской губерний. 

Распространившаяся по всей средней России народная молва о плодородных 

земляхКазахстана и его окрестностях, дала толчок миграционному процессу безземельных 

крестьянских масс для колонизации казахстанских земель, в частности Актобе. Встреченные 

местными жителями  вначале с нескрываемой враждебностью, переселенцы вскоре  быстро 

нашли общий язык с казахским шаруа, с которыми вступили в тесные экономические 

отношения. В 1886 г. прибыла партия переселенцев войска донского из Астраханской 

губернии, поселившаяся в предместье, позже названном горожанами «Оторвановкой». 

Между Крепостной и Гарнизонной улиц в сторону реки Илек образовалась приезжими 

татарскими и башкирскими купцами,  т.н. «Татарская слобода». Чуть позднее, севернее от 

укрепления появился район «Курмыш». Эти улицы и районы стали ядром для дальнейшего 

разрастания города, который год от года быстро укреплял свое стратегическое положение в 

экономико-социальной, культурной жизни региона.  

29 мая 1891 года военное укрепление Ак-Тобе было официально названо городом и 

переименовано в г. Актюбинск. Впоследствии он вошел в состав Тургайской 

области.  Последующее строительство Оренбургско- Ташкентской дороги начала XX в. 

закрепило стратегическое географическое значение Актобе между Западом и Востоком.  

Сегодняшний Актобе -один из крупнейших индустриальных и культурных центров страны, 

находящийся на стыке Европы с Азией, связывающий Запад и Восток, Север и Юг. 
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« Глаза не только зеркало души, но и зеркало тела» 

Печень самая крупная железа в теле человека, выполняет защитную функцию, являются 

органом кроветворение у плода. Участвует во всех видов обмена веществ. 

Паренхима печени образована печеночными дольками, поверхность печени покрыта 

соединительной капсулой, количество долек в печени составляет 500 тысяч,междольковая 

соединительная ткань образует строму органа, в ней проходят кровеносные сосуды и 

жилочные протоки.  

У человека междольковая соединительная ткань развита слаба, такое строение характерно 

для здоровой печени человека.  

Интенсивное развитие соединительной ткани приводит к атрофии печеночных долек, 

является признаком тяжёлого заболевания печени под названием цирроз. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Паренхима печени не богата нервными окончаниями, за счёт этого болевые симптомы 

отсутствую в ранних стадиях заболевания пока не поражается Глисонова капсула. Из-за 

этого заболевания на ранних стадиях диагностировать практически невозможна, поэтому 
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необходимы доступные,безопасные,надёжные методы в условиях поликлиники для 

обследования населения. 

Цирроз печени – это хроническое заболевания, сопровождающееся необратимыми 

процессами, которые приводят к летальному исходу в 85% случаях.  

В экономически развитых  странах цирроз входит в число 6 основных причин смерти 

пациента от 35 до 60 лет, составляя 14-30 случаев на 100 тысяч населения. Ежегодно в мире 

умирают 40 млн человек от вируса цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциономы,развивающейся на фоне носительство вируса гепатита В.В странах СНГ цирроз 

встречается у 1% населения. 

Чаще цирроз развивается при длительной интоксикации алкоголем ( по разным 

данным, от 40-50 % до 70-80% ) и на фоне вирусных гепатитов В,С и D  (30-40%) и 

паразитарных инфекций. Более редкие причины цирроза- болезни желчевыводящих путей 

(внутри-и внепеченочных), застойная сердечная недостаточность, различные химические( 

гепатотоксины) и лекарственные интоксикации. 

Цирроз может развиваться и при наследственных нарушениях обмена веществ.  

При заболеваниях паренхимы печени характерны общие симптомы:  

Слабость, понижениетрудоспособности, неприятные ощущения в животе, запах ментола из 

ротовой полости, диспепсические расстройства, повышение температуры тела, боли в 

суставах, также отмечаются метеоризм, боль и чувство тяжести в верхней половине живота, 

похудение, астения. Но это не отражает выявление цирроза печени на ранних стадиях 

развития.  

В последние годы в нашей республике большой интерес проявляют учёные и врачи 

поиск новых, безопасных и достаточно надежных методов экспресс диагностики 

заболеваний, с помощью которых можно было бы проводить массовые профилактические 

осмотры населения.  

Иридодиагностика позволяет диагностировать заболевания по изменениям структуры 

и цвета радужно глаза на ранних стадиях заболевания. 

Возникшие в организме нарушение приводят к изменению определённых сосудистых 

микрозонрадужки в виде колец пигментных пятен и локун. Кроме того, необходимообращать 

внимание внешнему виду больного. Анализ состояние радужки проводят по полученным 

цветным слайдам. На экран одновременно проецируютдва глаза, анализ начинается с общего 

осмотра радужки, обращают внимание на цвет и однородность, изменение указанных 

свойств указывает на патологические процессы в организме. Иридодиагностику отличают от 

других методов исследования высокая информативность.  

Иридодиагностика широко применяется при заболеваниях СНС, ЖКТ, Печени, Почек. 

Мы студенты принимали участие в иридодиагностики, проводимый в отделение 

портальной гипертензии ГКБ номер 2 города Душанбе.  

Оценивали состояние кожи, языка, брожения глаз, форма ушных раковин, характер 

дыхания. 

55 больных с различными стадиями цирроза печени. 

25 мужчин и 30 женщин в возрасте от 15 до 76 лет.  

Средний возраст больных 41 год.  

Появление зернистости выявлено у 10 больных, пигментные пятна на радужке выявлено у 25 

больных, это говорит об неактивной форме цирроза печени. 

При активной форме образовалась  мелоподобная радужка у 20 больных. 

Количество больных Активный цирроз Неактивный цирроз 

55 больных 20 35 

Мы обращали  внимание на язык у исследуемых больных, язык при начальных 

стадиях цирроза печени имел белый налёт с выраженной серединной линией. При поздних 

стадиях цирроза налёт на языке желто-коричневый, из ротовой полости запах ментола, цвет 
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кожи у больных в  начальной стадии бледный, в запущенной стадии жёлтый, с появлением 

сосудистых звёздочек скудный волосяной покров в подмышечной области и на лобке. У 10 

больных отмечались белые ногти и пальцы приобретают вид барабанных палочек. 

ИРИДОГРАММА БОЛЬНОГО С  ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

Выводы:Медицинская сестра-это самый близкий работник для пациентов, который 

имея знания, навыки, профессиональную ответственность и проводя профилактические 

работы может вовремя заподозрить заболевания, обратив внимание на глаза, 

кожныепокров,дыхание,изменение ушных раковин и направить пациента к 

соответствующим специалистом для оказания квалифицированной помощи и снижение 

летальных исходов.  

Summary:  For collapse chronicle issues from cirrhosis it is necessary first stages of 

diagnosis. The methods reliable of touch source of information express diagnosis of disease parental 

iridiumdiagnostics.  

That they are may be training the medical caretakers during their works at the ambulant clinics. 
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Студенческое научное общество студентов «медик-эколюб» 

Шульжик Анастасия Александровна, специальность: Сестринское дело 

руководитель: Гильфанова Роза Ильфатовна 

преподаватель Анатомии и физиологии человека 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», Республика Татарстан 

 

В казанском медицинском  колледже функционирует студенческое научное  общество 

(СНО) «Медик-Эколюб». Чтобы сформировать основы исследовательской компетентности 

будущих медицинских работников многие студенты охотно записались в кружки: 

«Микромир», «Агитбригада», «Эколог», «Окулист», «Культура здоровья», «Как стать умным 

в области профилактики вредных привычек», «Проблемы с ТБО»,  конкурсы 

профессионального мастерства и др. 

В результате разработки студентами мультимедийных презентаций в качестве отчета 

по реализации исследовательских проектов, сформировались умения выбирать проблему и 

тему исследования, составлять программу и выбирать методики исследования, подведения 

итогов тестирования, анализов и интерпретации полученных результатов. Организация 

работы в учебных группах колледжа с использованием ИКТ и здоровье сберегающих 

технологий вызвала большой мотивационный подъем как у студентов и удовлетворение 

преподавателей. Конкурс мультимедийных презентаций явился показателем степени роста в 

проектной работе студентов. 

Формирование исследовательской компетентности студентов происходит и в 

условиях внеаудиторной образовательной деятельности. Студенты учатся работать с 
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библиографическими указателями, учебной и специальной литературой, периодическими 

изданиями, использовать информационные ресурсы Интернет. 

Материальная база колледжа позволяет студентам работать в компьютерных классах. 

В ходе внеаудиторной работы студенты принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, проводимых на различных уровнях. 

Организация исследовательской деятельности студентов в процессе изучения 

дисциплины меняет функции преподавателя в учебном процессе. 

Индивидуальная исследовательская деятельность стимулирует студентов на перевод знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении дисциплины, на уровень межпредметных 

связей и надпредметных понятий. 

Творческий труд – это важный путь к компетентностному образованию.  

          Памятка-алгоритм включает следующие рекомендации: 

            - Наблюдения, исследования проводитьсистематически и планомерно. 

- Цель работы четкосформулирована и посильна для достижения. 

- Учитывать собственный потенциал, имеющийся запас знаний, умений. 

- Ввести исследовательский дневник и на основании полученных данных делать выводы. 

Этапы исследования: 

1.  Выбор темы исследования.  

2.  Формулирование его цели. 

3.  Сбор предварительных данных об объекте изучения, формах и методах работы. 

4. Установление последовательности работ, составление плана, проектирование 

эксперимента. 

5.Отбор необходимого оборудования, создание условий для достижения поставленной цели. 

6. Выполнение и регистрация хода работ и наблюдений. 

7.Анализ результатов наблюдений и формулировка выводов. 

8.Уточнение плана написания отчета (реферат, защита плаката, проекта, презентация и т.д.) 

9. Литературное оформление работы. 

Тематика исследований разнообразна. Главное, чтобы работа соответствовала 

интересам студента, его возрастным, интеллектуальным возможностям.  

Тему проекта студенты обсуждают со своим руководителем кружка, либо получают 

на аудиторном занятии от преподавателя. Руководитель записывает цель исследования, 

сведения об источниках знаний, краткие указания к выполнению работы. 

Нельзя цели исследования путать с задачами. Задания преподавателя направляют 

студента к деятельности в нужную сторону, помогают определить последовательность 

операций, оставляя простор для творчества, позволяя исследователю открыть «для себя» 

новые знания, объекты, явления. 

Следующий этап – сбор предварительных сведений об объекте исследования и 

методике работы с ним: использование доступной литературы,справочников, учебников, 

Интернет- ресурсов. 

При разработке плана определяют: 

 а) условия проведения исследования; 

б) необходимые наблюдения; 

в) приборы и материалы для каждого этапа работы; 

г) последовательность выполняемых опытов, наблюдений; 

д) наиболее рациональную форму записи информации; 

е) формы отчетности: сообщения на уроке, занятиях кружка, на конференции, 

участие в олимпиаде, на Ломоносовских турнирах, в конкурсе мультимедийных 

презентаций, конкурсе профессионального мастерства и т.д. 

Роль руководителя направляющая и корректирующая. Он осуществляет контроль над 

ходом исследования, систематически проверяет дневник и результаты наблюдений, дает 

консультации, всячески поощряя инициативу студента. Очень важно студенту-
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исследователю регулярно фиксировать результаты наблюдений. Главное – четкость и 

ясность в описании. 

               Исследовательская работа способствует развитию самостоятельного         мышления. 

По мере накопления материала студенты отрабатывают его и осмысливают, работая со 

справочной литературой, научными источниками. 

В конце исследования формулируются выводы. 
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Профилактика синдрома эмоционального выгорания среди студентов «Якутского 

медицинского колледжа» с 1-4 курсов по направлению «Сестринское отделение» 

Захарова Сайаана Семеновна, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Иванова Людмила Александровна 

ГБПОУ «Якутский медицинский колледж» г. Якутск, Россия 

 

Аннотация. В статья посвящена профилактике синдрома эмоционального выгорания 

среди студентов «Якутского медицинского колледжа» с 1-4 курсов по направлению 

«Сестринское дело». Выявлено, что эта тема особенно актуальна в наше время. Также 

рассмотрены ключевые проблемы возникновения этого синдрома. Предложены способы 

профилактики эмоционального выгорания среди студентов. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, студент, профилактика. 

Введение 

Актуальность исследования: хоть раз в жизни каждый студент медицинского 

учреждения сталкивался с синдромом эмоционального выгорания, но в это не простое время 

оно особенно распространилось в глобальных масштабах в сферах медицины и образования. 

В ситуациях с пандемией и в период сессий студенты больше всего уязвимы и склонны к 

эмоциональным выгораниям. Выявляются стресс, депрессия, тревога. Поэтому от решения 

этой проблемы зависит не только качество образования, но и будущее наших студентов-

медиков. 

Целью данного исследования является изучениепрофилактики, связанных с этим 

синдромом среди студентовс 1-4 курсов «Якутского медицинского колледжа» по 

направлению «Сестринское отделение». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Уточнить возможные факторы провоцирующие эмоциональное выгорание среди студентов; 

2. Рассмотреть особенности профилактики этого синдрома среди студентов 1-4 курсов по 

специальности «Сестринское дело» «Якутского медицинского колледжа»;  

3. Выявить роль профилактических мер в борьбе с синдромом эмоционального выгорания. 

Объект исследования - синдром эмоционального выгорания среди студентов. 

Предмет исследования - профилактика эмоционального выгорания студентов 

сестринского отделения. 

Практическая значимость исследования: материалы исследования могут быть 

использованы студентами, преподавателями и психологами учебных заведений сестринского 

направления в целях предупреждения эмоционального выгорания. 

Основная часть 

В своих научных работах А. Лэнгле писал о том, что синдром эмоционального 

выгорания провоцирует истощение организма на уровне психики. Учебная деятельность 

«Якутского медицинского колледжа», как и всех медицинских образовательных учреждений 

требует полной ответственности, предполагает высокую и постоянную психоэмоциональную 

нагрузку особенно во время пандемии и сессий.К числу возможных факторов, 

провоцирующих эмоциональное выгорание среди студентов сестринского дела,относятся: 

учебные перезагрузки, чувство дефицита времени, идеализация процесса обучения, 

бессонные ночи в период сессий, сложности с адаптацией среди 1 курсов, постоянные 

тревоги за свои оценки, боязнь допустить ошибку при обучении выполнения манипуляций. 

Но при этом истинные причины стресса скрыты в личностных особенностях человека: 

его мировоззрении и установках, потребностях, мотивах и целях, особенностях 

стрессоустойчивости или внутриличностной динамики. 
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К способам профилактики эмоционального выгорания является поддержание себя в 

хорошей спортивной форме, правильный отдых, соблюдение режима сна, сбалансированное 

питание.  

Особенности профилактики эмоционального выгорания среди студентов «Якутского 

медицинского колледжа» с 1-4 курсов по направлению «Сестринское дело»: 

реализацияпсихологического тренинга по сплочению команды - это позволит студентам уйти 

от ненужной конкуренции; проведение спортивных мероприятий поддерживает хорошую 

физическую форму студентов; посещение экскурсий, библиотек и театров по Пушкинской 

карте, что дает профессиональное развитие и самосовершенствование; проведение 

анкетирования и опроса, что позволит лучше понять мысли и психологическое состояние 

студентов; проведение разгрузочных тренингов, обучающих снятию эмоционального 

напряжения; открытие кабинета психологической разгрузки. 

Роль профилактических мер в борьбе с эмоциональным выгоранием очень велика. 

Потому что своевременное применение способов и средств профилактики эмоционального 

выгорания среди студентов способствует значительному снижению патогенного воздействия 

синдрома на эмоциональную и психологическую сферу личности.  

Вывод 

Таким образом, эмоциональное выгорание иможет постепенновозникнуть у студентов в 

результате многих факторов. Поэтому чтобы избежать таких ситуаций нужно 

придерживаться нескольких способов профилактики: сбалансированное питание, 

соблюдение режима сна, умеренная нагрузка, правильный отдых и многое другое. 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания среди студентов по направлению 

«Сестринское дело» позволит снизить уровень выгорания студентов и тем самым повысить 

эффективность учебной деятельности. Ведь будущая медицинская сестра должна быть 

спокойной, доброй, отзывчивой, быть уверенной в себе.  
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Грудное вскармливание в условиях гбу рс(я) «верхневилюйская црб» 

Иванова Ольга Святославовна, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Дмитриева Валентина Александровна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г.Якутск, РС(Я), Россия. 

 

Аннотация. В настоящее время достаточно вопросов о различных видах грудного 

вскармливания детей первого года жизни. Важность и необходимость грудного 

вскармливания неоспоримы. 

Цель работы изучить и оценить проблему грудного вскармливания в условиях 

Верхневилюйской центральной больницы, путем анализа результатов анкетирования, оценки 

грудного вскармливания среди молодых матерей, выявить проблемы с грудным 

вскармливанием. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, дети, матери. 

Annotation. Currently, there are enough questions about the various types of breastfeeding 

of first-year children. The importance and necessity of breastfeeding is undeniable. 
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The aim of the work is to study and evaluate the problem of breastfeeding in a setting of 

Verkhneviluyiskuy Central Hospital, by analyzing the results of a survey, evaluating breastfeeding 

among young mothers, to identify problems with breastfeeding. 

Key words: breastfeeding, children, mothers. 

Актуальность: при высоком развитии технологий производства искусственных 

смесей, повсеместной их рекламе, и в противовес, минимальной информации о пользе 

естественного вскармливания для ребенка и матери, появилась необходимость в подготовке 

организма беременной женщины к лактации и дальнейшем ее сохранении. В последнее 

время исследования, проводимые врачами-педиатрами показали, что заменить женское 

молоко без ущерба для новорожденного, а в дальнейшем грудного ребенка невозможно. 

Цель работы:Изучить и оценить проблемы грудного вскармливания в условиях ГБУ 

РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ». 

Задачи исследования. 
1.Провести теоретический обзор научной литературы о грудном вскармливании. 

2.Проанализировать результаты анкетирования по грудному вскармливанию в условиях ГБУ    

    РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ». 

3.Провести оценку кормления грудью среди молодых мам, для выявления проблем со 

вскармливанием. 

Объект исследования: Грудное вскармливание. 

Предмет исследования: Характер знаний об успешном вскармливании. 

Гипотеза: грудное вскармливание обеспечивает гармоничное развитие ребенка: 

улучшаются показатели его физического, психического и умственного развития 

Практическая часть 

Материалы и методы исследования: 

В анкетировании приняли участие 30 родильниц акушерского отделения (родильный дом)ГБУ 

РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ».  

1. В результате проведенного исследования установлено, что возраст респондентов в изучаемой 

группе варьирует от 18 до 38 лет. Наибольший процент 53 % составили женщины от 18-25 л. 

2. Далее нами были изучены данные о месте проживания женщин. 

Из диаграммы 2 видно, что количество сельских женщин, составляет 63%, из районного центра – 37% 

3. Анализданных показывает, что к груди приложены сразу 73% новорожденных, через два часа 

7% новорожденных.  

Женщины, родившие путём кесарева сечения, которым назначались медикаментозные 

препараты (Атропин, Димедрол), а также женщины с осложненными родами составили 17%, дети 

были приложены к груди на 2-3 сутки. По медицинским показаниям, прикладывание к груди 

противопоказано 1 ребенку (3%). Причиной являются заболевания со стороны матери и 

новорожденного. 

4. Из 30 опрошенных женщин, 18 повторнородящих. Нами было проанализировано, до какого 

возраста женщины кормили грудью старших детей. 

В результате исследований выяснилось, что 22% женщин кормили до 5-ти месяцев, с 6 до 12 месяцев 

– находились на грудном вскармливании – 39%, с 1 г до 2 лет кормили грудью – 28%, с двух до трёх 

лет кормили грудью 11% матерей. 

5. После полученных данных, интересно было выяснить причину раннего завершения грудного 

вскармливания (до 5-ти месяцев). 

Грудное вскармливание до 5 месяцев - 4 (22%).Среди причин, лидирующее место занимает 

проблема нехватки грудного молока – эту проблему отметили 2 женщин (50 %) при этом, 

контрольное взвешивание ребенка не проводилось, мамы сами решили перевести ребенка на 

искусственное вскармливание. Один ребенок, со слов мамы, самостоятельно отказался от груди. 

Работа на расстоянии не позволило 1 женщине прекратить грудное вскармливание на ранних сроках. 

Анализ показывает, что из числа исследованных, ранний отказ от грудного вскармливания не 

контролировался участковым врачом и медсестрой, в 100 % случаев решение было принято 

самостоятельно. 



78 
 

6. Среди повторнородящих (в нашей выборке их 18), были следующие проблемы при кормлении 

грудью:  

Первое место по опросу занимает проблема по нехватки молока (28%). Второе место 

поделили такие проблемы, как: мастит (11%) и боль при кормлении грудью (11%). Трещины сосков 

наблюдался у 6% женщин, не было проблем у 44%. Питание матерей во время кормления было 

полноценным. Питьевой режим соответствовал современным концепциям, большинство женщин 

пили «сколько им хотелось», около 1,5 литров за сутки. 

7. Учитывая возникшие проблемы, мы решили выяснить откуда респонденты узнали 

информацию о грудном вскармливании. 

По проведённому исследованию видно, что большинство родильниц информировались медицинским 

работником – 53%, затем возлагают надежды на опыт родственников – 20%. Реже обращаются к 

книгам (3%) и интернету (11%). И к сожалению, всего 13% женщин посещали школы материнства. 

8. Затем у респондентов выяснили о преимуществах грудного вскармливания. Были получены 

следующие ответы: 

- ребенок меньше болеет – 50% 

- в грудном молоке много витаминов – 27% 

- способствует лучшему развитию – 17% 

- не развивается рахит – 3%  

- экономия денег – 3% 

Из этих ответов следует, что осведомленность женщин о преимуществах грудного 

вскармливания далеко не полная. Следовательно, расширив знания мам, например, о положительном 

влиянии на саму женщину, можно усилить мотивацию к естественному вскармливанию и тем самым 

повысить процент успешно кормящих матерей. 

9. Далее мы провели среди респондентов оценку кормления грудью по 12 критериям, для 

выявления проблем со вскармливанием.   

Критерий №1 Что можно сказать о матери? 

Критерий №2 Как мать держит своего ребенка? 

Критерий №3 Что можно сказать о ребенке? 

Критерий №4 Какова реакция ребенка? 

Критерий №5 Как мать прикладывает ребенка? 

Критерий №6 Как мать поддерживает грудь? 

Критерий №7 Ребенок правильно приложен к груди? 

Критерий№8 Ребенок сосет эффективно? 

Критерии №9-10 Как заканчивается кормление грудью? Ребенок кажется  

Критерий №11 Состояние молочных желез: 

Критерий №12 Ощущения матери во время кормления: 
В результате исследования среди 30 респондентов были обнаружены данные проблемы: 

Диаграмма №1 

 
Получены данные свидетельствуют о том, что у некоторых женщин имеются 

проблемы со вскармливанием, это говорит о неудовлетворительной помощи родильницам. 

10% 

3% 

3% 

7% 

3% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 

Критерий №4 Ребенок беспокойный, плачет … 

Критерий №5 Мать заталкивает сосок в рот 

Критерий №7 Неправильное прикладывание … 

Критерий №9-10 Преждевременное отнятие … 

Критерий №12 Боль при кормлении, … 

Обнаруженные проблемы 
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Выводы: 
1. Изучив теоретический обзор, приходим к выводу, что отказ от грудного 

вскармливания чаще связан из – за низкой информированности кормящих женщин о 

преимуществах грудного вскармливания; 

2. Результат анкетирования по грудному вскармливанию в условиях ГБУ РС(Я) 

«Верхневилюйская ЦРБ» показал, что женщины информацию о грудном вскармливании 

получают от медицинских работников 53 %. Опрос среди повторнородящих показывают, что 

при предыдущих родах длительность кормления грудью составляла от 6-12 мес (39 %). 

Лидирующее место среди причин отказа занимает нехватка молока, при этом контрольное 

взвешивание не проводилось, отменяли самостоятельно без участия медицинского 

работника. 

3. Оценка кормления грудью среди молодых мам, выявила неправильную технику 

прикладывания к груди 

Заключение: 

Практические мероприятия медико-санитарной помощи, особенно связанные с 

уходом за матерями и новорожденными, являются наиболее перспективными средствами 

увеличения распространенности и длительности практики грудного вскармливания. 
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Инулин сақтайтын дәрілік өсімдіктердің шипалы қасиеттері 

Омархан Балжан Мұратбекқызы,  «Фармация» мамандығы 

Жетекшісі: Корбакова Кумис Турсуновна 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС,  Қазақстан Республикасы  

 

 Инулин сақтайтын дәрілік өсімдіктердің адам организміне әсері  өте зор. Әсіресе ол 

өсімдіктерді қант диабетімен ауридыған науқастарға қолданылуы өте пайдалы. Тағы да 

құнарлы азық түлік өнімдерін қолданылуы, биологиялық қоспаларды дайындалуына өте 

таптырмас шикізат. Қазіргі кездегі актуал мәселе семіздік.Сол дерттің алдын алу үшін 

қолданылатын шикізат. 

 Большое влияние на организм человека оказывают инулинсодержащие травы. Это 

растение особенно полезно для больных сахарным диабетом. Использование более 

питательных продуктов является незаменимым сырьем для приготовления биологических 

добавок. Актуальной проблемой является ожирение.Сырье, используемое для профилактики 

этого заболевания. 

 Inulin-containing herbs have a great effect on the human body. This plant is especially useful 

for diabetic patients. The use of more nutritious foods is an indispensable raw material for the 

preparation of biological supplements. Obesity is an urgent problem. The raw material used for the 

prevention of this disease. 

 Соңғы жылдары тамақ өнеркәсібі  ғылыми техникалық  саламен қатарласып дамып 

келеді. Бүгінгі қым –қуыт заманда көпшілігіміз жол-жөнекей  асығып тамақтанып, жұмысқа, 

сабаққа жүгіретіміз белгілі. Асханаларда  дайындал  - -ған тамақтың сапасына мән беріп 
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жатпаймыз. Ал дамыған  елде адам орган-  -изміне қажетті дәрумендерді беретін 

профилактикалық азық –түлік  өнім-     -дерінің пайда болғанын біреуіміз білсек ,біреуіміз 

білмейміз. Адам денсаулығына пайдалы ,құнарлы азық түлік өнімдерін дайындауда  қазақ 

ғалымдарыда ат салысып отыр.  

«Ауру астан» деп ата-бабаларымыз бекер айтпаған ғой. Қазіргі таңда жұрттың бәрі 

дұрыс тамақтанып жүр деп кесіп айту қиын.Қазақ  қайта өңдеу және тамақ өнер кәсібі 

ғылыми-зерттеу институтының « Биотехнология ,тамақ сапасы және қауіпсіздігі» 

зертханасының биология ғылымдарының докторы Мәсімжан Велямов айтуынша зерттеу 

жұмыстармен Еуропаға барғанда ондағы ірі компаниялар жаңадан жұмысқа қабылданатын 

адамның қандай азық –түлік тұтынатынына баса мән беретінін айтты. Егер жұмысқа тұратын 

маман биологиялық қоспаларды қолданбаса жұмысқа қабылданбайды екен.Бұл жағдай ірі 

компаниялардың жұмысына әсер етеді екен. Сондықтан дамыған Батыс елдерінің 

тұрғындары күнделікті өмірінлерінде биологиялық қоспаларды тұтынып ,дұрыс тамақтануға 

қатты мән береді екен.Кең байтақ қазақ жерінде түрлі дәнді дақылдар мен көкөністерді 

өсіруге болады. Ал оларды терең өңдесек ,сапалы биологиялық қоспаларды дайындасақ 

болады. 

Қазіргі кезде Қазақстанда көп мөлшерде адамдар қант диабетімен ауырады. Қант 

диабеті халық арасында көп дамығандықтан ол дертті ауыздықтау керек.Ғылыми –зерттеу 

жұмыстарының  нәтижесінде инулин сақтайтын өсімдіктер сусамырдың ауыздықтайтынына 

көз жеткіздік. Инулин сақтайтын дәрілік өсімдіктерге Топинамбурда (земленная груша) 14-

18%, Сарымсақта 9-16 %,ақ шоколадта 8,1%, шашыратқыда 15-20%,пиязда (лук порей) 3-

10%, ячминде 0,5-1% дейін кездеседі. Инулиндер –бұл көмірсулар , сондықтан олар негізінен 

көміртегі , оттегі және сутек атомдарынан тұрады, олар  тізбекті  бір-біріне тізбектей қосатын  

циклдік  құрылымдарды  жинайды. 

Инулин көптеген өсімдіктердің құрамдас бөлігі болып табылады. Инулин жануарларда 

болмайды, синтетикалық жолмен алынбайды. Осылайша ,ол адамның ас қорыту жүйесіне 

әсер етіп табиғи пребиотик болып табылады.  

Асқазан-ішек жолдарының дұрыс жұмыс істеуі қазіргі замандағы жалпы проблема 

болып табылады. Симптомдарды уақытылы жоюға ешқандай ауыр зардаптар болмауы үшін 

күресу керек. Және бұл дәрі-дәрмекке көмектеспейді, бірақ инулин - пайдалы 

бактериялардың көбеюіне және токсиндердің денесін тазартуға көмектесетін пребиотик. 

Инулин - өсімдіктерден алынған табиғи көмірсулар, D-фруктозаның полимері. 

Органикалық заттар тағамдардағы энергияның негізгі көзі болып табылатын полисахаридтер 

тобына жатады. Өнім фармацияда сатылады, диеталық қоспалардың бір бөлігі болып 

табылады. Біраз уақытқа дейін бұл зат туралы көп әңгіме естілді. Көмірсутек ХХ ғасырдың 

соңында табылды, ал 90-шы жылдардан бері инулин белсенді талқылананды. Кейбіреулер 

бұл арқылы көптеген ауруларды емдеуге болатындығы туралы мәлімдейді.Полисахарид 

күрделі көмірсулар ретінде жіктеледі. Диабетикасыз қант құрамында фруктоза (95%), 

глюкоза (5%) және сахароза аз мөлшерде инулинді қамтамасыз ете алады. Соңғы екі зат 

ыдырау кезінде пайда болады. Оқшауланған полисахарид фруктозаны алу үшін 

пайдаланылатын ақ ұнтаққа ұқсайды. Ерекшеліктері мен формуласы еритін талшыққа 

жақын. Ол суда ериді.Заттың негізгі ерекшеліктерінің бірі асқазанның ас қорыту 

ферменттеріне әсер етпеуі. Полисахарид ішекке өтеді, онда ол бифидобактериялар үшін 

қоректік ортаға айналады. Олардың саны көбейеді, зиянды патогендерде жай жоқ. Инулин 

ішекке пайдалы қызмет көрсетеді:асқорыту процесін жеделдетеді;ішектің моторикасын 

жақсартады;пайдалы инулиннен артық - ол холестеринді құтылуға және кальций мен магний 

сияқты пайдалы элементтерді сіңіруге көмектеседі. Инулин туралы мәселені қарағаннан 

кейін - бұл «ол жеп қойған нәрсемен» ойлануға уақыт келді. Денеге алдын ала пребиотиканы 

алу үшін оны таблетка түрінде немесе ұнтақ түрінде алуға болады (препарат фармацияда 

сатылады). Тәтті дәмі бар табиғи пребиотиктер, йогурттарға, салмақ жоғалтуға арналған аз 

калорияланған шоколад және сусындарға қосылады. Инулинның  ұнтағын пісіруге қосып, 

оларды 10% -ға дейін ұнға және кондитерлік кремдерге ауыстыра аласыз. Пребиотиканың 
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арқасында нан өнімдері жеңіл болады, талшықпен байытылған болады, ал крем түсініксіз 

кремді дәмге ие болады.Инулиннің пайдалы қасиеттері медицинада және косметологияда 

қолданылады. Осы органикалық зат немесе пребиотик бар концентрациялы түрде тұратын 

өнімдердің күнделікті мәзіріне қосу асқазан-ішек жолының жұмысына үнемі әсер етеді және 

жалпы денсаулыққа пайдалы әсер етеді. Препараттықолдануғақарсыкөрсетілімдер бар, 

бірақолар аз. 

Инулиннің пайдасы 

Пайдалы пребиотик - бұл ауыр металдар мен радионуклидтерді тазартуда сенімді көмекші. 

Тұрақты тұтыну иммундық жүйені және асқорыту трактін нығайтуға көмектеседі. 

Пребиотиканың  пайдалы  әсері  сүйектініне әсер  етіп, оның өсуін ынталандырады. Сүйек  

тығыздығы тұрақты түрде инулин мен қабылданатын  болса, организмге пайдасы  тиімсіз   

болса, 25% -ға артады. 

Косметология  сонымен  қатар  инулинді  пайдаланады, бірақ  теріге арналған: 

Биодедридтер мен пребиотиктер  мен  тағам  терілерге  оң  әсер  етеді, маталарды    

ылғалдандырады, оттегі  метаболизмін   жақсартады. 

Тері  жасушаларының қорғаныш қасиеттерін арттырыңыз және оларды қалпына 

келтіріңіз. 

Инулин мен  дайындалу әжімдер  ден  арылуға, дөрекі пальто жұмсартуға, бет 

контурын  теңестіруге   көмектеседі. 

Инулиннің зиянды тұстары  туралы 

Мамандар бірауыздан инулиннің денеге зиян келтіре алмайтынын бірауыздан бекітеді. 

Бірақ егер адам пребиотиктерге аллергияға ұшыраса, инулин оған қолданылмайды, 

қарсы көрсеткіштері: 

жекетөзімсіздік; 

белсенді зат  жүкті   және бала емізетін   балаларға   және 12 жасқа дейінгі  балаларға  қарсы. 

Бұл  жағдайда   препараты   тамақтану мен косметологияда (маскалар, кремдер, 

лосьондаржәнет.б.) қабылдауға   тыйым    салынады. Агент биологиялық қоспа түрінде 

қолданылған  кезде  басқа факторларды ескеру маңызды: 

Дозаны  үнемі  есте  сақтау  маңызды. Белсенді көмірсулардың тәуліктік дозасына  

сыпкетпеңіз, ересектер   де   күніне 5 грамм. Инулиннің   ағзасындағы    асқазан    ішектің  

бактериялық  белсенділігін   тудыруы  мүмкін, бұл  жерде  кебулерге   себеп    болады. 

Басқақауіп-қатер – пребиотиканы   қамтитын сапасыз биологиялық қоспалар. Сатып  алу  

кезінде  сіз  компанияның  басқа өнімдеріне  назар аударып, патент пен лицензия  мен   

танысыңыз. 

Инулинді медицинада қолданылуы: 

Табиғи полисахарид – пайдалы  қасиеттердің  минималды   қарама-қайшы  және   үлкен   

бақажапырақ болғанкезде, барлық адамдар үшін өтежақсы сауықтырушы  қосымша   болып   

табылады.Неге  инулинге   қажет: 

Пребиотикпен   дайындалған   препараттар крахмал мен қантты  алмастырушы   ретінде      

диабетикаға (бірінші  және   екінші  типтегі) тағайындайды. 

Қарттар мен бауыр   аурулары бар адамдарға   пайдалы. 

Инулин холелитиозға, анемияға, В және Сгепатитіне, гипертонияға, семіздікке, остеопорозға, 

асқазан  жарасына  қолданылады. 

Ол  күшті дәрілік препараттарды қабылдағаннан кейін теріс салдарын жою үшін    

қолданылады. 

Оның кері   байланыс  дәрі-дәрмекті салмақ жоғалту процесінде белсенді қоспа  

ретінде     қалдырады: 

Басқа  көмірсулардан  айырмашылығы, бұл  төмен  калориялы (100 граммға 110 ккал). 

Ол  салмақ  жоғалтуға   ықпал    ететін (көмірсулар мен майлардың  зат алмасуына  әсеретеді, 

инсулинді  төмендетеді   және   аппетитін  азайтады )айрықша   қасиеттері   бар. 

Инулин үшін қажетті прибиотикалық препараттарды тұтыну фигураға жағымды   әсер   

етеді, бірақ   нәтиже  екі  айға  қарағанда тезірек байқалмайды. Сұраққа  жауап   алғаннан     
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кейін, инулин – денсаулығына  қандай  пайда    әкеледі    және оны тиімді  немесе пассивті 

диетаның бөлігіне айналдыруға   болады. Табиғи   пребиотик   жалпы    организмге   оң    

әсеретеді: 

 Метаболизмді  күшейтеді; 

 Ішектің  жұмысын  қалыпқа   келтіреді; 

 Холестериннің  шығарылуына   ықпал   етеді; 

 инсулин мен қант  деңгейін   төмендетеді. 

Инулин құрамын даталшық көп және калориясы төмен. Оның басқа да денсаулық 

қапайдасы бар. 

Талшық – ағза  қорытаалмайтын   көмірсулардың   кезкелген  түрі. Ол ішек  арқылы 

қозғалады және ондағы бактерияларға тамақ  ретінде қызмет      ету  үшін    тоқ   ішекке   

өтеді. Талшықтың   төмен    калориялылығы бар, бірақ   ол   денсаулық  үшін    өте   маңызды. 

Инулиндегі   талшық    ериді, яғни   ол суда ериді. Ол   асқазанда   ериді, содан   кейін   

желатинді  зат   түзеді, ол: 

 ас қорытуды   баяулатады 

 толықтығын   арттырады 

 ас қорыту  жолынан  өткен  кезде  холестериннің  сіңуін   азайтады 

Сіздің ішекте  бактериялардың 15 000-нан 36 000-ға дейінгітүрі бар. Ағзадағы  

бактериялардың   аз ғана   бөлігі  зиянды   болуы  мүмкін. Жақсы бактериялар денсаулыққа  

көптеген пайда  әкеледі. Инулин осы бактериялардың кейбірінің  өсуін   ынталандырады. 

Инулин  әсіресе   ішектегі   пайдалы  бактериялардың  санын   көбейту  арқылы ас қорытуға  

көмектеседі  Бифидобактериялар    және   Лактобактериялар. 

Бұл  бактериялар    көмектеседі: 

 қажетсіз   патогендерді (жаман   бактерияларды) жою 

 инфекцияның  алдын   алу 

 иммундық   жүйеңізді   ынталандырыңыз 

Инулин сонымен  қатар нәжістің көлемін арттырады және ішек қозғалысының  жиілігін  

арттырады. Сізде   көбірек  ішек қозғалысы  болуы   мүмкін, бірақ   инулин   жалпы   ас    

қорытуды   баяулатады. Бұл сіздің денеңізге жеген  тағамнан қоректік  заттарды жақсырақ  

сіңіруге мүмкіндік береді. 

Зерттеу  Инулин ағзаға кальцийді жақсы сіңіруге мүмкіндік береді деп болжайды. 

Кальций күшті  сүйек  жүйесін   жасайды. 

Инулин ас қорытуды, соның  ішінде  көмірсулардың   қорытылуын  баяулатады. Бұл  қандағы  

қанттың сау деңгейіне ықпал ететін қанттың  көтерілу  сіз  баяу   босатылуына   мүмкіндік     

береді.оқу инулиннің предиабетпен   ауыратын    адамдарға    пайдалы  болуы  мүмкін  екенін  

анықтады. Ол ұзақ уақыт бойы диетада болған кезде қандағы қантты тұрақтандырғыш   

ретінде   әрекет  ете   алады. 

Кейбір  зерттеулер  бұл қасиеттер инулинді   салмақты  басқаруға    жақсы   көмекші   

етеді    деп  болжайды. 

Зерттеулер   көрсеткендей, инулин сияқты диеталық талшықтың көп мөлшері қатерлі   

ісік    қаупінің    төмендеуі   мен   байланысты. Зерттеушілер қатерлі ісіктің  алдын  алу  үшін 

инулинді  қолдануды  белсенді  түрде зерттеп жатыр. 

Иммундық  жүйені  күшейткіш    ретінде   ол ас қорыту жүйесінің қатерлі ісігіне  

қарсы  жақсы   профилактикалық   қосымша   болуы  мүмкін. Инулиннің   тоқ  ішек   қатерлі   

ісігіне   әсері   туралы    қандай да бір  күшті  мәлімдемелер  жасамас   бұрын    қосымша   

зерттеулер   қажет. 

Қосымша инулин капсула және  ұнтақ    түрінде   қолжетімді. Әдеттегі доза тәулігіне 

3,1 грамм. Сіз  инулинді  табиғи  түрде кездесетін  тағамдарды жеу арқылы   алуды    

қалауыңыз    мүмкін. 

Егер сіз пробиотикалық режимде болсаңыз немесе қазіргі уақытта бактериялық  

ауруды  емдеу үшін  антибиотиктерді  қолданып   жатсаңыз, ас қорытуды  жақсарту   үшін 
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инулин қоспаларын  пайдалануды   қарастырыңыз. 

2015  жылы  жүргізілген  зерттеу  инулиннің   ұнтақ   түрін  оның   денсаулық пен әл-ауқат  

сезіміне   ықпал   ететінін   анықтау  үшін   сынады. Инулинді  қабылдаған   адамдар плацебо 

қабылдаған   адамдарға   қарағанда бақыттырақ, аштық сезімін азайтты  және белгілі бір  

уақыт ішіндет олыққанды   сезінді. 

Инулиннің   кезкелген    мөлшері   адам   тұтынуы үшін  қауіпсіз болып саналады. Кез келген  

аллергиялық   реакцияны   тудыруы   өте  екіталай. 

Инулинді  қолдана   бастағанда, шамадан   тыс метеоризм немесе бос нәжіс  сияқты ас 

қорыту   ыңғайсыздығын    сезінуіңіз  мүмкін. 

Оны диетаңызға    қосқанда    көп су ішіңіз   және төмен дозадан бастағаныңызға   көз    

жеткізіңіз. Бұл  ісіну, диарея немесе   ішқату  сияқты ас қорыту  проблемаларын   

болдырмауға   көмектеседі. 

Егер  сіз   жүкті    болсаңыз, кезкелген   қосымша    өнімді, соның  ішінде инулинді   

қабылдамас   бұрын    дәрігеріңізбен   сөйлесуіңіз   керек. 
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сөзді қолданады, яғни табиғи фонетикалық белгілер (тіл дыбыстары). Сөз – ақпарат көзі және 

науқаспен сұхбаттасу әдісі ретінде қолданылады. Сөз арқылы әрекет – вербальды 

коммуникацияға жатады. Мұнда қосымша вербальды емес әрекеттер міндетті түрде 

қолданылады. Оларға жататындар: Мимика, жест (қол қимылдары), поза (дене қалпы), 

көзқарасы, дауыс ерекшеліктері (екпін, тембр). 

Вербальды емес коммуникация  - қарым-қатынас барысында медициналық 

қызметкерлер сөз арқылы араласумен қатар, қосымша келесі вербальды емес әдістерді де 

қолданады: 

1. Қатынасушының мимикасын зетртеу; 

2. Дене қалпын зерттеу; 

3. Қас-қабағын, көзқарасын зерттеу; 

4. Қол қимылдарын зерттеу; 

5. Дауыс ерекшеліктерін анықтау. 

General principles of effective communication 

People can communicate through a system of signs, so there is an exchange of information and 

interaction. There are two types of communication: 1. Verbal communication. 2. Non-verbal 

communication. 

Verbal communication - Verbal communication uses words as a system of signs for people, 

i.e. natural phonetic signs (language sounds). The word is used as a source of information and a way 

to communicate with the patient. Verbal action refers to verbal communication. This requires 

additional non-verbal actions. These include: facial expressions, gestures (hand movements), 

posture (posture), attitude, voice features (accent, timbre). 

Non-verbal communication - in communication, in addition to verbal communication, 

medical workers use the following non-verbal means: 

1. Study the facial expressions of the participant; 

2. Physical examination; 

3. Study of eyebrows, vision; 

4. Study of hand movements; 

5. Determine the features of the voice. 

Общие принципы эффективной коммуникации 

Общение людей может происходить через систему знаков, таким образом происходит 

обмен информацией и взаимодействие. Есть два типа общения: 1. Вербальное общение. 2. 

Невербальное общение. 

Вербальная коммуникация - Вербальная коммуникация использует слова как систему 

знаков для людей, т.е. естественные фонетические знаки (звуки языка). Слово используется 

как источник информации и способ общения с пациентом. Вербальное действие относится к 

словесному общению. Здесь требуются дополнительные невербальные действия. К ним 

относятся: мимика, жесты (движения рук), поза (поза), отношение, особенности голоса 

(акцент, тембр). 

Невербальная коммуникация – в общении, помимо вербального общения, 

медицинские работники используют следующие невербальные средства: 

1. Изучите мимику участника; 

2. Физикальное обследование; 

3. Исследование бровей, зрения; 

4. Исследование движений рук; 

5. Определите особенности голоса. 

Коммуникация – ақпарат алмасу, оның негізінде басшы тиімді шешім қабылдауға 

қажетті ақпаратты алады, қабылданған шешімдерді ұйым қызметкерлеріне жеткізеді. Егер 

қарым-қатынас нашар болса, шешімдер дұрыс емес болуы мүмкін, адамдар басшылықтың 

олардан не қалайтынын дұрыс түсінбеуі мүмкін немесе, сайып келгенде, адамдар арасындағы 

қарым-қатынастар зардап шегуі мүмкін. Тиімді қарым-қатынас көбінесе шешімдердің 

сапасын және олардың іс жүзінде қалай жүзеге асырылатынын анықтайды. 
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Қарым-қатынас – адам өмірінің ажырамас бөлігі. Басқалармен қарым-қатынасы, адамның 

көңіл-күйі мен мінез-құлқының стилі оның қарым-қатынас жасау қабілетіне, өз ойын жеткізе 

білуіне, айналасында қандай атмосфераны құруына байланысты. 

Тиімді қарым-қатынастың манипуляциядан айырмашылығы белсенді әрекеттесу тең 

жағдайда жүзеге асады. Әңгімелесушіге құрмет көрсетіледі. Шынында да, адамдарға өз ойын 

нақты тұжырымдау қиынға соғатындықтан, көптеген мәселелер мен қақтығыстар туады. 

Жақсы құрылымдалған қарым-қатынас - мақсатқа жетудің негізгі құралы. Ал өзара 

әрекеттестік кімнің арасында орын алатыны маңызды емес: бағынушы мен бастық немесе 

сатып алушы мен сатушы арасында. Ең бастысы, қатысушылар бір-бірінің мүдделерін 

ескеріп, бір-бірінің қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға ұмтылады. 

Мұндай қарым-қатынас іскерлік әңгімені, пікірталастарды, кездесулерді, келіссөздерді 

және кез келген басқа қарым-қатынас нысанын тиімді өткізу үшін қажет. Сіздің барлық 

мақсаттарыңызға қол жеткізу серіктестермен, клиенттермен, әріптестермен және барлық 

басқа адамдармен ұйымдастырылған өзара әрекеттестіктің тиімділігі мен сауаттылығының 

дәрежесіне тікелей байланысты екенін түсіну маңызды. 

Тиімді қарым-қатынас дағдылары кез келген ұйымның дамуы мен қалыптасуының 

барлық кезеңдерінде маңызды рөл атқарады. Көптеген келіссөздер бойынша тренингтер 

тиімді коммуникативті дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ өзара тиімді және жемісті 

қарым-қатынас тәжірибесін алуға арналған. 

Вербальдық емес қарым-қатынас тәсілдері мен техникалар. Вербальдық емес (сөз 

арқылы емес) коммуникация жүйесі іскерлік қарым-қатынастың маңызды компоненті болып 

табылады. Мамандардың берген бағасы бойынша қарым-қатынас процесіндегі хабардың 

негізгі бөлігін жеткізудің және қарым-қатынас серігінің бейнесін нақты құрудың негізгі көзі 

болып табылады. 

Вербальдық емес қарым-қатынас құралдары дегеніміз танымдық немесе 

эмоционалды-бағалаушы хабарды жеткізуде ым-ишара, дене қозғалысы, дауыстың ырғақтық 

ерекшеліктері, тактильдік (тері) әсерлері болып табылады. 

Сезімдердің, көңіл-күйлердің көптеген көріністері адамның қимыл-қозғалыстарынан 

анықталады. Қимыл-қозғалыс «алфавитін», «грамматикасын» білу адамды кітап сияқты 

оқуға мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндік қимыл-қозғалыстар, ым-ишараларға қарағанда аз 

мөлшерде сапалы түрде бақылауға алынады. 

1. «Ашық қимыл-қозғалыстар» және «сенім, ықылас қимыл-қозғалыстары» алақанның 

визуалдық бақылауы үшін жеңілдігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ, қандай да бір аяқ-қолды 

айқастырудың болмауымен ерекшеленеді, қолды кеудеге қою мен серіктесіне қолды 

тигізумен ерекшеленеді. Мұндай қимыл-қозғалыстар серіктестің психологиялық ашықтығы 

мен адалдығын дәлелдеп, оның тең құқылы өзара әрекеттесуге дайын екендігін көрсетеді. 

2. «Жабық қимыл-қозғалыстар» немесе «адал емес қимыл-қозғалыстар» жоғарыда 

суреттелген. Олар қарым-қатынаста екінші (жасырын) мақсат бар екендігін көрсетедеі, 

серіктестің қарама-қайшы психологиялық міндеттерді шешкелі тұрғандығын көрсетеді. 

3. «Бағаладу қимыл-қозғалыстары» (иекті қасу, сұқ саусақты беттің бойымен созу, тұрып 

ары-бері жүру және т.б.) серіктестің сенімсіздік білдіріп тұрғандығын көрсетеді. 

4. «Сенімділік қимыл-қозғалыстары» (орындықта отырып ары-бері теңселу, саусақтарды 

күмбез түрінде біріктіру, мұрынның ұшына қол тигізу) серіктестің өз мүмкіндіктеріне өте 

сенімді екендігін көрсетеді, өзін жақсы, жайлы сезініп тұрғанын және өзін басқалардан 

жоғары сезініп тұрғандығын көрсетеді. 

5. «өзіне сенімсіздік және шыдамсыздық (неврозность) қимыл-қозғалыстары» (қол 

саусақтарын алйқастыру, алақанды шымшылау, саусақтармен үстелдің бетін ұру және т.б.). 

6.«Күту қимыл-қозғалыстары» алақандарды үйкелеу, ылғал алақандарды матаға сүрту, т.б. 

7.«Мойындамау (отрицание) қимыл-қозғалыстары» (денені артқа еңкейту, қол мен аяқты 

айқастыру, мұрынның ұшына қол тигізу және т.б.) серіктестің сенімсіздігінің тұрақты көрініс 

тапқандығын көрсетеді және фактілер мен дәлелдерге негативті қатынастың деңгейіне 

жеткендігін көрсетеді. 
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Такесика – адам психикасының көріністерін серіктестердің жанасуын зерттейтін ғылыми 

аумақ. Жанасу қарым-қатынасқа түсушілердің эмоционалдық жақындығының деңгейін және 

статустық-ролдік бағытын бейнелейді. 

Коммуникативті жанасулардың көптеген түрлерінің ішінде қол алысудың мәні үлкен. 

Мамандар қол алысудың үш түрін анықтайды: тең құқылы, өктем етуші, елгезек (тіл алушы). 

Тең құқылы қол алысу (қатты, алақан түзу беріледі, еденге тіке). 

Өктем етуші қол алысу (қол жоғары жақтан беріледі, алақанды төмен, әңгімелесушінің қолы 

кідіруі мүмкін) серіктестің өзі туралы ойы өте жоғары екендігі туралы айтады, өзара 

әрекеттесу кезінде оның мақсаттылық пен өктемдікке бел байлағандығы туралы айтады. 

Елгезек қол алысу (қол солғын түрде төменнен, алақан жоғары беріледі) серіктестің 

өктемдігін мойындауға дайын тұрғандығын бейнелейді. 

Қарым-қатынастың кеңістік пен уақыт көрсеткіштерін праксемика деген ғылыми аумақ 

зерттейді (ағылшынның proxiti - жақындық). 

Тұлға аралық қатынасудың дистанциясы: 

1. (0-45 см) – «имтимдік дистанция» өте жақын адамдармен ара қатынасында кездеседі (ерлі-

зайыпты,ата мен бала). Бұл имтимлі зонаға қарым-қатынас жасау үшін сенімділік, тактильдік 

байланыс пен жәй сөйлеу тән. 

2. (45-120 см) «жекелік дистанция» партнерлік қатынасты сипаттайды. Әлеуметтік жағдайы 

біркелкі адамдардың сұхбаттасуында қолданылады. 

3. (120-400 см) – бұл «әлеуметтік дистанцияда» формалды, ресми ара қатынасу өтеді. 

Іскерлік қарым-қатынасты жүргізу үшін аз таныс адамдармен қарым-қатынас жасау үшін 

арналған. Бастықпен оның қол астында жұмыс істейтіндермен қарым-қатынас жасағанда 

әлеуметтік зонаны пайдаланады. Түрлі кездесулер жасау үшін пайдаланылады. 

4. (4 – 7,5 метр) «көпшілік дистанциясында» үлкен аудиторияларда қарым-қатынас жасару 

үшін арналған. Қарым-қатынас серіктерінің бірінің коммуникативті арақашықтықты бұзуы 

қарым-қатынастың психологиялық жағдайының төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Вербальды емес қарым-қатынас қызметі тақырыбы бойынша жүргізілетін практикалық 

сабақтар. 

Вербальды емес қарым-қатынасты дамытуға арналған ойындар мен жаттығулар. 

“Сыйлық” жаттығуы. Әрбір ойыншы сөзсіз қимыл-қозғалыс, ым-ишара арқылы туылған 

күнін тойлаушы адамға қандай сыйлық “сыйлайтынын” көрсетеді, ал қалғандары оның не 

екендігін табуға тырысады. 

“Хабарландыру” жаттығуы 

Ойыншылар екі адамнан жұптасады. Әркім сөзсіз қимыл-қозғалыс арқылы өзінің серіктесіне 

қандай да бір хабар айтуы керек, ал ол болса қандай хабар айтатындығы туралы айтып беруі 

керек. Содан кейін рөлдер ауысады. 

«Нысанашы» жаттығуы 

Ойыншылар екі топқа бөлінеді, әрбір топ жеке қағаздарға бірнеше сөз жазады. Содан 

кейін қарсы топтың бір ойыншысын шақырып «сөздердің» біреуін оқып қимыл-қозғалыс, 

ым-ишара арқылы сол сөздің мағынасын көрсету ұсынылады. Команда сол сөзді тапқаннан 

кейінекінші топтың бір ойыншысы шақырылады. Қай команданың тура және дұрыс тапқаны 

салыстырылады. 

«Сезімдерді беру». Ойыншылар бірінің артына бірі сапқа тұрады. Бірінші ойыншы 

екіншісіне қарап ым-ишара арқылы қандай да бір сезім көрсетеді (қуаныш, реніш, таң қалу, 

қайғы, т.б.). Екіншісі тура сол сезімді үшіншісіне береді, т.б. Ең соңғы ойыншыдан оның 

қандай сезім (эмоцияны)қабылдап алғанын сұраймыз және басында қандадй сезім 

берілгендігі туралы бірінші ойыншыдан анықтаймыз. 
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Антибиотиктер дәрі ме әлде «У» ма? 

Сейдазым Сымбат, «Фармация» мамандығы 

Жетекшісі: Әлиайдар Бауыржан Асылбекұлы 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС,  Қазақстан Республикасы 

 

Жыл сайын әлем бойынша дәрігерлер 154 миллион антибиотик жазып береді екен. 

АҚШ-тың Ауруларды емдеу және бақылау орталығының мәліметіне сүйенсек, соның 30 

пайызы қажетсіз көрінеді. Антибиотиктерді осылайша шектен тыс көп пайдалану супер-

бактериялардың пайда болуына әкеліп соғып, адамзатқа қауіп төндіреді. 

Каждый год врачи во всем мире назначают 154 миллиона антибиотиков. По данным 

Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 30 процентов из них кажутся 

ненужными. Такое чрезмерное использование антибиотиков может привести к образованию 

супербактерий и представлять угрозу для человечества. 

Doctors worldwide prescribe 154 million antibiotics every year. According to the US 

Centers for Disease Control and Prevention, 30 percent of them seem unnecessary. Such overuse of 

antibiotics can lead to the formation of superbugs and pose a threat to humanity. 

     Жалпы, антибиотиктердің шығуының өзі қызық оқиға. 1928 жылы Александр Флеминг 

есімді ғалым бактерияларды әрекеттесуін зерттеп жүреді. Бірде ол қателесіп, бір сынаманы 

ашық қалдырып кеткен екен. Кейіннен оны саңырауқұлақ басқанын, содан сынамадағы 

бактериялардың бәрі жойылып кеткенін көреді. Мұны тереңірек зерттей түскен А.Флеминг 

осындай әдіспен адам емдеуге болатынын анықтайды. Осылайша, кездейсоқ оқиғаның 

нәтижесінде пенициллин дүниеге келіп, антибиотиктер дәуірі басталған-тұғын.10 жылдың 

ішінде Флеминг пенициллинді химиялық таза күйінде алғысы келді, бірақ алаалған жоқ. 

Пеницилиннің таза препаратын клиникалық қолдануға жарамды ағылшын зерттеушілер 

Э.Чейн мен Г.Флори 1940 ж алды. 

Пенициллинді ашылуы және оның іріңді-қабыну процесстерін, жұқпалы ауруларды 

емдеу үшін қолданылуы ғылымдарды басқа жаңа антибиотиктерді іздеуге әсер етті. Қазіргі 

кезде 2000 астам әртүрлі антибиотиктер алынды. Бірақ клиникалық тәжірибеде бәрі 

қолданбайды, себебі біреулері токсиндері бар, қалғандары- адам ағзасында белсенді емес. 

Антибиотиктердің алу көзі микробқа қарсы белсенділігі бар әртүрлі 

микроорганизмдер. Антибиотиктерді көгерткіш саңырауқұлақтардан (пенициллин), 

актиномицеттерден (стрептомицин,тетрациклин және басқ.), бактериялардан (грамицидин, 

полимиксиндер), антибиотик әсері бар заттарды пияздан және сарымсақтан алады және 

жануарлардың ұлпаларынан (лизоцим, экмолин, интерферон) алынады. 

Антибиотиктер микроорганизмге бактериостатикалық және бактерицидтік әсер етеді. 

Антибиотиктердің бактерицидтік әсері микроорганизмдерді жояды, ал бактериостатикалық- 

микроорганизмдердің көбеюін тежейді. Әсер етуі антибиотиктерден байланысты және оның 

концентрациясынан. Антибиотиктердің жіктелуі әртүрлі принциптерге негізделген: алу 
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көзіне, химиялық құрамына, микробқа қарсы механизммен спектріне, алу әдісіне. Көбінесе 

антибиотиктер микробқа қарсы спектріне және алуына жіктеледі. 

Антибиотиктердің микробқа қарсы механизмі әртүрлі: біреуі бактериялардың жасуша 

қабырғасының синтезін ыдыратады(пенициллин, цефалоспориндер), басқалары жасушадағы 

ақуыз синтезінің процесстерін баяулайды (стрептомицин, тетрациклин,левомицетин), 

үшіншілері бактериалдық жасушадағы нуклеин қышқылының синтезін тежейді(рифампицин 

және басқ.). 

Әрбір антибиотик микроорганизмдердің нақты түрлерін жояды.Кең спектрлі 

антибиотиктер микроорганизмдердің әртүрлі тобына белсенді(терациклиндер) немесе көп 

грам оң және грам теріс (стрептомицин)бактериялардың көбеюін тежейді. 

Спектр әсеріне байланысты антибиотиктер бактерияларға қарсы, саңырауқұлақтарға 

қарсы және ісікке қарсы болып бөлінеді. 

Бактерияларға қарсы антибиотиктер бактериялардың дауын тежейді және химиялық құрамы 

әртүрлі препараттардың кең тобын құрайды.Бактериялар тудыратын жұқпалы ауруларды 

емдеу үшін кең спектрлі антибиотиктер қолданады: терациклин, левомицетин,стрептомицин, 

гентамицин, канамицин, пенициллин және цефалоспориндер. 

Саңырауқұлақтарға қарсы антибиотиктер (нистатин, леворин, амфотерицин В, 

гризеофульвин) микроскопиялық саңырауқұлақтардың өсуін тежейді,себебі микроб 

жасушасының цитоплазмалық мембранасынын ыдыратады. Саңырауқұлақ тудыратын 

ауруларды емдеу үшін қолданады. 

Ісікке қарсы антибиотиктер (рубомицин, брунеомицин, оливомицин) жануарлар 

жасушасының нуклеин қышқылын тежейді және әртүрлі ісік ауруларды емдеу үшін 

қолданады. 

Антибиотиктердің биологиялық белсенділігін халықаралық бірліктер әсерімен 

өлшенеді.Антибиотиктің бірлік белсенділігіне тест бактерияларға (мысалы пенициллинге-

жылтыр стафилококк, стрептомицинге-ішек таяқшасы және т.б.) антимикробты әсер тигізетін 

препараттың ең аз мөлшерін алады. Қазіргі кезде антибиотиктің бірлік белсенділігін таза 

препараттың микрограммымен өлшейді.Антибиотикотерапия кейде макроорганизмдердің 

жағынан қиындықтармен және микроорганизмнің әртүрлі қасиеттерінің өзгеруі байқалады. 

Антибиотикотерапиядағы асқынулары. Науқастың ағзасына енгізілген кейбір 

антибиотиктер (пенициллин, стрептомицин және басқалары) препаратты қабылдауына 

байланысты өсетін жоғары сезімталдығы (аллергия) байқалады. Аллергиялық реакциялар 

сеппе түрінде-крапивница, қабықтың,еріннің,мұрынның ісінуімен дамиды. Қатты қабынуы 

анафилактикалық шок табылады, одан науқас өлуі мүмкін. 

Есіңде болсын! Антиботикті парентеральды қолданар алдында науқастың 

сезімталдығын тексеру қажет. Ол үшін теріге 0,1 мл антиоиткті енгізеді тері астына және 20-

30 мин қарайды. Егер реакция оң болса (папуланың көлемі 1 см көп болса және қызарса), 

антибиотикті енгізуге болмайды. 

Ағзаға кең спектрлі антибиотиктің үлкен мөлшерін енгізуі жоғары тыныс жолдарының, 

ішектің және басқа мүшелердің қалыпты микрофлорасының өкілдерінің жойылуымен 

байқалады. Ол микроорганизмдер арасында табиғи жағдайда антонгонистік әсерін туғызады. 

Нәтижесінде осы антибиотиктерге төзімді шартты патогенді бактериялар (стафилококктер, 

протей) және саңырауқұлақтар пайда болып екіншілік инфекция туғызады. Осылайша 

саңырауқұлақтар туғызатын тері, шырышты қабықша, ішкі мүшелердің кандидоздары; 

дисбактериоз пайда болады.Какндидамикоздар болдырмау үшін антибиотиктерді 

саңырауқұлақтарға қарсы препараттармен бірге енгізу керек. Антибиотиктер қабылданған 

соң,қалыпты микрофлораның өкілдерінен дайындалған препараттар қолданылуы 

дисбактериоз ауруын тоқтатады. 

Антибиотиктермен ұзақ емделу және қолданылуы науқастың ағзасына токсикалық 

әсер тигізеді: тетрациклиндер бауырды зақымдауы мүмкін, левомицетин- қан айналым 

мүшелерінің,стрептомицин кей кезде- вестибулярлық және есту анализаторлары, 

цефалоспориндер бүйректің қызметін бұзады. Көп антибиотиктер гиповитаминоз және 
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асказан ішек жолдарының шырышты қабықшасының тітіркенуі тудырады. Антибиотиктер 

жүктілік кезінде ананың құрсағындағы балаға кері әсерін тигізеді. Құрсақтың ағзасына 

тетрациклин тобының антибиотиктер тікелей әсер етеді. 

Микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығы. Антибиотиктермен емделген кезде 

антибиотикке сезімтал микроорганизмдер тұрақты (резистентті) түрлерге ауысады. 

Антибиотикке бактериялардың тұрақтылығы тұқым қуалайды. Көп жағдайда 

бактериялардың резистентілігі әртүрлі антибиотикалық заттар ыдырататын, фермент 

синтездейтін бактериялардың қабілеттерімен байланысты. Кейбір бактерияларда көпшілік 

дәрілік тұрақтылық байқалады, бактериалдық жасуша бірнеше антибиотиктерге 

резистентілігі байқалады. Әсіресе ең алғаш тәжірибедегі қолданған пенициллинмен 

стрептомицинге резистентілігі жоғары.  

Саңырау құлақтардан бөлінген антибиотиктер. PeniciIIium (PeniciIIium notatum, 

PeniciIIium chrysogenum) саңырауқұлақтардың кейбір штаммдарынан пенициллин алынды. 

Пенициллин- патогенді кокктарға жоғары белсенді: грам оң стафилококктарға, 

стрептококктарға, пневмококктарға; грам теріс- менинго- және гонококктарға. Сібір жарасы, 

сіреспе, газ гангрена, мерез және басқа ауруларды емлеуге қолданады. Пеницилин 

парентералды енгізеді.Препаратты пероралды жолмен қолдануға болмайды, себебі ол 

қышқыл және сілті орталарда белсенділігін жояды және ас қорыту жолдарында ыдырайды. 

Пенициллинді бастап қолданғанда ағзадан тез шығатыны белгілі болды және қандағы 

пеницилиннің мөлшерін ұстау үшін оны әр 3-4 сағат сайын енгізу керек. Қазіргі кезде 

жартылай синтетикалық пенициндер алынды: метицилин, оксациллин, клоксацилин, олар 

пеницилланазамен ыдырамайды және пеницилинге тұрақты стафилококктарды емдеу үшін 

қолданады, ампициллин тек қана грам оң емес, грам теріс бактерияларды (іш сүзегі, 

дизентерия және басқ.) белсенді. Оксациллин мен ампициллин асқазанның қышқыл ортасына 

тұрақты, сондықтан да оларды пероралды қолдануға болады. 

Актиномицеттерден алынған антибиотиктер: эритромицин, олеандромицин, 

канамицин, рифампицин, линкомицин және басқалары. Бұл препараттарды басқа 

антибиотиктерге резистентті бактериялар тудырғанда ауруларды емдеуге қолданады. 

Жоғары өсімдіктерден бөлінген антибиотикалық заттар. Т.П.Токин ғылымы көп 

жоғары өсімдіктер микробқа қарсы әсері бар(фитонцидтер) түзетінің дәлелдеді. Олар 

өсімдіктердімикроорганизмдерден қорғайды. Фитонцидтер-ұшатын эфирлы майлар,тұрақсыз, 

сондықтан фитонцидтердің препраттарын тапза күйінде алуға өте қиын. Фитонцидщтер 

пияз,сарымсақ шырынынан, эвкалипт және лишайниктерден,зверобой шөптерінен алады. 

Олар хрен, редис, алоэ және басқа да өсімдіктерде де табылды. Фитонцидтерді медициналық 

тәжірибеде қолданылуы шектеулі, себебі жақсы тазарған, тұрақты және аз токсині бар 

препараттарды алуға қиынға соғады. 

Жануарлардың ұлпаларынан бөлінген антимикробты заттар. Лизоцимді ең алғаш орыс 

ғалымы Н.П.Лащенков тауық жұмыртқасының ақуызында тапқан. Содан соң лизоцимді сүтте, 

көз жасында, түкірікте және әртүрлі мүшелердің ұлпаларында(бүйректе, көкбауырда, 

бауырда) тапты, және көптеген патогенді, сапрофитті микроорганизмдерге 

бактериолитикалық әсерін (бактерияларды ерітуі) тигізетіні аңықталды. Оны көз және тері 

ауруларды емдеуге қолданады. 

Әдебиеттер: 

1.«Медициналық микробиология» (Патрик Р. Мюррей) 

2. Бочярова. Н.Н. Микрофлора дрожжевого производства-М.: Пищевая промышленость, 

1991г 

3. «Микробиология жиынтығы» (Хуан Дж. Пиказо мен Хосе Прието Прието) 

4.Жвирблянская А.Ю. Основы микробиологий, санитарии и гигиены пищевой 

промышлености-М.: Пищевая промышленость, 1994г 

 

Зерттеу жұмысы арқылы студенттердің кәсіби құзыреттілігін арттыру 

 Қайратқызы Нұрсәуле, «Мейіргер ісі» мамандығы 
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Жетекші: Кобегенова Алия Тұрсынбековна 

Жамбыл жоғары медициналық колледжі 

 

   Зерттеу мақсаты: Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру үдерісін 

зерттеуді теориялық-әдіснамалық негіздеу және оны оқу- әдістемелік қамтамасыз етудің 

компоненттерінің тиімділігін тәжірибелік- эксперименттік жұмыс барысында дәлелдеу. 

     Зерттеу болжамы: Егер студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың 

теориялық моделі мен оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің компоненттері ғылыми негізделсе, 

онда студенттердің зерттеушілік құзыреттілігі жоғары деңгейде қалыптасады 

 Зерттеу міндеттері: 

1.Студенттердің  зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру. 

2.«Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігі» түсінігінің мәнін, құрылымын, мазмұны мен 

қызметтерін ғылыми негіздеу. 

3.Студенттерде зерттеушілік құзыреттілік қалыптастырудың теориялық моделін жасау, оны 

бағалаудың өлшемдерін, көрсеткіштерін және қалыптасу деңгейлерін нақтылау. 

4.Студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру үдерісін оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің негізгі компоненттерін жасау және оны жүзеге асыру. 

5.Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс бағдарламасын дайындау, зерттелініп отырған үдерісті 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету компоненттерін сынақтан өткізуді ұйымдастыру және 

ұсыныстарды даярлау 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Зерттеу мақсаты әлемдік талаптарға сай мобильді, 

жаңаны қабылдауға бейім, креативті, сыни ойлай алатын, поликоммуникативті кәсіби 

құзыретті жеке тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау 

қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажеттігі туындауда. 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілікке жету мақсатында билікпен белгіленген стратегиялық 

мақсаттар, білім беру іс-әрекетінің приоритеттерін түбегейлі өзгерту және өз бетімен іздену 

дағдыларын дамыту ағымына бағыттауды ұйғарады. 

  Практикалық маңызы: Зерттеу барысында  студенттердің құзіреттіріктілігін 

жетілтіріп,болашақта кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың тиімді жолдарын айқындай 

алуға, іс-әрекетті ұйымдастыруға қызығушылықтарының басым болуына; қажеттіліктері, 

белсенділіктері, ізденістері мен білім берудің әдістемесін толық меңгеруі; білім, білік, 

дағдылардың дәрежесіне сәйкес болуын қадағалай білуі; мектепте берілетін білім мазмұнын 

жаңарту мәселесіне қатысты теориялық, әдістемелік дайындығының жеткілікті деңгейде 

болып қалыптасады. 

                                                              Аннатация 

   Сегодня модернизация образования является современным требованием, в связи с этим мы, 

каждый гражданин, должны внести свой вклад в модернизацию образования.  С 

модернизацией образования в руках молодых людей на молодых людей возлагаются 

большие надежды.  И государство должно поддерживать этих молодых людей, чтобы 

поддерживать их.  Государственная поддержка заключается в переподготовке и подготовке 

новых специалистов с целью теоретического и практического повышения профессиональной 

компетентности обучающихся.Профессиональная компетентность имеет большое значение в 

подготовке будущих специалистов. 

   Today, the modernization of education is a modern requirement, in this regard, we, every citizen, 

must contribute to the modernization of education.  With the modernization of education in the 

hands of young people, great hopes are placed on young people.  And the state must support these 

young people in order to support them.  State support consists in retraining and training of new 

specialists in order to theoretically and practically improve the professional competence of students. 

Professional competence is of great importance in the training of future specialists.    

                                                       

 I.Кіріспе         
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 Еліміздегі саяси, экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі өзгерістерге сай жоғары оқу 

орындары үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің шебері, бәсекеге қабілетті, кең 

ауқымды, жан-жақты дамыған, өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының 

мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың жоғарылуына 

байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды даярлауды көздеп отыр.    

Аталған міндеттерді жүзеге асыруда Қазақстанда болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың 

қазіргі кезеңдегі жай-күйіне талдау жасауда жоғары оқу орындарының алдына 

әлеуметтікэтикалық, экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық, кәсіби құзіретті, 

сауатты мамандарды даярлау міндеті қойылып отырғандығы анықталды. Педагог 

мамандардың кәсіби іс-әрекетінің өзіндік ерекшеліктері бар. Мұның өзі оларды жаңа 

ғылыми-педагогикалық идеяларды шығармашылықпен қабылдай алатын, оқыту теориясы 

мен әдістемесін игерген кәсіби-педагогикалық құзіреттіліктің жоғары деңгейін меңгерген 

маман ретінде даярлау мәселесін шешу көзделуде. 

 

 II. Негізгі бөлім 
   2.1.Осыған орай, студенттің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін жаңа 

идеяда, жаңа тұрғыда қарастыру мәселесі туындап отыр.Бүгінгі таңда білім беруді жаңғырту 

– заманның талабы. Болашақ мамандарды даярлауда олардың кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастырудың маңыздылығы қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде 

жүргізілуде. Ол үшін студенттердің кәсіби құзіреттілігін теориялық және тәжірибелік 

тұрғыдан жетілдіру қажет және білім беру ұйымдарында қызмет жасайтын мамандарды 

қайта оқыту, интерактивті білім беру, түрлі технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген 

қолжетімділікті арттыру, білім беруді жаңғырту сынды мысалдарды айтуға болады. Біздің 

елімізде білім беру жүйесін жаңғырту үш басым бағыттар бойынша жүзеге асуда. Кәсіби 

құзіреттіліктерді меңгеруде болашақ мамандардың теориялық білімін тереңдетумен қоса 

шеберліктің жиынтығын, яғни, кәсіби қызметті орындау әдістеріне үйрену аса маңызды 

болмақ. Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда төмендегі 

мәселелерге;мақсатқа жетуге байланысты тиімді жолдарды таңдай алуы; ұсынылған жаңа 

білім мазмұнын игеруі және оны эмоционалдық көңіл күймен қабылдауы; оқушылармен 

жүргізілетін оқу-тәрбие үдерісінің міндеттерін жүзеге асыра алуы, талдау жасауы, түзету 

жұмыстарын жүргізе білуге ықпал ете алуы; шығармашылықпен болжам жасай білуі мен 

нәтижеге жетуге ұмтылысының болуына баса назар аударуы қажет.Кәсіби білімнің қазіргі 

жүйесі болашақ мамандар өзінің педагогикалық қызметін түсінумен ғана емес, сонымен 

бірге басқа да әріптестерімен, басшылармен «байланыстыратын» өзіндік қасиеттерді 

бағалаумен де  байланыс-  ты біліктілігінің рефлексивті құрамдас бөлігін иеленуді талап 

етеді. Аталған құрамдас бөлікті жүзеге асыру тиімділігі педагогтің сыни ойлау, талпыныс 

пен талдау жасау, өзінің ұстанымын дәлелдей алуы, ақпаратты сәйкесінше қабылдауы 

сияқты қасиеттерге ие болуымен байланысты. 

2.2.Зерттеу барысында жалпы оқып жатқан,келешектегі мамандығымнығымның құзіреттелігі 

жайлы яғни мейірбике құзыреттілігі туралы сөз қозғамақшымын.Медициналық ұрылымы 

мен тұжырымдамасын әрі қарай мақалада қарастырайық. Сондай-ақ, дәрігер мен пациент 

арасында тиімді байланыс орнатуда клиникалық психология қандай рөл атқаратынын 

анықтап аламыз. 

                                              

III. Қорытынды 
    Нәтижесінде: жоғары оқу орындарында болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастырудың сапасы қоғам сұранысына сай болуы    ескерілді. Студенттер  

Қазақстандағы және Ресейдегі т.б шетелдік озық іс-тәжірибелермен танысып, болашақта өз 

тәжірибесінде қандай әдістемені таңдайтындарын ойланды. Тәжірибе тақырыбын анықтап, 

жұмыс кезеңдерін белгіледі, қысқа және ұзақ мерзімге арналған жұмыс жоспарын құруды 

үйренді. Қалыптастыру экспериментінде студенттер дайындаған бағдараламалары 

мазмұнына сәйкес білім беру ұйымдарына барып арнайы іс-шаралар өткізді. Қорытынды 
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экспериментте педагогкалық мониторинг жүргізіп, сандық сапалық көрсеткіштерді 

анықтаудың жолдарын үйренді 

 

 

Әдебиеттер: 
1. Тұрғынбаева Б.А. «Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру 

жағдайында дамыту: теория және тәжірибе». – Алматы, 2005.  

2. Құдайбергенова К.С. Құзырлылық амалының негізгі ұғымдары. – Алматы, 

3. Құрманалина Ш.Х. Оценка качества профессиональной компотентности учителя. – 

Алматы, 

4. Кенжебеков Б.Т. Жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру: пед.ғыл. докт...автореф.: 21.05.05. – Қарағанды: Е.А. 

Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2005. – 40 б. 

 

Минералды тыңайтқыштардың өсімдіктер мен адам ағзасына әсері 

Мәжит Ержігіт, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Жабасова Гулнур Еркиновна 

Ақтөбе қ. ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы  

Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі» МКК 

 

Аннотация: Бұл ғылыми жобада ауылшаруашылық дақылдарын және көкөніс пен 

жеміс-жидектерді өсіруде минералды тыңайтқыштың әсері мен адам ағзасына әсері 

айтылады.  Қарапайым тілмен айтқанда, тыңайтқыш – өсімдіктің қорегі. Бірақ 

тыңайтқышпен өскен өсімдік жемістерді дәрумені аз мөлшерде және адам ағзасына кері 

әсерін тигізеді. Осыдан табиғи тыңайтқыштар өсімдіктердің жылдам өсіп, тез және көлемді 

жеміс беретіндігін көруге болады. Бірақ, олар топырақтың бұзылуына әкеліп соғады, яғни 

топырақ құрамындағы өсімдіктерге қажетті барлық дәрумендерін жойып жібереді, егер де 

біз осы топыраққа келесі жылы тағы да тұқым сеуіп, өсімдік егетін болсақ ол толық өнім 

бере алмайды. 

Баяндама мәтіні: Химия  өндірісі  ауыл  шаруашылығы  үшін тек  минералдық  

тыңайтқыштар ғана емес, сонымен қатар  әр  түрлі улы  химикаттарды (пестицидтер) да  

синтездейді. Пестицидтер арам шөптерге  қарсы  гербацидтер,  шыбын-шіркейге қарсы  

инсектицидтер,  саңырауқұлақтарға  қарсы фунгицидтер  болып  бөлінеді.Жылына  

миллиондаған  тонна  өнім  алғанда  онымен  бірге  топырақтың  құнарлылығы  жыл  өткен  

сайын  кеміп,  алқап  азып  кетпес  үшін  оның  орнын  минералды  тыңайтқыштар  себу  

арқылы  толықтырып  отыру  қажеттігі  туады.Минералды тыңайтқыштар қосылыстарын 

адам баласы көкөніс, жеміс-жидекпен қоректену арқылы ағзасына енгізеді. Минералды 

тыңайтқыштармен өскен жемістер тыңайтқышсыз өскен жемістерге қарағанда үлкен, ірі, 

жалпы сөзбен айтқанда әдемі болып келеді. Бірақ думендер құрамында тек азғантай 

мөлшерде ғана болады. Мысалға минералды тыңайтқышпен өскен бір кг алмада 0,002 мг 
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темір болады, ал минералды тыңайтқышсыз өскен 1 кг алмада 0,038 мг темір болады және 

минерды тыңайтқышпен өскен өнімдер адам ағзасына теріс ықпал етеді: ішек қабырғасының 

осмос қасиетін шамадан тыс төмендетуге, ас қорыту сөліне, бүйрекке әсер етеді. 

Ауылшаруашылық дақылдарын өсіруде минералды тыңайтқыштың алар орны 

ерекше.Қарапайымтілмен айтқанда, тыңайтқыш – өсімдіктің қорегі. Минералды тыңайтқыш, 

гербицид бермесеңізөнімді өз дәрежесінде алмайсыз немесе шыққан шығынның өтелмей, 

төккен тер, жұмсаған қаржызая кетеді.  Минералды тыңайтқыштардың өсімдіктерге әсерін 

тәжірибелік тұрғыдан дәлелдеу мақсатында топырағы бар 5 құмыраға шалқанды  бес түрлі 

жағдаймен өсірдік. Яғни, бірінші құмыраға сынама ретінде табиғи тыңайтқыштар: көң, құс 

саңғырығы пайдаланып өсірілді. Ал екінші құмыраға сынама ретінде азотты тыңайтқыштар 

NaNO3, үшінші құмыраға фосфорлы тыңайтқыштар Cа(Н2РО4)2 

 

    
1-сурет                                                                2-сурет                                  3-сурет 

Табиғи тыңайтқыштар: көң, 

құс саңғырығы 

пайдаланылған сынама 

Азотты тыңайтқыштар NaNO3      

пайдаланылған сынама 

Фосфорлы тыңайтқыштар 

Cа(Н2РО4)2 

                   

 
 

 4-сурет                                                                                      5-сурет 

Су мен жарық пайдаланылған сынама         Жарықсыз, сусыз өсірілген сынама  

 

Төртінші құмырадағы сынама тыңайтқышсыз тек су мен жарық пайдаланылды, ал бесінші 

құмырадағы сынама қараңғы жерде жарықсыз, сусыз, тыңайтқышсыз өсірілді.  

1- кесте. Тәжірибеге шалқан (редиска) өсімдігін өсіру үшін алынған 5 құмырада өсірілген 

сынамалар 
Құмыра № № 1 сынама № 2 сынама № 3 сынама №4 сынама № 5 сынама 

Минералды 

тыңайтқыш 

Көң, құс 

саңғырығы 

азотты 

тыңайтқыштар 

фосфорлы 

тыңайтқыштар 

тек су мен 

жарық 

қараңғы жерде 

жарықсыз 
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NaNO3 Cа(Н2РО4)2 

 

 
6-сурет. Тәжірибелік жұмыс барысы 

Шалқан  өсімдігінің тұқымынеккен себебіміз, ол топырақ таңдамай төзімді әрі тез өсе 

алады.Ал біз қызанақ, қияр алсақ т.б алсақ олар жылуды,  жарықты өте қажет етер еді. 

Жоғарыда аталған   минералды тыңайтқыштарды алған себебіміз бұлар 

ауылшаруашылығында кеңінен пайдаланады. Тыңайтқыштарды 50 гр суда ерітіп, ерітінді 

күйінде жетісіне 1-рет 500 мл-ден құйып отырдық. 

Тәжірибе бір ай уақыт көлемінде жүргізілді. Тәжірибелік жұмысты 3наурыз  күні бастадық. 

Яғни сол күні топыраққа тұқым септік және жетісіне бір рет шалқан  өсімдігінің ұзындығын 

өлшеп отырдық. Төмендегі кестеде жұмыс барысында өзгерістер көрсетілген: 

2-кесте. Сынамалардағы өсімдіктердің өсу нәтижелері 
Құмыра   № №1 сынама № 2 сынама  № 3 сынама № 4 сынама № 5 сынама 

Минералды 

тыңайтқыш 

Көң, құс 

саңғырығы 

азотты 

тыңайтқыштар 

NaNO3 

 фосфорлы 

тыңайтқыштар 

Cа(Н2РО4)2 

тек су мен 

жарық 

қараңғы 

жерде 

жарықсыз 

10наурыз 3,21 см 2,81 см 2,93 см 2,10 смм 0,61 см 

24наурыз 5,25 см 4,12см 4,53 см 3,58 см 2,44 см 

31наурыз 8,32 см 7,29 см 7,72 см 6,25 см 3,56 см 

9  сәуір 10,12 см 9,03 см 9,27 см 8,69 см - 

 

Нәтижесінде ең жоғары нәтиже көрсеткен №  1сынама   (Көң, құс саңғырығы), 2-ші № 

3сынама  (азотты тыңайтқыштар NaNO3), келесі 3-ші № 2сынама (азотты тыңайтқыштар 

NaNO3), 4-ші көрсеткішті № 4 құмыра (тек су мен жарық),  № 5 құмыра (қараңғы жерде 

жарықсыз) 

 

 
 

 



95 
 

 
 

6-сурет. Тәжірибелік жұмыс барысында 

 

Минералды тыңайтқыштар өсімдіктердің жылдам өсіп, тез және көлемді жеміс 

беретіндігін көруге болады. Бірақ, олар топырақтың бұзылуына әкеліп соғады, яғни топырақ 

құрамындағы өсімдіктерге қажетті барлық дәрумендерін жойып жібереді, егер де біз осы 

топыраққа келесі жылы тағы да тұқым сеуіп, өсімдік егетін  болсақ ол толық өнім бере 

алмайды.Сондықтан да табиғи тыңайтқыштарды пайдаланған жөн. 

Нәтижесінде:    ең жоғары нәтиже көрсеткен №  1сынама   (Көң, құс саңғырығы) орта 

есеппен 59 гр, 2-ші № 3 сынама 50 гр (азотты тыңайтқыштар NaNO3), келесі 3-ші № 2 

сынама 46 гр (азотты тыңайтқыштар NaNO3), 4-ші көрсеткішті № 4 сынама (тек су мен 

жарық) 42 гр құрады,  № 5 сынамаөнім бермеді. 

 

 
 

 
  

6-сурет. Тәжірибе нәтижесі 

Бұл ғылыми жобада ауылшаруашылық дақылдарын және көкөніс пен жеміс-жидектерді 

өсіруде минералды тыңайтқыштың әсері мен адам ағзасына әсері айтылады. Қарапайым 

тілмен айтқанда, тыңайтқыш – өсімдіктің қорегі. Бірақ тыңайтқышпен өскен өсімдік 

жемістерді дәрумені аз мөлшерде және адам ағзасына кері әсерін тигізеді. Осыдан табиғи 

тыңайтқыштар өсімдіктердің жылдам өсіп, тез және көлемді жеміс беретіндігін көруге 

болады. Бірақ, олар топырақтың бұзылуына әкеліп соғады, яғни топырақ құрамындағы 
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өсімдіктерге қажетті барлық дәрумендерін жойып жібереді, егер де біз осы топыраққа келесі 

жылы тағы да тұқым сеуіп, өсімдік егетін болсақ ол толық өнім бере алмайды. 

Әдебиеттер: 

1. Иманғалиева Б. С. Биогеохимиялық экология ұғымдарын оқыту.Ақтөбе,2002,130  

2. Сарсенов А.М. и др. Химические и гидрометаллургические методы 2002 256 бет 

3. Безуглова О.С. Биогеохимия Феникс 2000 ж  320бет 

 

 

Влияние электромагнитных излучений на организм человека 

Иржанов Темирлан Азаматович , специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Бакалдина Людмила Александровна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» г.Уральск, Республика 

Казахстан 

Аннотация 

Өткен ғасырдың 60-жылдарынан бастап ғылыми-техникалық революция басталды, 

алғашқы компьютерлер, радиотелефондар ойлап табылды, алғашқы спутниктік байланыс 

жасалды және іске қосылды. Осы жаңалықтармен қатар сол кездегі әдеттегі 

электромагниттік сәулелену көздерінің саны артты: радиолокациялық станциялар; 

радиорелелік станциялар; телевизиялық мұнаралар. Көптеген адамдарға күн сайын әр түрлі 

деңгейдегі және жиіліктегі ЭМӨ әсер етеді. Адам үшін ең үлкен қауіп - жиілігі 40-70 ГГц 

электромагниттік сәулеленудің әсері, бұл ЭМ толқын ұзындығының адам жасушаларының 

мөлшерімен өлшенуіне байланысты. Ғалымдар электромагниттік өрістің адам денсаулығына 

әсерін ең қауіпті факторлардың бірі ретінде тануды және жер халқын қорғау үшін қатаң 

шаралар қабылдауды ұсынады, сондықтан біз жобаның осы тақырыбын таңдау қазіргі 

әлемде өзекті деп санаймыз. 

Annotation 

Since the 60s of the last century, the scientific and technical revolution began, the first 

computers and radiotelephones were invented, the first satellite communication was developed and 

launched. In parallel with these innovations, the number of conventional sources of electromagnetic 

radiation at that time increased: radar stations; radio relay stations; television towers. Most people 

are under the influence of EMF of various levels and frequencies on a daily basis. The greatest 

danger to humans is the influence of electromagnetic radiation with a frequency of 40 - 70 GHz, 

which is due to the commensurability of the length of EM waves with the size of human cells. 

Scientists propose to recognize the impact of the electromagnetic field on human health as one of 

the most dangerous factors and take tough measures to protect the world's population, so we believe 

that the choice of this project topic is relevant in the modern world. 

Цель работы определить механизм и последствиях воздействия электромагнитного 

излучения на организм человека. 

Задачи 

 проанализировать литературу по данной проблеме; 

 выявить механизм влияния излучения человека; 

 описать последствия этого воздействия. 

 выявить основные вредные факторы влияния компьютера исмартфона на организм. 

Актуальность работы состоит в том, что ежедневно подвергаемся воздействию 

электромагнитного излучения, которое может быть, как полезным, так и вызывающим 

неблагоприятные изменения в организме. Поэтому проявлять халатного отношения к данной 

проблеме может повлечь не благоприятные изменения в нашем организме. 

Электромагнитные волны изменяют обстановку на рабочем месте, наполняя воздух 

положительно заряженными ионами. Такие ионы вредны для людей, поэтому помещение 

необходимо проветривать, а лучшим решением станет приобретение прибора, известного как 

"Люстра Чижевского"(ионизатор воздуха для дома).В настоящее время их существует 

достаточно много модификаций.  
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Процесс "нагрева" мозга трубкой мобильного телефона намного более сложный, чем 

нагрев в микроволновой печи (а такая аналогия, несмотря на несоизмеримость мощностей 

печи и мобильного телефона, напрашивается сама собой). Объясняется это тем, что сигнал 

мобильного телефона, в отличие от электромагнитного излучения печи, модулируемый, 

поэтому организм человека реагирует на него достаточно остро. Однако в какой-то момент 

времени мозг может не выдержать, и тогда наступает сбой в его роботе, проявляющийся в 

виде головной боли, ухудшения памяти, ззамедлении реакции, снижения внимания, что в 

дальнейшем может привести к развитию опухоли слухового нерва, заболеванию уха и даже 

вызвать опухоль головного мозга. При этом согласно проведенных исследований, 

наблюдается увеличение риска возникновения опухоли головного мозга у более молодых 

людей по сравнению со взрослыми и пожилыми людьми. 

Глаз устроен таким образом, что ему чрезвычайно сложно фокусировать свой взгляд на 

минимальном по размерам объекте. Глазной мышце приходится прилагать усилия, чтобы 

передавать в наш мозг чёткую картинку, особенно, если это касается мобильного чата или 

мобильных игр, когда напряжение достигает предела при максимально длительном 

времяпровождении с телефоном в руках. 
Последние исследования по этому поводу показали, что достаточно двухчасового общения 

(подряд) в день с смартфоном, чтобы через год зрение упало на 12-14%. 

При длительном разговоре наблюдается увеличение температуры уха, барабанной 

перепонки, прилегающих тканей и прилегающего участка мозга. Наверняка многие из вас 

могли заметить ощущение тепла в ухе после долгого разговора. Это есть не что иное, как 

результат воздействия электромагнитного поля, создаваемого передатчиком телефона. Так 

же есть еще одна проблема: быстро подносим телефон к уху, а в этот момент трубка издаёт 

резкий сигнал (у кого соединения, у кого извещение о полученном СМС и т. д.), то 

последствия могут быть весьма неприятными для барабанной перепонки. Человек, который 

несколько лет пользуется наушниками регулярно, ускоряет процесс старения слуха в два-три 

раза. Появляется эффект ложных сигналов. Шума, которого, на самом деле нет, путаются 

окружающие звуки. А всё потому, что в наушниках совсем иное качество звучания, чем в 

реальной среде. Ученые обнаружили, что риск развития опухоли в том ухе, к которому 

прикладывается мобильный телефон, в 3,9 раза выше, чем в противоположном. 

Всвоём выступлении Аникин Юрий Викторович, директор Центра экологической 

безопасности отметил, что «мобильный телефон опасен тем, что в нем находится источник 

электромагнитных волн. Кроме базовой волны его источник имеет гармоники или 

модуляции. Дело в том, что человек - это тоже электромагнитная система. Как известно, 

кровь у нас соленая, это положительные и отрицательные ионы NaCl.  

Телефон, может воздействовать и на сердце, если мы носим его на шее или в нагрудном 

кармане. Виной всему, всё те же волны, которые разогревают наш мозг. В случае с сердцем 

они не только повышают его температуру, но и активно нарушают сердечный ритм. 

Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции о стороны 

нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению 

состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многократное 

облучение ЭМП вызывает понижение активности гипофиза. Любой фактор окружающей 

среды, воздействующий на женский организм во время беременности и оказывающий 

влияние на эмбриональное развитие, считается тератогенным. Многие ученые относят ЭМП 

к этой группе факторов. 

Первостепенное значение в исследованиях тератогенеза имеет стадия беременности, во 

время которой воздействует ЭМП. Принято считать, что ЭМП могут, например, вызывать 

уродства, воздействуя в различные стадии беременности. Хотя периоды максимальной 

чувствительности к ЭМП имеются. Наиболее уязвимыми периодами являются обычно 

ранние стадии развития зародыша, соответствующие периодам имплантации и раннего 

органогенеза. 
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Наибольшее влияние ЭМИ оказывают на иммунную, нервную, эндокринную и 

половую систему. 

Иммунная система уменьшает выброс в кровь специальных ферментов, выполняющих 

защитную функцию, происходит ослабление системы клеточного иммунитета.  

Эндокринная система начинает выбрасывать в кровь большее количество адреналина, 

как следствие, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма. Происходит 

сгущение крови, в результате чего клетки недополучают кислород, человек быстро 

утомляется и устаёт. 

Опухоль чаще всего появляется на той стороне головы, куда говорящий прикладывает 

трубку. Именно эта часть подвергается наиболее интенсивному воздействию телефонных 

микроволн. Такой вывод содержится в исследовании, результаты которого были 

опубликованы в интерактивном обзоре популярного медицинского журнала MedGenMed. 

Обследованные пациенты, страдавшие злокачественными или доброкачественными 

опухолями мозга долгое время, подвергались воздействию микроволн, излучаемых 

телефонами. Причем все они использовали старые аналоговые мобильные аппараты, 

имеющие более мощный выходной сигнал по сравнению с новыми моделями. 

Разговаривайте даже по три часа в день или если вам это необходимо, то 

разговаривайте примерно по полчаса с пятнадцатиминутным перерывом. Не стоит всегда 

носить с собой телефон это тоже может навредить вашему здоровью. Если есть возможность 

ходить без телефона, то не берите его. Те, кто слишком много смотрят в телефон, например, 

играют в игры, сидят в интернете и т.д. у тех могут быть проблемы с глазами. 

Многие подростки, дети и даже взрослые проводят огромное количество времени за 

компьютером. Этого делать не рекомендуется. Если вам необходимо работать за 

компьютером, то работайте с перерывами, например, полчаса работаете, а пятнадцать минут 

отдыхаете.  

В первую очередь ухудшается зрение. Если вы сидите за компьютером, вам 

необходимо делать зарядку для глаз, это точно не повредит вашему здоровью.  

Выводы 

Мы провели исследовательскую работу в 6-ти группах нашего колледжа и пришли к 

следующим выводам: 
1. Большинство студентов нашего колледжа знают о влиянии телефона на организм. Многие ребята 

используют телефон в течении целевого дня, их количество составляет 64%. 25% обучающихся 

используют телефон 3-4 часа в день, но есть ребята, которые используют телефон 1-2 часа в 

день, их процент составляет 12. Женский пол больше времени проводит в телефоне, чем 

мужской. 

2. Студенты больше времени проводят в интернете их количество-46%, меньше времени 

разговаривают по телефону-28%, остальные -14% проводят время в социальных сетях, играют в 

игры, слушают музыку. 

3. Основное назначение телефона всё – таки для связи. 55%-студентов разговаривают по телефону 

10-20 минут,32%- 1-2 часа в день, некоторые обучающие могут разговаривать более 3-4 часов, не 

знают при этом что, это приносит вред их здоровью. Совсем малое количество студентов 

стараются как меньше разговаривать по телефону.  

4. Подавляющие большинствосчитают, что долгие разговоры по телефону влияют на их здоровье, 

их процент составил 60%,41% - из них не подозревают о вреде телефона при долгих разговорах.  

5. По проведенному опросу в нашем колледже 85% студентов не беспокоит ухудшение здоровья 

после длительного разговора по телефону, но 13% беспокоит. 

6.  Анкетирование обучающихся показало, что после разговора у 13% человек появляются боли в 

голове, у 14% немеют руки, у 3% головокружение, у 26% нагревается кожа вокруг уха, и ничего 

не ощущают 47% студентов. При разговоре мы прижимаем телефон близко к уху, к сожалению, 

большинство не знает, что, прижимая «трубку» к уху получают большую дозу облучения. 

Телефон если даже не используется, производит вредное излучение. 

7. К сожалению большинство студентов пользуется телефоном во время занятий. Мы думаем, что 

телефон отвлекает и мешает учиться, поэтому мы провели опрос как влияет смартфон, телефон 

на успеваемость. 83% ответили, что хорошо, 17% плохо. 
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8. Проанализировав данные анкетирования можно пришли к заключению: практически большая 

часть обучающихся пользуется сотовым телефоном. Значит телефон это уже неотъемлемая часть 

нашей жизни. Многие пользуются телефоном каждый день и считают, что телефон может влиять 

на организм человека, неправильное использование мобильного телефона может принести вред. 
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COVID-19 инфекциясының иммунопрофилактикасына студент жастардың 
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Нұр-Сұлтан қ, «З.Г.Мурзагулова атындағы «Даналық» Жоғары медициналық 

колледжі» БМ, Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация: Инфекция COVID-19 не только изменила образ жизни населения мира, но и 

подорвала жизнь и здоровье людей. Каждая страна начала бороться с этой эпидемией на 

разных уровнях. Каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье, но здоровье 

и жизнь человека-главное богатство государства. Поэтому, если в борьбе с инфекцией 

будут работать все граждане, мы сможем предотвратить эпидемию. Будущее страны 

должно интенсивно создавать иммунопрофилактику для того, чтобы молодые люди могли 

предотвратить распространение инфекции для своего здоровья и предотвратить ее 

осложнения. Подход и мнение каждой студенческой молодежи к иммунопрофилактике 

инфекции COVID-19 является важным. 

Annotation: COVID-19 infection has not only changed the way of life of the world's population, 

but also undermined people's lives and health. Each country has started to fight this epidemic at 

different levels. Everyone is responsible for their own health, but human health and life are the 

main wealth of the state. Therefore, if all citizens work in the fight against infection, we will be 

able to prevent the epidemic. The future of the country should intensively create 

immunoprophylaxis so that young people can prevent the spread of infection for their health and 

prevent its complications. The approach and opinion of each student youth to the 

immunoprophylaxis of COVID-19 infection is important. 

Зерттеудің мақсаты:COVID-19 инфекциясынан сақтану шаралары туралы студент 

жастардың ақпараттандырылу деңгейін бағалау.  

Зерттеудің міндеті:  
- студенттердің COVID-19 инфекциясының қауіптілігін түсінуі; 

- індеттен сақтану үшін алдын алу шараларының маңыздылығын ұғынуы. 

Кіріспе:2019 жылдың 27 желтоқсаны күні ҚХР Ухан қаласынла адамдар арасында 

бұрын кездеспеген түсініксіз симптомдармен бірнеше науқас ауруханаға түседі. Дәрігерлер 

науқастардан респираторлы инфекцияның белгілері мен ауыр ағымдағы ерекше 

пневманияны анықтайды. Бұл инфекцияның ауа арқылы таралатынын білдіреді. Адамдар 

арасындағы барлық вирусты инфекция түріне зерттеу жасалады, бірақ аурудың қоздырғышы 

https://infourok.ru/individualnyj-uchenicheskij-proekt-vliyanie-sotovogo-telefona-na-zdorove-shkolnikov-5175026.html
https://infourok.ru/individualnyj-uchenicheskij-proekt-vliyanie-sotovogo-telefona-na-zdorove-shkolnikov-5175026.html


100 
 

белгісіз және түсініксіз болады. ДДҰ-ның Женева қаласындағы бас штаб пәтеріне жаңа 

вирусты инфекцияның таралып жатқындығы туралы хабарланады. 10 қаңтар 2020 жылы 

қытайлық вирусологтар белгізіс аурудың қоздырғышын анықтайды, ол COVID-19 

короновирусы. Жаңа вирустың штамы нақты анықталғандығы туралы ДДҰ мен басқа да 

елдерге хабарланды. Қаңтар айы ҚХР үшін жаңа жыл қарсаңындағы мерекелердің айы, 

осыған орай халықтың миграциясының артатыны анық. Бұл вирустың кең тарауына өте 

қолайлы жағдай еді. Ухан қаласында аурудың саны күрт артып эпид ахуал нашарлауынан 

2020 жылдың 23 қаңтарынан бастап қатаң режимдегі карантин жарияланады. Осылайша 

COVID-19 инфекциясымен күрес басталып кетті. Жер бетінде адамзаттың тыныштығын 

бұзған адамзат тарихындағы ең үлкен массивті карантинді өктеріп жатырмыз.  

COVID-19 короновирусы біздің елімізге 2020 жылдың 13 наурыз күні Германия 

елінен келген азаматтан анықталды және сол сәттен бастап вируспен күрес басталды, яғни 

Қазақстан Республикасында президент Жарлығымен төтенше жағдай жарияланды. Елдің 

барлық шегарасы жабылып, қатаң карантиндік режим орнатылды.  COVID-19 инфекциясы 

әлемдік пандемияға айналды. Әлем елдерінің ғалымдарымен қоса біздің елдің де ғалымдары 

вирусқа қарсы вакцинаны жасауды бастады.  

ДДҰ ның мәлімдемесі бойынша COVID-19 қарсы 212 вакцина түрі ұсынылған, оның 48 түрі 

ғана клиникалық зерттеу сатысынан өтіп жатыр. Оның қатарында отандық QazVak 

вакцинасы да бар. ҚР денсаулық сақтау министірінің шешімімен елде отандық вакцинадан 

бөлек бірнеше елдің вакциналары да COVID-19 инфекциясына қарсы иммунопрофилактика 

жүргізілетіні анықталды. 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап ҚР азаматтарына Ресейлік 

вакцина Спутник-V вакцинасын егу жүргізілді. Алғашқылардың бірі болып әрине вируспен 

күресуде эпидемия ошағында жүретін дәрігерлер мен медицина персоналдары екпе алды. 

Екпенің бірінші компанентін жалпы халық арасында алуды ағымдағы жылдың тамыз айына 

дейін ұзартылды, себебі халықтың вакцинаға деген көзқарастары мен сенімі әртүрлі. 

Тұрғындардың 67 % көбі вакцинаның толық дәлелден және зерттеуден өтпегенін алға 

тартады. Елімізде мынадай вакцина түрлерімен вирусқа қарсы иммунопрофилактика 

жасалынып жатыр: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V), QazVac (QazCovid-in), CoronaVac 

(ҚХР), «Sinnopharm»-«Hayat-Vax»,Vero Cell (Sinopharm) және Комирнати (Pfizer)  жүкті 

аналар мен 12 жастан балаларға екпе егу жоспарлануда. Қазіргі таңда ҚРда 19 млн 061 мың 

халықтың 36.4% вакцинаның екі компанентін алған, 41.6% вакцинаның бір компанентін 

алған. 

Зерттеудің өзектілігі:Індеттің өршуін алдын алу және аурудың асқынуынан сақтану 

үшін екпе алудың бірден бір тиімді жол екендігін студент жастардың білуі және оны 

орындауы. Өскелең жастардың елдің дамуы мен көркеюіндегі рөлі олардың сапалы білімі 

ғана емес бірінші байлықтары әрбірінің денсаулығы мен өмірі болып табылады.  

Негізгі бөлім. 

Зерттеу әдісі - әлеуметтік. Сауалнама жүргізу. 

Зерттеу объектісі: Нұр–Cұлтан қаласындағы политехникалық колледжі және 

З.Г.Мурзагулова атындағы жоғары медициналық «Даналық» колледжі. 

Зерттеу жұмысына 312 респондент қатысты. Олардың 198 (63%)-«Даналық» колледжі 

студенттері, 114 (37%)-политехникалық колледж студенттері. Зерттеу COVID-19 

жағандық пандемиясында инфекцияның таралуын үзу, алдын алу шаралары бойынша 

студент жастардың көзқарасын анықтау мақсатында құрастырылған анкеталық сауалнама 

негізінде электронды түрде on-lıne жүргізілді.  
Сурет-1 Зерттеу жүргізілген респонденттердің 

пайыздық көрсеткіші 

Респонденттердің 168 (54%)-қыз 

балалар, 144 (46%)-ұл балалар.Жас 

аралықтары 18 жасқа дейінгілері 226 

(72%) бала, 18 жастан жоғарылары -86 

(28%) бала.Бұл зерттеуде күндізгі бөлім 

"Даналық" 
колледжі 

63% 

Политехни
калық 

колледж 
37% 
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студенттерінің саны басым болды, яғни жасөспірімдердің қоғамдағы болып жатқан 

жағдайға салғырт қарамайтындығы, өздерінің ел болашағында үлкен орын алатындары  

көрсетілді. 

Жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша респонденттердің 256-82% (188 (73%)- 

Даналық колледжі, 68 (27%)-ПТК) жұқпалы аурулардан сақтану үшін және аурудың 

таралуын тоқтату үшін профилактикалық шаралардың жасалатынын біледі.  

 

 
 

Сурет-2 Студенттердің профилактикалық шаралар туралы ақпараттық деңгейі 

 Қоғамдық орындар мен қоғамдық көліктерде бетпердені киюді және қолды жиі жуу 

немесе антисептиктермен өңдеуді респонденттердің барлығы сақтайды. Бұл әрекеттер 

күнделікті көрсетілетін телерадиодағы ескертулер мен барлық қоғамдық орындар мен 

қоғамдық көліктердегі ақпараттық жабыстырмалардың көмегімен әдетке айналғандығын 

көрсетті.  

COVID-19 пандемиясына дейін де басқа да жұқпалы аурулармен күресте халықты 

жаппай иммунизациялау арқылы қ оғамның індетті жеңгендігі туралы студенттердің 234 

(195- Даналық колледжі, 39-ПТК) толық хабардар екен. Студенттердің барлығы бала 

күндерінен міндетті күнтізбелік екпелерді алғандары анықталды. Бірақ олардың 17 (5- 

Даналық колледжі, 12-ПТК 18 жасқа дейінгі балалар) студент екпенің не үшін 

жасалатындығынан хабарсыз. COVID-19 инфекциясына қарсы екпенің аурудың асқынуын 

алдын алып, инфекцияның таралуын тоқтату мақсатында жасалатындығын 

респонденттердің 295 (193- Даналық колледжі, 102-ПТК) біледі және екпе алуға қарсы 

емес. Алайда COVID-19 инфекциясына жүргізіліп жатқан иммунопрофилактикасына 

респонденттердің 63% «екпе қауіпсіз», 18% «екпе күдікті», 9% «екпе зиян» деп өз 

көзқарастарын білдірді.  

 
Сурет-3 Студенттердің COVID-19 инфекциясы 

иммунопрофилактикасына көзқарастары 

ҚР бойынша COVID-19 індетіне 

қарсы бірнеше вакцинаның барын білеміз. 

Отандық  

QazVac (QazCovid-in) вакцинасының да 

ДДҰның клиникалық зерттеуінен өтіп, 

нәтижесі жоғары көрсеткішке ие алдыңғы 

қатардағы вакцина.  

 Біздің зерттеуіміз бойынша респонденттердің 18 жастан жоғарыларының 81 (78- 

Даналық колледжі, 3-ПТК) студент COVID-19 инфекциясына қарсы екпе алған, 5 студент 

медициналық көрсеткіштерге байланысты екпе алмаған. Екпе алғандардың 63-Спутник-V 

вакцинасын, 7- QazCovid-in, 11- Hayat-Vax вакциналарының екі компанентін алған, яғни 

вакцинациялық паспорттары бар. 18 жасқа толмаған жасөспірімдердің 38 бала ағымдағы 

жылдың соңына дейін өз қалауымен, вирустың денсаулықтарына зиянын ұғынып екпе 

алатындықтарын көрсетті, себебі бұл респонденттер желтоқсан айында толық 18 жасқа 

толады. 

Қазіргі таңда індетке қарсы балалар мен жасөспірімдерді вакцинациялауға 

Америкалық Pfizer вакцинасын 12 жастан балаларға егуге болады. ҚРда балаларға екпе 

жасау заңға сәйкес, яғни ата-анасының рұқсатымен жасалады. Осыған орай мектеп және 
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орта білім беру мекемелерінде 12 жастан жоғары балалардың ата-аналарынан COVID-19 

инфекциясына қарсы Pfizer вакцинасын баласына екпе жасатуға қарсылығы немесе 

келісетіндігін көрсететін арнайы анкеталық сауалнама жүргізіліп жатыр. Студенттердің 

COVID-19 инфекциясы иммунопрофилактикасына көзқарастарын  анықтаудағы 

зерттеуімізде 188 респондент ата-анасының рұқсатымен екпе алады. 

 

 
 
Сурет-418 жастан жоғары студенттердің COVID-19 инфекциясына қарсы екпе алуы 

 

 ДДҰы коронавирус инфекциясын таратушылар екпе алмаған адамдар деп дабыл 

қағуда (Женева, 25 қараша 2021ж.). «Біз вакцина алуға құқығы бар азаматтардың 

барлығын бұл мүмкіндікті пайдалануларына шақырамыз, әсіресе 60 жастан жоғары 

адамдар мен иммунитеті төмен азаматтар үшін маңызды», деп көрсетілген мақалады. 

 Адамзаттың соңғы екі жыл көлеміндегі тарихында өтіп жатқан COVID-19 

пандемиясында зерттеулердің барлығы профилактикалық шаралардың тиімділігін 

дәлелдейді. Күнделікті бөлмені желдету мен адамдардың қоғамдық орындарда 

бетпердемен жүруі өзіндік маңызды, қосымша басқа да шаралар жүргізілсе олардың әсері 

бірнеше есе өсетіндігі анық. Нақты қолданылып пайдаланылғаннан іске асқан шаралар 

инфекцияның жұқтырылуы және таралу деңгейін азайтқан, олар: әлеуметтік қашықтықты 

және гигиена ережелерін сақтау, контактілерді бақылау және оқшаулау, 

жұқтырылғандарды карантинге алу.  

 ДДҰның мәліметі бойынша пандемияның осы күнге дейінгі аралықта 258 млн 

жағдай коронавирус инфекциясымен жұқтырылған. Аурудың құрбанына айналғандар 

саны 5 166 192 адам.  

Қорытынды: Студент жастардың COVID-19 инфекциясына қарсы вакцинациялауға 

көзқарастары жалпы алғанда жақсы. Студенттер COVID-19 індетінің қауіптілігін, 

асқынуының ауыр екенін түсінеді. Инфекциялық аурулар кезінде жеке бас гигиенасын 

сақтаудан бөлек, тікелей инфекцияға қарсы иммунопрофилактика жүргізудің 

маңыздылығы жоғары болатындығын ұқты және ол дәл қазіргі әлемдегі таралып жатқан 

індеттің уақыт талабы. COVID-19 инфекциясынан сақтанудың жалғыз сенімді жолы – 

вакцинация. 

Әдебиеттер: 

1. М.П Костинов, О.А. Свитич, Е.В. Маркелов «Потенциальная иммунопрофилактика 

COVID-19 у групп высокого риска инфицирования». Москва-2020. 

2. https://www.coronavirus2020.kz 
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Аннотация 

Выяснить, что такое фаст фуд, выявить самые популярные продукты фаст фуда у 

студентов, определить состав и качество этих продуктов, узнать каково влияние фаст фуда 

на здоровье человека. 

Annotation 

Find out what fast food is, identify the most popular fast food products in students, 

determine the composition and quality of these products, learn what the impact of fast food on 

human health is. 

Зерттеудің мақсаты: оқушыларға жеңіл дайындалатын тағамдардың өте зиян екендігін 

түсіндіру.  

Қоғамымыздың заманауи талаптарының басты мәселесі халықтың денсаулығы болып 

табылады. Ал денсаулықты нығайту үшін тиімді тамақтануымыз керек.Тамақтанудың да, 

өзіндік ережелері бар және оларды ескермеуге болмайды, өйткені тамақтану біздің 

денсаулығымыздың құрамдас бөлігі екенін есте сақтауымыз қажет. Бірақ қазіргі уақытта 

адам ағзасына түрлі зиян тигізетін тез дайындалатын тағамдардың түрлері коғамымызда кең 

етек алуда. Көбінесе балалар мен жасөспірімдер, студенттер арасында тез дайындалатын 

тағам түрлерін қолдану әдеттенуді туғызып отыр.Тез дайындалатын тағамның қаншалықты 

зиян екенін біле тұра, күнделікті қолданатын адамдардың катары азаяр емес. Барлық елдер 

бойынша тез дайын далатын фастфуд- ең арзан тағам болып табылады.«Fast»-жылдам, 

«food»-тамақ деген мағынаны білдіреді.1920 жылы ең алғаш фастфуд тағамы Америкада 

қолданысқа ие болды. Оның арзан болғаны үшін емес, тартымды дәмі үшін де сатып алады. 

Фастфуд сататын дүкендер әдемі жарнамалары арқылы өнімдерін төмен бағалармен ұсынып, 

жылдам әзірленетінін айтып, тұтынушылардың назарын өздеріне аударады. Қазіргі таңда 

донер, гамбургер, чизбургер, бигмак, шаурма, сэндвичтер, чебуректер, пицца, чипсы, тез 

дайындалатын кеспелер және түрлі газдалған сусындар көп. Бірақ, олардың сапасы мен 

құрамында не бар екен? Оны көпшілік біле бермейді. Бұл тағамдардың барлығы фастфуд 

қатарына жатады. Барлық фастфуд түрлері өте жоғары калориялы болып 

есептеледі.Құрамында ешқандай витаминдер мен минералды зат тар жоқ, қанттан және 

үлкен көлемде майдан, ұзақ сақталуы үшін оларға қосылатын химиялық консерванттардан 

құралады. Диетолог-дәрігерлер семіздікке апаратын «қауіпті» тағамдардың бірінші орнында 

тәтті газды сусындар тұрғанын мәлімдейді. Шөл басу үшін емес, қайта шөлдетіп, қайта-қайта 

ішуге мәжбүрлейтін құтыдағы бұл сусындардың құрамында қант шектен тыс көп. Үлкен-

кіші құмарланып ішетін бір стакан коланың өзінде 5 шай қасық қант бар, ал бір литр колада 

25 шай қасық немесе 125 грамм қант болады. Газдалған сусындар тіс түсінің қараюы мен 

кариес түсуіне жол береді. Сусын құрамындағы қышқылды элементтер тіс эмалін әлсіретеді. 

Сондай-ақ, тіс ауруларының тууына әсер етеді. Газдалған сусын кұрамында лимон (E330), 

алма т.б жеміс-жидектердің қышқылы мен ортофосфор қышқылы (E338) кездеседі. Бұл 

элементтер сүйектегі кальций мөлшерін азайтады. Сол себептен сүйек әлсіреп, сынғыш 

келеді. Әр газдалған сусында қант пен қышқылдар кездеседі. Бұл элементтер асқазанға қатты 

әсер етеді. Газдалған сусын ішкен адамның тәбеті қашады, әрі олар шөлді қандырмайды. Ал 

тәтті-қышқылды элементтер асқазанға түскен бойда майға айналып, артық салмақтың 

қосылуы мен қант диабеті ауруының пайда болуына ықпал етеді. Кез келген газдалған сусын 

құрамында  СО2 кездеседі. Ол сусынның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Мұндай сусындар 

асқазан секрециясының қабынуына, ішек сөлінің пайда болуына, созылып, ішек 

ауруларының пайда болуына әсер етеді. Гастрит, ішек жарасы және т.б. асқазан ауруына 
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шалдыққан жандар газдалған сусын орнына газдалмаған минералды су тұтынған жөн. Сол 

сияқты картоптан жасалған чипсыларды бала біткен жақсы көреді. Бұлар пюреден 

жасалғандықтан,оның құрамына жасанды май мен жасанды түрлі дәмдеуіштер косылып, 

адамды жеген үстіне жей түсуге шақырады. Сонымен бірге, сосискалар, пісірілген 

шұжықтар, паштеттер еттен жасалғандай көрінгенімен, негізінен жартысына жуығы майдан 

жасалып, түрлі тәтті дәмдеуіштермен бүркемеленеді.Қуырылған семiз ет, кофе, шоколадтар, 

арзан әрі калориясы көп нан-жарма, кондитер өнімдері де адамды семіздікке апарып тірейді. 

 Ең басты кемшіліктерінің бірі – калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін ең 

басты себеп. Құрамындағы әртүрлі қоспалар Альцгеймер ауруы, инфаркт және қатерлі ісікке 

әкеліп соғады. Сонымен қатар тағамдарға натрий (тұз) көп мөлшерде қосылады. Натрий қан 

қысымын арттырып, жүрек-тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Фаст-фуд 

өнімдерінде құнарлы компоненттер өте аз, оны жиі жейтін адамда дәрумен жетіспеушілігі 

болады. Тағамдардың көпшілігі тазартылған көмірсулардан тұрады. Жасұнық (клетчатка) 

болмағандықтан, глюкоза түріндегі көмірсулар қанмен араласады. Нәтижесінде қанның қант 

деңгейі көтеріліп, диабет және семіздікке әкелуі мүмкін. Глутамат натрий – иіс және дәмді 

күшейтетін қоспа. Оны шамадан тыс тұтыну, бүйрек және ас қорыту жүйесіне зақым 

келтіреді. Консервант – ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Өндірушілер оның 

көмегімен сақтау мерзімін ұзартады. Аллергияларға бейім адамдарға оны қолданбауға кеңес 

беріледі. Көмірсулар мен қант, ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмалінің 

бұзылуына және кариестің пайда болуына әкеледі. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану 

– гипертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың асқынуын 

тудырады. Зерттеуге сәйкес, фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зардап 

шегеді. Сондай-ақ, олар тері ауруларына бейім болады екен. 2016 жылғы ғылыми жұмыс 

нәтижесінде,дүкендер мен фастфуд мейрамханаларының өңделген тағамдарында адам 

ағзасындағы гормондарды бұзуы мүмкін,қоспалар бар екені анықталды.Бұл химиялық 

құрамы жоғары тағамдарды тұтыну, ұрпақсыз болу проблемаларына немесе құрсақ ішінде 

туа біткен ақауларға әкелуі мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, иммундық жүйе фастфудты 

жау ретінде қабылдайды және ол ағзаға енген сәттен бастап зиянды әсерлерден қорғану үшін 

онымен белсенді түрде күресе бастайды.  Иммундық жүйенің гиперактивтілігі ДНҚ-ның 

өзгеруіне әкеледі, дененің қорғаныс функцияларын агрессивті етеді, сондықтан кейіннен 

иммундық жүйе зиянды тағамды пайдалы тағамнан ажыратуды іс жүзінде тоқтатады.  Бірақ 

ең сорақысы, бұл өзгерістерді қайтару мүмкін емес. Фаст-фудпен өскен балалар қоғамда 

тәртіпсіздікке көбірек ұшырайды, олардың үлгерімі төмендейді.  Жас ұрпақ үшін фастфуд 

қауіпті, өйткені денесі әлі қалыптасып жатырған балаларда фастфуд кері күш ретінде соққы 

береді. Шексіз мәзір семіздікке, эндокриндік және иммундық жүйелердегі бұзылуларға 

әкеледі және бұл өз кезегінде болашақта физикалық және психикалық дамуға әсер етеді. Зәр 

шығару жүйесі мен бүйректерге де,фастфуд әсер етуі мүмкін.  Мұның себебі,біздің денемізде 

сақталуы мүмкін тұздар мен қанттардың шамадан тыс артық болуы.  Бүйрек жеткіліксіздігі 

және тіпті пиелонефритпен ауыратын адамдар үшін бұл тағам қарсы дүние. Жүрек пен қан 

тамырларына фастфуд көп әсер етеді.  Сапасыз майлы тағамдар атеросклерозды және 

гипертонияны тудыруы мүмкін.  Мұндай диета жүрек соғысына немесе инсультке әкелуі 

мүмкін.  Жүрегіңізде қандай да бір ақау болса, тек сапалы өнімдерді жеңіз. 

Қазіргі таңдағы жастардың сүйіп жейтін тағамы сушидың құрамын талдап 

көрсек.Суши-бұл балық пен көкөністер жиынтығынан құралған тағам.Ол теңіз балдырына 

оралып,бөліктерге бөлініп, желінеді.Жапон тағамдарын жақсы көретіндер үшін және 
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сушидің денсаулыққа пайдасы мен зияны туралы білгісі келетіндер үшін сіз осы тағамның 

барлық компоненттерінің қандай екенін анықтап алуыңыз керек: 

Васаби  жапондық желкек  эвтремнен жасалған паста, ол көп мөлшерде С дәрумені, 

антиоксиданттар мен табиғи антибиотиктер көзі болып табылады. Маринадталған зімбірдің 

денсаулыққа пайдасы көп.             

Алзиянын сіз білдіңізбе? Суши шикі компоненттерден тұрады.Осы тағамның өте танымал 

компоненті болып табылатын тунца жақында әлемдік мұхиттың ластануына байланысты 

қорғасын, сынап және басқа улармен қатты ластанды;соя тұздығы көбінесе құрамында ГМО, 

ауыр металл тұздары бар сапасыз шикізаттан жасалады;бұл тұздықта үлкен мөлшерде тұз 

бар;васаби кейде түпнұсқа жапон желкекінен емес, кәдімгі, дәмдеуіштер мен бояғыштар 

қосып жасалады;күріш оралатын нори балдыры йодқа өте бай, тек бірнеше суши оның 

дозалануына әкеледі, бұл денсаулыққа қауіпті;сушидің негізгі компоненті болып табылатын 

шикі балық тұтынушыға ұзақ уақытқа жеткізіліп отырады, осы уақытта ол көптеген 

бактериялар, паразиттер мен құрттардың көбеюіне айналады.Міне осы қарапайым сушидың 

өзінен адам азғасының асқазан-ішек трактысының шырышты қабаты бұзылады. Ол 

гастриттің бірден-бір себебі. 

  Біз “Фаст-фуд” тағамдарының денсаулыққа зияны” тақырыбында зерттеу жұмысын 

жасадық. Кітапханаларға барып көптеген материалдар жинақтады. Интернет желісінен 

көптеген мағлұматтар алдық. Сондай-ақ студенттерден осы тақырыпқа қатысты сауалнама 

алдынды, кириешки мен чипси, суши өнімдерінің құрамын, сусындардан кока-коланы 

зерттеп , адам денсаулығына ұшан-теңіз зиянын анықтадық. Алдағы уақытта осы тақырыпты 

әлі де болса жан-жақты қарастырамыз. Себебі бұл қәзіргі таңда ауқымды мәселе. 

Зерттеудің жаңалығы мен дербестік нәтижесі:фаст-фуд немесе жеңіл тағамдардың адам 

ағзасына әсері жөнінде жан – жақты сипаттама берілді;адамның денсаулығы үшін тиімді 

тамақтана білу және құрамында түрлі қоректік заттардың толық мөлшері бар тағамдармен 

тамақтанудың жолдары көрсетілді. 

Студенттерге жүргізілген сауалнама қорытындысы: 

Жалпы студенттерге төмендегі сұрақтар бойынша сауалнама алынған еді: 

1.Фаст-фуд өнімдерін күнделікті қолданасың ба? 

2.Кириешки мен чипси өнімдерін және “кока-кола” сусындарын аптасына неше рет 

қолданасыз? 

3.Фастфуд өнімдерінің денсаулыққа қандай зияны бар? 

4.Осы өнімдердің ішінде жиі қолданылатын қандай түрі бар? 

Сауалнамаға барлығы 145 студент қатысты.Сауалнама нәтижесін саралай келе көзіміздің 

жеткені, біздің колледж студенттері 20% күнделікті, 30% аптасына 2- 3 рет, 35% айына – 1 

рет, 15 % мүлдем қолданбайтындығы анықталды. Оқушылардың 70% саңырауқұлақтар 

қосылған кириешки мен чипсилерді, суши өнімдерін пайдаланатындықтары анықталды. 70% 

олардың құрамына қарамайтындықтарын айтқан. Ал 30 % кириешки және чипсидің, коко-

кола сусынын организмге әсерін білмейтіндігі анықталды. Біз осы сауалнамадан кейін 

студенттерді скринингтік тексерілуге ұсыныс жасадық.Сауалнамаға қатысқан 145 студенттің 

ішінде өз еркімен көпшілігі тексерістен өтуге шешім қабылдады.Тексеріс нәтижесінде:10 

студенттен асқазан-ішек  ауруы,3 студенттен артық салмақ,6 студенттен қандағы қант 

мөлшерінің шамадан тыс көбеюі анықталды.Біз осы сауалнама арқылы 100% студенттерге 

мәлімет бере алдық деп ойлаймыз. 

Фаст-фуд тағамдарын тұтынушыларға кеңестер: 
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-тез әзірленетін тағамдар сататын орындарға жиі бармағаныңыз жөн; 

-фаст-фуд өнімдерінің орнына таза,балғын жеміс-жидектер,көкөністер қолданыңыз; 

-газдалған сусындардың орнына су немесе түрлі жемістердің шырынын ішіңіз; 

-қуырылған тамақтарды көп жемеуге тырысыңыз; 

-көкөністерден,ет,балық өнімдерінен жасалатын үй тағамдардын қолданыңыз. 

Салауатты өмір салтын ұстап,дұрыс тамақтану өз  қолыңызда.Денсаулықтарыңызды 

күтіңіздер! 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы заболеваемости иммунодефицитом и 

коронавирус, пути его профилактики и вакцина. Даны признаки вакцинации, влияющие на 

иммунитет. 

Annotation 
The article discusses the problems of morbidity due to immunodeficiency and coronavirus, ways to 

prevent it and the vaccine. Signs of vaccination that affect the immune system are given. 

Мақсаты: 

 Иммунитетке қатысты мәселенің ақ-қарасын ажырату. 

 Иммун жүйесін күшейтуге қатысты кеңестер беру. 

 Қазіргі таңда өршіп жатырған түрлі аурулардың алдын алып, сақтанудағы иммунитеттің 

маңызын түсіндіру. 

Міндеті:  

 Иммунды жүйе туралы түсінік қалыптастыру.  

 Иммунитеттің бұзылу белгілері, бұзылуынан туындайтын аурулар және иммунитетті көтеруге 

арналған әдістемелерді түсіндіру. 

Өзектілігі: 

Иммунитеті әлсіз адам әртүрлі инфекциялық ауруларға шалдығуға бейім келеді.Күллі әлемге 

қауіп төндірген коронавирус күн сайын дендеп барады. Бұл сырқатты жұқтырғандар саны әлемде 400 

млн асты. Індет әсіресе иммунитеті төмен, әлсіз адамдарға өте қауіпті. Өйткені, ағза әлсірегенде түрлі 

инфекцияны іліп алуға бейім келеді. Ал денсаулығы мықты және басқа да созылмалы ауруы жоқ 

науқастар бұл сырқаттан оңай айығады. Иммунитетті көтеру үшін неге мән беру керек, оның 

жолдары қандай? Иммунитет қалай жұмыс жасайды?   

Иммундық жүйе бұзылуының екі түрі әйгілі: а)иммундық жауап механизімінің 

көрсеткіштерінде бір, немесе бірнеше ақаулық байқалса оны иммунды тапшылық, не 

иммундыдефицит деп атайды; б) иммунды механизімнің шектен тыс белсенділігінің 
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себебінен аллергиялық, не аутоиммундық аурулар дамуы. Аталған түрлерге қосымша ерекше 

орналасқан иммундыпролиферативті сырқаттар болуы мүмкін. 

Қандағы лимфоцит, моноцит, нейтрофил барлығы иммунитет жасушалары.Сүйек 

кемігі, тимус, көкбауыр, лимфа түйіндеpі, бұлар иммунитет жүйесі негізгі мүшелері, осы 

жерде иммунитет жасушалары пайда болады, дамиды қан айналымы арқылы барлық ағзаға 

тарайды және иммунитет жасушасы -макрофаг бар, ол ағза үшін бөтен денелерді, мысалы 

бактерияларды тауып, "жұтып қоятын" қасиетке ие. Мұрыннан су ағу, жөтел, түшкіру-

барлығы иммунитет жұмысының нәтижесі, ағзаның қорғаныс қабілеті. Иммунитеттің 

негізі:бауыр, бүйрек, ішек, тері, өкпе шығаратын мүшелер жауап беретін үздіксіз детокс.Сау 

микрофлора-оның құрамы өзгерген кезде иммуноглобулиндердің өндірісі 

бұзылады.Иммунитетті нығайту үшін, оны қалыптастыру және белсендіру қажет.  

Иммунитет төмендеуінен болатын аурулар: туберкулез, В гепатиті, полиомелит, 

көкжөтел, дифтерия, сіреспе, қызылша, паротит, қызамық. Көкжөтел,дифтерия,сіреспеге 

қарсы АКДС екпесі жүргізіледі. 

Иммунитеттің шамадан тыс белсенділігімен аллергия, кейде аутоиммунды 

патологиялар дамиды, оларда өз денесінің жасушаларына қарсы иммунитеттің бұрмаланған 

реакциясы пайда болады. Егер иммунитет жеткілікті белсенді болмаса, онда иммун 

тапшылығы жағдайлары пайда болады. Дененің қорғаныс жүйесінің негізгі компоненттері-

тимус, көкбауыр, сүйек кемігі, шырышты қабаттардың лимфоидты тіндері және лимфа 

түйіндері. Иммундық ауруларды емдеуге әртүрлі мамандар қатысады. Қандай бұзылуларға 

байланысты терапияны аллерголог, иммунолог немесе тіндер мен мүшелерге әсер ететін 

аутоиммундық бұзылуларға қатысатын тар профиль мамандары жүргізе алады. 

Иммунитетті көтеру үшін не істеу қажет? 

Иммунитеттің 70 ішекте болатынын ескерсек, ас шайнауды, оны қорытып шығарғанға 

дейінгі кезеңде бір өзгеріс болса, бүкіл жүйені бұзады.Иммунитетті арттыру мәселесі ең 

алдымен денені тазарту мәселесі болып табылады. Клечатка токсиндердітазартуға 

көмектеседі және антиоксидант қызметін атқарады. Натуропатияда экология біздің 

денсаулығымызға басқа факторлармен шамамен 2-5% әсер етеді деген пікір бар.  Денені 

ластаудың негізгі факторы дұрыс емес тамақтану, жаман әдеттер және отырықшы өмір салты 

болып қала береді. Иммунитетті көтеру және қалыпқа келтіру үшін вакцина алу 

ұсынылады.Осылайша, иммунитетті әлсірету де,  көтерілуі де бәрі біздің қолымызда. Біздің 

талдау жұмыстарымыз бойынша, иммунитетті нығайтатын негізгі 4 жолды ұсынамыз. 

Денсаулықты сақтауға болатын негізгі ережелер: 

1. Сау ұйқы 

Барлық организмге қажетті гормондар кешкі сағат 10-нан таңғы 5-ке дейінгі кезеңде 

шығарылады. Кештен түн ортасына дейінгі уақыт біздің денсаулығымыз үшін ең құнды 

болып табылады. Ерте жату үшін, 2 сағат ұйықтар алдында әртүрлі эмоциональды, көңіл 

аудатарлық ақпараттардан аулақ болу керек. Медитация жасап, классикалық әуендер 

тыңдаған абзалырақ. 

2.Таза ауада жиірек серуендеу 

Бөлмені қарапайым желдету мұнда көмектеспейді. Біріншіден, таза ауадан басқа, 

қозғалыс та маңызды, екіншіден, адамға аптасына кемінде бірнеше рет күн сәулесінен D 

дәрумен көзін алу қажет. 

3.Физикалық белсенділік 

Ағзадағы жасқа байланысты өзгерістердің алдын алатын және ұзақ өмір сүруге 

көмектесетін маңызды бір бөлім..Белсенділікті мезгіл-мезгіл емес, жүйелі түрде жасау керек. 

Әсіресе жүзу,жүгіру мен велосипед тебу тиімді. Спорт түрін адамның және жас 

ерекшеліктерін ескере отырып таңдаған жөн. 

4. Қанттанаулақ болу, көкөністер мен жидектерді жиі тұтыну 

Жемістер энергия мен дәрумендердің көзі болып табылады. Олар оңай сіңіріледі және 

адамдар үшін ең табиғи тағам болып саналады. Шырындар ағзаны сілтілендіруде үлкен рөл 

атқарады. Организмнің төзімділігін құрамында ақуызы бар тағамдар (құс еті, балық, теңіз 



108 
 

өнімдері, бұршақ дақылдары, жұмыртқа) мен С дәрумендері бар өнімдер (тұздалған 

қырыққабат, итмұрын қайнатпасы, цитрусты жемістер, қара қарақат, киви, қырыққабат және 

брокколи) жоғарылатады. 

Covid-19 
Батыс Қазақстан облысы бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 

2020 жылы 9222 

2021 жылы 30849 

2022 жылы 9584 

 

Орал қаласындағы модульдік жұқпалы аурулар ауруханасына 2022 жылдан бастап 

коронавирупен түскен науқас саны 
Балалар 155 

Жүкті әйелдер 147 

Туғандар 38 

Летальді жағдай 56 

 

 
Дүниежүзін дүр сілкіндірген аты жаман ауру коронавирустық инфекция – SARS-CoV-2 

вирусы тудыратын жұқпалы ауру туралы біз білу керек ақпараттарға назар аударыңыз. 

Covid-19 инфекциясының қаупін азайту үшін халықтың бұл ауру туралы ақпаратты білуі 

шарт. Коронавирус жұқтырған адам жөтелгенде немесе түшкіргенде пайда болатын 

тамшылар арқылы таралады. Ол есік тұтқалары сияқты ластанған тұрмыстық заттар арқылы 

да таралуымүмкін.  

Covid-19 белгілері: 

Жиі кездесетін белгілері: дене қызуының жоғарылауы; құрғақ жөтел; шаршағыштық. 

Өте сирек кездесетін белгілер: тамақтың ауыруы; бұлшық еттің ауыруы; іштің өтуі; терінің 
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бөлінуі.Коронавирустың ауыр түрінде кездесетін белгілер: тыныс алудың қиындауы; кеуде 

қуысының қысылуы. 

Сонымен қатар белгілері жоқ науқастарда кездесіп жатады. Ондай науқастарды 

симптомсыз науқастар дейді. Симптомсыз тасымалдаушылар- инфекциялық ауруға 

шалдыққан, бірақ клиникалық белгілері жоқ, ұзық уақыт бойы сақталатын аурулар тобы. 

Тасымалдаушылар өздері ауырмағанымен, ауруын басқаадамға жұқтыра алатын қабілеті 

бар.Covid-19 бар жоғын арнайы тест жасату арқылы білуге болады.Төменде айтылған 

клиникалық белгілер соңғы 7-14 күн аралығында кездессе симптомсыз науқас деп 

қарастырылады: иіс сезу қаблетінің өзгеруі; әлсіздік және дененің қақсап ауыруы; ішек 

жолдарының жұмысының бұзылуы; көздің шырышты қабығының қабынуы;  

Коронавирус инфекциясын жұқтырған 1 адам ауруды тағы 3 адамға жұқтыруы мүмкін. 

Сондықтан коронавирустың таралуын болдырмас үшін сақтық шараларын қадағалау өте 

маңызды. 

 

 

Вакцинация 

Батыс Қазақстан облысы бойынша вакцина алғандар саны 

1-ші компонентті алуға тиісті болғандар 414390 

1-ші компонентті алғандар 274808 

2-ші компонентті алуға тиісті болғандар 414390 

2-ші компонентті алғандар 264955 

Ревакцинация алуға тиісті болғандар 180957 

Ревакцинация алғандар 74732 

 

 
«Мақсат» Орал Жоғары медициналық колледжінің студенттерінің вакцина алу сәтінен 

түсірілім 

 

 

Ауру қаупін төмендетудің ең тиімді тәсілі вакцинация алу. Қарт адамдардың көбі дәл 

осы пневмониядан қайтыс болады. Бұл негізінен онкогематологиялық аурулары бар, қант 

диабетіне, жүрек тапшылығына, бауыр мен бүйректердің ауыр зақымдануына шалдыққан, 

темекі шегетін,АИТВ ға шалдыққан адамдар. ДДҰ пандемия кезінде пневмонияға және 

грипке қарсы екпе алудың маңыздылығын айтуда. Бұл екпелер SARS-CoV-2 ден қорғай 

алмайды, бірақ екпемен алдын алуға болатын ауруларды болдырмау арқылы денсаулық 

сақтау жүйесіне түсетін жүктемені азайта алады. 
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Қорытынды 

Адамдар иммунитетті сақтаудың рөлі мен мүмкіндігін тек ауырған кезде ғана ойлайды. 

Біздің пікірімізше, иммун тапшылығы-кез-келген адамды ауруға алып баратын тіке жолдың 

бірі. Сондықтан әрбір адамға денсаулығын сақтау және иммундық жүйені нығайту маңызды, 

әсіресе қыс-көктем қарсаңында. Иммунитет организмнің зиянды әсерлерді не бүлдіруші 

уларды қабылдамау қасиеті. Иммунитет әлсіреген жағдайда, гомеостаз бұзылғанда организм 

микробқа қарсы тұру қабілеті төмендеп,инфекциялық ауру жұқтыру қаупі жоғарылайды. 

Осы ауыр аурулардан қорғанудың ең тиімді жолы иммунодефицитке шалдықпау, аурудың 

алдын алу үшін вакцинация алу болып табылады.Иммунитетті сақтаудың рөлі мен 

мүмкіндігін тек ауырған кезде ғана ойламай тәнді үнемі шынықтыру қажет.Иммундық 

қуатты  үнемі толықтырып тұру маңызды.Ол үшін ұйқы мен тамақтану тәртібін 

сақтау,көкністерді, жеміс-жидектерді көбірек жеу, таза ауда серуендеу, салқын суға шомылу, 

салаутты өмір салтын ұстануға кеңес береміз. 

 

 

Әдебиеттер: 
1. Денсаулық журналы№4-2021ж. «Иммунитеттің төмендеуі: алдын алу, және 

емдеу»Ғ.Қорықпасова 

2. Қан қызметінің журналы №1-2020 ж. 

3. https://www.who.int/ru/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 

4. https://imunele.ru/articles/ 

5. https://www.un.org/en/coronavirus/wellness 

 

Халық медицинасындағы дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеттері 

Жұмашбайқызы Нұрәсем«Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекші: Жиенбекова Гүлзада Кенесбаевна 

ҚР Түркістан облысы, Кентау қаласы ЖШС «Кентау колледжі» 

 

Аннотация  

Дәрілік өсімдіктердің халық медицинасында алатын орны, өсімдіктердің табиғатта – 

ауаны тазарту, шаң мен улы газдарды өзіне сіңіруі, тағамдық, емдік, сәндік қасиеті жайлы, 

тіршілік процесіндегі өсімділігін және әдемілігін, сонымен бірге өсімдіктің шипалығын 

анықтап оларды жойылып кетуден сақтау. 

Кіріспе 

      Қазақстан Республикасы территориясында 6000–нан астам өсімдіктер түрлері кездеседі, 

олардың көпшілігінен қажетті дәрілер өндіруге болады. Осы уақытқа дейін олардың тек 500 

түрі ғана дәрілер өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланады. Дәрілік өсімдіктерді зерттеудің, 

оны танып білудің маңызы зор.Ерте заманнан бері мал бағумен айналысқан көшпелі қазақ 

халқы шөптердің, өсімдіктердің емдік қасиеттерін ертеден білген. 

Елімізде  өсімдіктерден жасалынған дәрілердің 40%-ы дәрілік өсімдіктерге жатады. 

Қазіргі кезде дәрілік өсімдікпен емдеу халық арасында көптеп қолдануда.Қазақстан  

өсімдіктерге, оның ішінде ерекше маңызды болып саналатын дәрілік өсімдіктерге өте бай. 

Бұлардан жасалатын дәрілерді адам денсаулығына пайдаланып келеді.Соның нәтижесінде 

бұл күнде фитотерапия айтарлықтай дамып отыр.Соңғы кезде кейбір дәрілік өсімдіктер 

шектен тыс пайдаланудың нәтижесінде жойылудың шегінде тұр. Осыған байланысты біз тек 

дәрілік өсімдіктерді пайдаланып қана қоймай, оларды қорғауды да қолға алуымыз қажет. 

           Зерттеудің мақсаты: Дәрілік өсімдіктердің түрлерін, олардың биологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу.  

Міндеттері: 

-Дәрілік өсімдіктерге жалпы сипаттама 

- Дәрілік өсімдіктердің биологиясын және морфологиясын анықтау 

-Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиетіне  талдау  жасау 

https://www.who.int/ru/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://imunele.ru/articles/
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Негізгі бөлім 

Дәрілік өсімдіктер 
Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеті олардың құрамында стероид, тритерпен, 

алкалоид пен гликозидтердің, витаминдердің, эфир майлары мен тұтқыр заттар сияқты 

түрлі химиялық қосылыстардың болуына байланысты. 

Дәрілік өсімдіктер кептірілген шөп, тұнба, қайнатынды, шай, ұнтақ, т.б. түрінде 

қолданылады. Дәрілерді дайындау үшін шикізат ретінде пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер 

бөлек іріктеледі. Дәріні, көбінесе, жабайы өсімдіктерден алады. Көптеген өсімдіктердің 

емдік қасиеттері бар. Оларды дәрілік өсімдіктер дейді.  

Дәрілік шөптер – жол бойында, тау етегінде, үйіміздің жанында, бау-бақшамызда 

кездесетін арам шөптер. Олардың ішінде кездесетін  кейбір дәрілік өсімдіктердің 

түрлері:таңқурай, жалбыз, итмұрын, адыраспан, алоэ, өгейшөп. 

Таңқурай (Malusdomestic) - раушан 

гүлділер тұқымдасының бір түрі. Жемісінің 

құрамында қант, пентон, органикалық 

қышқылдар, С, А, В витаминдері, хош иісті заттар 

бар.  

Таңқурай құрамында адам ағзасы үшін пайдалы 

заттар өте көп, атап айтқанда: аскорбин қышқылы, 

глюкоза, органикалық қышқылдар, спирттер, 

кетондар, ақуыздар, пектиндер, азот қоспалары, 

илік заттар,С, А, В топ дәрумендері. Таңқурайдан 

жасалған қайнатпаны дене қызуын түсіруге, несеп 

жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруына, 

қант диабетіне, өт айдауға пайдаланады. Гемоглобин мөлшерін арттыру, қан тоқтату, суық 

тигенде дене қызуын басуға, іш тоқтатуға, қан аздыққа, жүйке ауруларына, бронхитке, 

жөтелге қарсы қолданады. 

Жалбыз (Méntha piperíta)- ерінгүлділер тұқымдасына 

жататын көп жылдық тамырсабақты өсімдік. Ол- хош 

иісті, көп жылдық шөптесін өсімдік. Оны сабынның  

иісін жақсарту үшін пайдаланады, дәрілік те маңызы 

бар. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен гүл шоғынан 

жалбыз эфир майы алынады. Бұл майдың негізгі құрам 

бөлігі - ментол. Ментол парфюмерия, косметика 

кондитер, кондитер, тамақ өнеркәсібінде, сондай- ақ тіс 

порошогы мен пастасын жасауда пайдаланылады. 

Жүрек тамыр жұйесі ауруларына қарсы қолданылатын 

дәрі . Ол жағымды иіс беретін әрі антисептикалық зат 

ретінде сұйық дәрілердің, тіс тазалағыш ұнтақтардың 

құрамына кіреді. 

Итмұрын(Rosa)- деп раушангүлдер тұқымдасына 

жататын жапырақ тастайтын бұта не шырмауық 

өсімдіктердің жемісін атайды. Итмұрынның ерекшелігі 

— бағалы дәрумендерге бай, жемісі және 

одандайындалған дәрі-дәрмектер медицинада негізінен 

асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданылады, 

гүлдерін шайды ңорнына пайдалануға  болады, 

күлтелерден дайындалған эфир майы парфюмерия 

өндірісін деп айдаланылады. 

Адыраспан (Peganumharmala) - тостағаншасы – 

бес, күлтесі бес бөлімді сары түсті, ұзындығы 1,5 – 2 см 

аталығы 15. Жемісіқ оңыртүсті, құрғақ, диаметрі 6-10 
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мм шар тәріздес, үш жеміс қалтасынан тұрады. Тұқымының түсі қоңыр немесе сарғыш 

қоңыр, ұзындығы 3 – 4 мм, үш ұшты төбешік тәрізді. Мамыр, шілде айында гүлдейді, шілде 

– тамыз да піседі. Қатты хошисі бар. Топтанып өседі. Жеке ірі бұтақтарында 150-ге дейін 

сабақтары болады. 

Өсімдіктің жер бетіне өсіп өнуі наурыз айының аяғы мен сәуір айында болады. 

Дәрілік шикізат ретінде шілде айында бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін жинап алады. 

Адыраспан – улы өсімдік , дәмі ащы, мал жемейді. Жаз, күз мезгілінде тұтас денесін, күз 

мезгілінде жемісін жинап, кептіріп сақтайды. 

            Тұмау тиіп ауырғанда, отбасы мүшелерін адыраспанға тұз қоса отырып аластаудың 

магиялық функциясымен қатар ем дарытатын қасиеті де бар. Сондай-ақ емшілікте адамның 

буынын сырқыраудан, аяқ-қолын қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен 

ауырған мүшені үш мәрте булайды. Жел-құздан қозған буын ауруын емдеу үшін 

адыраспанның жас сабағын қиып алып, жаншып буынға тарту керек. Суықтан болған ауруға, 

терісі бөрткен кезде адамды адыраспан суына шомылдырған. Құяңмен ауырған адам 

адыраспанның сабақ, жапырақтарын қайнатып, күніне ұдайы екі жеті қатарынан ішуі керек. 

Tic қақсап ауырғанда, адыраспанның шөбімен ыстағаннан кейін басылады. Ұмытшақтық 

меңдетсе адыраспанды сабағы мен жапырағын бірге қайнатып ішеді. 

Алоэ(Aloe)- лалагүл тұқымдасына жататын көп 

жылдық бұта, кейде шырмауық түріндегі мәңгі 

жасыл, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктер. 

Қазақстанда « ағаш тәрізді Алоэ» (Алоэ 

arborescens) деген түрі қолдан өсіріледі. Алоэның 

жапырақ құрамында глюкозид, эфир майы т. б. 

дәрілік заттар бар, сондықтан алоэның шырынын 

түрлі ауруларды емдеуге қолданады. 

Өгейшөп (Tussіlago) – күрделігүлділер 

тұқымдасына жататын көпжылдық шөптесін 

өсімдік. Қазақстанның барлық жерінде 

кездеседі. Өгейшөптің жапырағының 

құрамында глюкозид, эфир майы, инулин, илік 

заттар, аскорбин қышқылы болады. Халық 

медицинасында өгейшөпті Гиппократ пен 

Авиценна заманынан бері қолданып келеді. 

Оны қолқа демікпесін, созылмалы бронхитті, 

ларингитті, жоғары тыныс жолдарының 

қабынуын емдеуге пайдаланады. Тұнбасын жөтелді басу үшін ішеді. Гүлінен ара бал 

жинайды. 

Қорытынды 
Қазақстанның дәрілік өсімдіктері – Республикамыздың ұлттық байлығы.  Дәрілік 

өсімдіктердің түрлерін зерттеу барысында, олардың биологиялық ерекшеліктерін  тіршілік 

процесіндегі өсімділігін және әдемілігін, сонымен бірге өсімдіктің шипалығын анықтадық. 

Дәрілік өсімдіктерді қортындылай отырып олардың халық медицинасында алатын орны 

ерекше екендігін және бұлардан жасалатын дәрілерді адам денсаулығына пайдаланып,соның 

нәтижесінде бұл күнде фитотерапия айтарлықтай дамып отырғаны анық. 
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5.Е.Я.ИльинаЕ.ИСтерлигова. «Растение и их использования в медицине. 

6. Капронова. Н.Н «Лекарственные комнатные растения в интерьера» 
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Қазақстандағы жүргізілген вакциналар тарихы 

Сәдірбай Бану Шынполатқызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі:Нұрпейісова Эльмира Серікбайқызы 

Қызылорда медициналық жоғары колледжі, Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация 

       В данной научной статье рассматривается история вакцинации в Казах-стане, история 

применения вакцин в мире и в нашей стране по источникам. Значение вакцинации  в 

медицине страны было выявлено путем научного изучения истории вакцинации. 

 

Annotation 

       This scientific article discusses the history of  vaccination in Kazakhstan, the history of  the use  

of vaccines in the world and our country according to sources. The significance of vaccination in 

the country’s medicine has been revealed through a scientific study of the history of vaccination. 

Кіріспе: 

       «Қазақстандағы жүргізілген вакциналар тарихы» тақырыбын зерттеуге бүкіл әлем 

күресіп жатқан індетпен күресте  ең шешуші жол  - екпе алу және оның  оң нәтижелеріне 

деген қызығушылық ықпал етті. Сонымен қатар екпенің тарихы, Отанымыздағы жүргізілген 

екпелер тарихы жөнінде ізденуге қажеттілік туындады. Екпе туралы басылым беттерінен, 

газет, журналдардан деректер іздестіріп, дереккөздер арқылы екпелер тарихы туралы 

мәліметтер жинақталды. 

      Сондықтан екпелер тарихын тану, зерттей білу мен үшін алға қойған бас-ты мақсат деп 

білемін. 

Гипотеза: Екпе алу арқылы халықтың денсаулығы індеттерден аман сақта-лынып 

қалды және  екпе алу шаралары еліміздің медицинасында өзіндік тарихты жасады. 

Кезеңдері, зерттеудің процедуралары: Жұмысты атқару алдында ең алдымен 

Ә.Тәжібаев атындағы Қызылорда облысының ғылыми-көпшілік әмбебап  кітапханасынан 

екпелер туралы мәліметтерді және Қызылорда облысы санитариялық-эпидемиологиялық 

бақылау департаментінен екпе алғандар жөніндегі мәліметтерді  жинақтап таныстық. Содан 

соң осы тақырыпқа қатысты басты деректермен жұмыс атқарылды. Ғылыми еңбекті бүгінгі 

күн талабына сай терең де объективті түрде талдадық. 

Тәжірибенің әдісі: Тарихи деректерді жаңаша көзқараспен  жазу қалыптас-қан қазіргі 

кезеңдегі объективтілік және сараптау принципі негізге алынды. Сонымен қатар еліміздегі 

екпелерді зерттеуге мүмкіндік беретін жалпы ғылыми және арнайы-тарихи әдістер кешені 

қолданылды: тарихилық, жүйелілік. 

Жұмыстың жаңалығы:  Ұсынылып отырған зерттеу жұмысының жаңалығы 

Қазақстандағы жүргізілген екпелер тарихын ізденуші ретінде біртұтас көлем-де қарастыру 

болып табылады және  қазақ жерінде  жүргізілген екпелер жө-ніндегі көне тарих жарыққа 

шықты. 

           Нәтиже, қорытынды: Халқымыздың  денсаулығын індеттен аман алып қалуда 

вакциналар өз үлесін қосып келеді. Қазақстан халқын түрлі індет пен жұқпалы аурулармен 

күресте екпелердің ролі зор. 

          Практикада  қолдану салалары:  Ғылыми зерттеу жұмысы халқымыздың байырғы 

медицинасы мысалында денсаулық сақтау саласының тарихына өз үлесін қоса алады. 

Зерттеу жұмысын медициналық оқу орындарында ДДҰ бастамасымен бекітілген 26-30 сәуір 

аралығындағы апталықта «Екпе тарихы» тақырыбында қосымша сабақтар мен топ 

сағаттарын жүргізу бары-сында негізгі материал ретінде қолдануға  болады. 

       Зерттеу жұмысының өзектілігі: 

       Елімізде пандемияға қарсы күресте жаппай екпе алу науқаны 2021 жылы ақпан айының 

1 –нен басталған еді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бүкіл әлемді 

жалмап  келе жатқан «коронавирус» індетімен күресудің бірден-бір әрі сенімді жолы екпе 
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алу екенін атап өтті. «Мен барлық азаматтарымызды вакцина салдыруға шақырамын. Бұл 

өзіңізді, ата-аналарыңыз бен жақындарыңызды қорғау үшін қажет. Әрі-беріден соң, бұл 

біздің азаматтық парызымыз», - деген болатын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаев халықты індеттен аман алып қалу үшін алаңдап. [1.3б] Медицина тарихының  

материалдарын пайдалануымыз - бұл тақырыбымыздың өзектілігін айқындайтын 

факторлардың бірі екендігі сөзсіз. Сонымен Қазақстандағы жүргізілген екпелер тарихын білу 

-  тарихи медициналық, қолданбалы және танымдық мәнге ие, өйткені республика тарихында 

екпелер тарихын зерттеу ғылыми тұрғыда арнайы мәселе болып өз мәнісінде қойылмаған. 

       І .«Вакцина» ұғымы және оның шығу тарихы. 

       «Вакцина» сөзі - латынның «vacca» - сиыр, «vaccinus» - «сиырдікі» ма-ғыналарын 

білдіреді. Вакцина дегеніміз -  микроорганизмдерден, вирус, түрлі бактериялардан алынып, 

адам мен жануарлар организміне жұқпалы аурулардан алдын ала сақтану және олардың 

иммундық қасиетін арттыру үшін егілетін препараттар. [2]  Медицинада бұл сөздің 

қолданылып келе жатқанына жүз жылдан асты. Ежелгі дәуірден-ақ адамзат екпені белгілі бір 

жұқпалы аурудан алдын ала сақтану үшін қолданып отырған. Енді осы екпелер, яғни 

вакциналар  тарихына шолу жасасақ, екпе атаулы болмай тұрған дәуірде адамдар кез-келген 

сырқатқа табиғаттан тыс күшті кінәлап, дертке шалдықса бұл өмірде жасаған «жаман 

қылықтары» үшін жазаланудамыз деп түсінген. [3]  Қытайда біздің заманымыздан бұрынғы 

ХІ ғасырда дені сау адамдардың танауына  шешекпен науқастанған адамның іріңді 

қабыршағын салатын болған. ХVІІІ ғасырда  Африкадан тараған бөртпе дерті 

Константинопольге жетіп, онан Ұлыбританияға ауыз салған тұста сырқаттың алдын алатын 

екпе пайда болды. ХVІІІ ғасырда Еуропада жыл сайын 400 мың адамның өмірін қиған шешек 

ауруына қарсы британдық егуші Томас Димсдейл және 1796 жылы ағылшын дәрігері Эдуард 

Дженнер шешекке қарсы вакцина ойлап тапты. [4.7б] Тарихты төңкерген бұл өнертабыс иесі, 

имммунологияның әкесі атанған Дженнер сиыр бағатын шаруалармен сөйлескен кезде 

олардың «сиыр шешегін» жұқтыратынын, бірақ табиғи адам шешегімен ауырмайтынын 

байқайды. Сөйтіп, шешекпен ауыратын сауыншы әйелден ірің алу арқылы шешекке қарсы 

вакцинаны тәжірибе ретінде алғаш рет 8 жасар Джеймс Филлипске жасап көріп, ол оң 

нәтиже беріп, бұл әлемдегі алғашқы вакциналардың бірі ретінде  шешек ауруына тосқауыл 

болды. «Вакцина» сөзінің шығу төркіні де осы «vacca» - «сиыр» деген мағынаны білдіретінін 

атап өткен болатынбыз. Француз микробиологы Луй Пастер тірі вакцинаны түйнемеге (1881) 

және құтыру ауруына (1885) қарсы қолданды. [5.243б] Ал 1926 жылы француз ғалымдары 

А.Кальмет пен К.Герен тірі туберкулез (БЦЖ) вакцинасын ойлап тапты. 1955 жылы Америка 

Құрама Штаттары полиомиелитке қарсы вакцина – Салк вакцинасын шығарды. Осы уақытта 

вирусолог Алберт Сэбин бұдан арзанырақ, тиімдірек және қауіпсіз вакцинаны жасады. 

ІІ. Қазақстанда жүргізілген екпелер тарихы. Қазақ жеріндегі жүргізілген екпелер 

тарихы адамзат тарихындағы миллиондаған адамның өмірін қиған жұқпалы аурулардың 

эпидемиясымен тығыз байланысты. Қазақ жеріндегі жүргізілген вакциналар тарихы сонау 

ХV ғасырда басталған еді. [6.4б] Қазақстанда ғылыми медицина мен вакцинация пайда 

болғанға дейін қазақтар екпе жасау принциптерін білген. 1446 жылы жарияланған деректерге 

сүйенсек, ХV ғасырдағы «Шипагерлік баян» атты кемеңгер қолжазба емдік еңбегінің авторы, 

қазақтың алғашқы ұлы дәрігері Өтебойдақ Тілеуқабылұлы (1397-1492) шешекке қарсы 

вакцинаны Еуропаның ғалымы Эдуард Дженнерден  350 жыл бұрын  қолданған болатын. 

Өтебойдақ Тілеуқабылұлының  «Шипагерлік баян» кітабында бұл вакцина туралы былай 

айтылған: «Жасамалы, жалғамалы, төтемелік қуат (иммунитетті жалғамалы жасау). Елге енді 

ғана оппалы, жұғымтал сырқаттар тарала бастағанда, сол сырқаттан сақтанғылық егіп 

(уакцина егіп), сол жұғымтал таралғыш оппалардан қорғанулық (қорғану үшін) қолмен еккен 

әдіспен алдан амал қарайластырмақ, жасамалы, жалғамалы төтемелік қуат жарату шарт 

болмақ», - деп жазылған. [7]  

       ХІХ ғасырда Сыр елінде Ахмет Ишан Оразайұлы шешек ауруына қарсы алғаш рет егу 

жұмысын жолға қойып, балалар өліміне ара тұрды. Бұхарда оқып, шығыс медицинасынан 
хабардар болған ол шешек ауруымен күресте қатарлап жіпке тізілген бірнеше инені 
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пайдаланған. Балаларға егетін вакцинаны да өзі дайындаған.  Шешектің жеңіл түрі 

«Бесқонақ» дейтін түрімен ауырған  кісіден шешек қабыршағын алып, сау балаларға еккен. 

Ахмет Ишан Оразайұлының жасаған екпелерінен кейін бұл ауру ел ішінде жойыла бастаған. 

1922-1923 жылы Телікөл, Сарысу бойын жайлаған тырысқақ (оба) ауруына қарсы күресте 

қызы Бибісара екеуі мыңдаған кісінің өмірін сақтап қалды. [8]  ХІХ ғасырда Бөкей 

Ордасының ханы Жәңгір хан өз қоластындағы халқының денсаулығына үлкен көңіл бөліп 

1825 жылы Сарлыбай Жәнібеков деген қазақты шешекке қарсы екпе жұмысын жүргізуді 

үйрену үшін Орынборға оқуға жібереді. 1826 жылдан бастап Ордада шешек ауруына қарсы 

екпе жұмыстары жүргізіледі.1840 жылы Жәңгірдің шақыр-туымен Ордаға ветеринар 

К.П.Ольдккоп келеді. Осында қазақ жеріндегі тұң-ғыш ветеринарлық бөлім ашылып, алғаш 

мал ауруларына қарсы екпе, тәжі-рибе-зерттеу жұмыстары қолға алынады. [9]   

        ХХ ғасырда полиомиелит Қазақстан аумағын да айналып өтпеді. 1959 жылы Қазақ КСР-

де басқа одақтық республикалармен қатар полиомиелитке қарсы тірі вакцинаны қолдана 

бастады. Оны қазақ эпидемиология, микробиология және жұқпалы аурулар ғылыми-зерттеу 

институтының директоры Клавдия Алексеевна Костина ұйымдастырды. ХХ ғасыр басында 

обаға қарсы балаларға үш жастан бастап егілетін екпе ойлап табылған. Ол вакцина 

алғашында Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, және Қызылорда облыстарында 

қолданылған.[10.214б] Кеңестік азаматтар ХХ ғасырдың ІІ –ші жартыжылдығынан бастап 

тұмауға қарсы американдық вирусолог Морис Хиллеманның ойлап тапқын екпесімен егілген 

еді. 2012 жылдан бастап бұл вакцина тұмаудың төрт қауіпті штаммына қарсы тұра 

алатындай етіп қайта өңделді. Осы жылдары қазақ өлкесіне 1968 жылдары ағылшындар 

ойлап тапқан қызылшаға  қарсы егу жұмыстары басталады. [11.23б]   

       Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ең алғаш 2009 жылы қазақстандық ғалымдар 

«доңыз» және «құс» тұмауына қарсы вакцина ойлап тапты. Бұның алдында құс тұмауына 

қарсы ветеринарлық вакцина ойлап табылған болатын. [12.12б]  1991 жылдары барлық 

нәрестелерге В гепатиті және Хиб вакциналары ұсынылған болатын.  Бала 11-12 жасқа дейін 

мектепке келгенде 2006 жылы иммундау кестесіне қосылған Менактрака, белгілі бір түрдегі 

meningoccal ауруларына қарсы вакцина ұсынылады. 2006 жылдан бастап Гепатит А 

вакцинасы балаларға арналған иммундау кестесіне қосылады. 

      Ветеринарияға арналған жануарлар мен құстардың түрлі ауруларына қарсы 28 

диагностикалық тест-жүйе мен 26 вакцина өндіру технологиясы әзірленіп, өндірісі 

ұйымдастырылды. [13.40б]   

      Бүкіл әлемді 2019 жылы желтоқсан айынан бастап жайлаған «Коронавирус»  

пандемиясының ауруына қарсы Қарағанды фармацев-тикалық кешені шығаратын ресейлік  

«Спутник V” вакцинасы қазақстандық-тарға да салына бастады. Ол Ресей Федерациясы 

Денсаулық сақтау министр-лігінің Николай Федорович Гамалея атындағы Эпидемиология 

және микробиология  ұлттық  зерттеу орталығында (ҰЗО) жасалып шығарылған. Вакцина екі 

компонентті, ол адамның аденовирус векторы негізінде әзірленген.Бұл вакцинаны жасауға 

Ресейден субстанция жеткізіледі, ал Қазақстанда сол субстанциядан дайын зат жасалады. 

Қазақстандық материалдар мен шикізат пайдаланылады. [14]   «Спутник V” вакцинасын 

жасаушы вирусологтардың құрамында біздің қазақстандық ғалым Ілияс Есмағамбетов бар. 

Қазақстандық бұқаралық ақпараттық құралдары ол туралы әлі жазған емес.Вирусолог 

ғалымның тарихи отаны – Қазақстан. Мәскеуде туып өскен ғалым Мәскеу биотехнологиялық 

университетін бітіргеннен кейін Гамалея орталығында 10 жылдай жұмыс істеген және 

Ілиястың өзі де коронавирусқа қарсы екпе алған. [15.3б]    

     Елімізде коронавирусқа қарсы бірінші рет вакцинаны алған адам – Алматыдыдағы Қазақ  

ұлттық аграрлық университеті жанындағы халықаралық вакцинология орталығының 

директоры Қайсар Табынов. КОВАКС -19  аталған препарат Австралияда жасалыпты.  

       2021 жылы Жамбыл обысында коронавирус індетіне қарсы отандық «QazVac» (ғылыми 

атауы – QazCovid-in)  вакцинасы шығарыла бастады. Оны Биологиялық қауіпсіздік 

мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу институты әзірледі. Институт басшысы Күсұлу 

Дальтонқызы Закарьяның сөзінше, клиникалық сынаққа дейінгі зерттеуге 500-ден аса жануар 
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қатысқан. Осыдан кейін сынақ нәтижелері Денсаулық сақтау министрлігі жанындағы Дәрілік 

заттарды сараптау ұлттық орталығында тексерілген. 2021 жылы 26 сәуірден бастап бұл 

вакцина жаппай өндіріске шықты. [16.4б] . 

Зерттеуді талдау және нәтижесі.  

            Тарихи деректерді шолу барысында, әдебиеттерді іріктей отырып, вакцина (екпе) 

тарихы тақырыбында жазылған мәліметтер (6 кітап, 7 газет, 3журнал, 3 автореферат, 11 

дереккөздер мен ғаламтор материалдары) мен деректерді негізге ала отырып, мынадай 

қорытынды жасай аламын. Дереккөздердің барлығында да вирусологтардың вакцинаны 

алғаш ойлап тапқан дәуірі мен оны өндіріске шығаруы нақты мерзімді көрсетіп отыр және 

алғашқы екпелердің ерекшелігі мен сынақ ретіндегі тәжірибелері, алғашқы екпе алған 

тұлғалар, екпе нәтижелері объективті түрде жүйелі түсіндірілген.  

        Сонымен қатар облысымыздағы балалар мен ересектер арасындағы екпе алғандар 

санын білу үшін Қызылорда облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 

департаментіне барып бас эпидемиолог маман  Әлия Нұрмағамбетқызынан мәлімет 

алдым.(Қосымшада тіркелді) 

Қорытынды. Қай заман болмасын адамзат баласын түрлі аурулардан, індет-терден 

екпелер аман алып қалды. Сондықтан медицина саласының дамуында екпелердің үлесі 

орасан зор. Әлемде вакцинаның 150 түрі бар, оның 10 –нан астамы ғылыми зерттеу 

деңгейіне жеткен.Қазіргі жаһандану заманында шет мемлекеттердің барлығы өз 

медицинасының екпе алу тарихында әр түрлі аурулармен күресте жаңадан көптеген екпе 

түрін өндіріске шығаруда. Бүгінгі күні тәуелсіздігіне отыз жыл толып отырған  

халқымыздың екпе алу тарихында екпені ойлап тауып қолданып жатқан отандастарымыз аз, 

десек те қазақстандықтар кейбір екпелерді көрші мемлекеттер және шет елдерден алып  

иммундалуда. Заман талабы  өндірісіміздің осы саласын дамытуды көрсетіп отыр. 
Қызылорда облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметі 2021-2022 жылдар 

Вакцина түрі Барлығы Қамту пайызы 

БЦЖ-1 21422 97,3% 

БЦЖ-2 6763 40,7% 

Манту 69204 70,4% 

ВГВ-1 21454 97,4% 

ВГВ-2 17445 96,1% 

Полиомиелит 17604 98,5% 

Хиб 15542 88,4% 

Пневмо 16935 96,6% 

Коронавирус-1 381 997 99,0% 

Коронавирус-2 371693 93,1% 

Қызамық 16296 97,7% 

Эпидпаротит 16296 97,7% 

 
Вакцина түрі Егілмегендер 

БЦЖ 2031 

ВГВ 1449 

Пневмо 6289 

ОПВ 4329 

АжКДС+Хиб+ИПВ АбКДС+Хиб+ИПВ 6609 

Әдебиет: 

1. // «Егемен Қазақстан» газеті. №19 (323 46) 2 ақпан 2021 жыл. 2 бет. 

2. https://kk.wikipedia.org/wiki. Вакцина ұғымы. 
3. https://el.kz/news/zdorove/vaktsina_turaly_ne_bilemiz/ Вакцина туралы не білеміз? 
4. // «Сыр бойы» газеті. №177 (20251)  16 қараша 2021 жыл.4 бет. 

5. http://kazneb.kz/site/catalogue/ «Шипагерлік баян» электронды оқулығы. 

Қол ұстасып жұптасқан хромосомалық ауру 

Зулхарнаев Ералы Камбарович мамандығы «Мейіргер ісі»  

Жетекшісі:  Турмуханбетова Зоя Махсотқызы 
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«Мақсат» Орал  жоғары медициналық колледжі, Орал қаласы, Қазақстан 
Республикасы 
Аннотация 

Цель исследования состоит в том, чтобы дать общее представление о синдроме Дауна 

и предоставить рекомендации для изменения сознания людей, страдающих этим 

заболеванием, чтобы они жили гармонии окружающей природной средой и не отстранялись 

от общества. То есть показать, что они получить образование, стать хорошими 

специалистами, быть к ним относились  с милосердием.  

Annotation. 

Our goal is to give a general idea of Down syndrome and put into practice our proposals in order to 

stabilize the harmony of the environment and relationships of people suffering from this disease, 

and not leave them out of society, and to change their vision and raise their awareness. That is, to 

show their right to education, to be a good specialist and to be kind person. 

Қол ұстасып жұптасқан хромосомалық ауру- Даун синдромы. 

Қол ұстасып жұптасқан хромосомалық ауруға сипаттама.23 жұп, 46 хромосома. Бұл - 

қалыпты адамның генетикалық көрсеткіші. Ақын, прозаик Пауло Коэльо “Адамзатқа 

берілген құндылық атаулының әміршісі адалдық” деген екен. Осы ұлы құндылық тек адамзат 

үшін қымбат емес, генетика әлемі де жұптасуға деген адалдықты сүйетін сыңайлы. Өйткені 

екі-екіден қол ұстасқан 23 жұптың біреуінде артық хромасоманың пайда болуы барлық 

генетикалық қалыпты бұзады. Түрлі синдромның пайда болуына әкеліп, дүниеге дені сау 

сәбидің келуіне кедергі жасайды. Медицинада мұндай бұзылған үштілікті – трисомиядейді. 

Осы өзгеріс - Даун синдромыкездейсоқ генетикалық мутация болып табылады.  

Даун синдромы-бұл аурудың негізінде XXІ-ші хромосомадағы трисомия(екі 

хромосоманың орнына үш хромосоманың болуы) жатады. Нәтижесінде организмдегі барлық 

жасушалардың ішінде 46 хромосоманың орнына 47 хромосома болады. Синдром- дегеніміз  

белгілі бір ауруға жатпайтын бірнеше ауру белгілерінің  бір адамда қатар келуін айтады, 

яғни белгілер мен қасиеттердің жиынтығы. Даун синдромымен ауыратын адамдардың  

Халықаралық алғашқы күні 2006 жылдың 21 наурызында өткізілді. Мерекенің күні мен айы  

жұп хромосоманың  номері мен  санына байланысты таңдалды.  Бұл ауру белгілерінің басты 

белгілері: ақыл-ой кемістігі мен туабіткен даму ақаулары болып табылады. Даун 

синдромына ағылшын дәрігері Джон Лэнгдон Даун психикалық бұзылыстың формасы 

ретінде алғашрет 1862 жылы сипаттама беріп, 1866жылы өзінің баяндамасын жарыққа 

шығарып, бүкіл елге әйгілі болды. Дегенмен, 1959 жылы ғана хромосомындағы бұзылыстар 

мен жатыр ішілік аурудың өзара аражігін ажыратып көрсеткен француз генетик - ғалымы 

Жером Лежен болды. 

Даун синдромымен туылған адамдардың арасында атақты,талантты адамдар аз емес. 

Мыс: американдық атақты суретші Раймонд Ху.  

Өнерді бағалайтындар оның картиналарын таңданыспен тамашалайды.Шотландиялық 

Паула Саж өзінің жан-жақтылығымен таңдандырады:  

1) олкереметактриса,британиялық2)мықтыспортшы, нетболмен кәсіби шұғылданады. 

3)қоғамдық қайраткер жәнеатақты құқық қорғаушы. Сол аяғының салдығына қарамастан К. 

Гафни Ла-Маншты жүзіп өтіп алтын медальді жеңіп алған.Ал Мэдлин Стюарт Даун 

синдромы бар балалардың ішіндегі ең танымал модель.Ол подиумға шығу үшін 20 кг салмақ 

тастаған. Оның мұндай жетістіктерге жетуіне анасы үлкен еңбек сіңірген.  

Нәрестедегі Даун синдромының көріністері мен симптомдары. 

 Даун синромы бар нәрестелерде 90% өзіне сай түр келбеті болады. Бойы 45-50 см, 

салмағы -3 кг, ақыл-естің жетілмеуімен, брахицефалиямен, шүйде мен беттің 

жалпақтануымен, қысқа мұрынмен, тістеу аномалиясымен сипатталады. Дерматоглификасы 

алақандарында терең көлденең сызықтарын орнына  тек бір ғана болуымен сипатталады. 

Патологоанатомиялық зерттеулерде: ми көлемі мен массасы аз, мишықтары кішкентай, ми 

сыңарлары жүлгелері мен иірімдері жетілмеген. Қарыншалар арасындағы дефекті, Боталл 
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түтігінің бітіспеуі, бүйрек, зәр шығару, асқорыту жолдарының кемтарлықтары мен естудің 

бұзылуы болады.  
Баланың әрекеті Қалыпты дамыған бала Даун синдромы бар бала 

Басын ұстауы 1ай 2,5- 3ай 

Басын көтеруі 3ай 6- 7ай 

Отыруы 6- 7ай 10ай 

Еңбектеуі 8-9ай 12ай 

Тұруы 11ай 20ай 

Жүруі 12- 13ай 24ай 

Тепе-теңдікті сақтауы 11- 12ай 23- 24ай 

Тәжірибелік бақылау жұмысы кезіндегі қорытынды. 

Даун  синдромы бар оқушыларға білім беруүздіксіз ізденісті, жаңашыл дәстүрден тыс 

тәсілдерді талап етеді. Даун синдромы бар оқушылар , ерекше  контингент біз оларды  

тәрбиелеу мен оқытудың  нәтижелерін ұзақ күтеміз. Бұл санаттағы балалармен  «кері 

байланыс» орнату қиын.  

Біздің жұмысымызда Даун синдромы бар балаларды оқыта отырып дамыту чв 

ммақсатында жинақтаған әдістерімізді тәжірибелік жүйеде бақылап және жүзеге асыру үшін 

қаламыздағы №15 облыстық арнайы мектеп-интернатына бардық. Бұл кезең бірнеше айға 

созылды. Бұл оңайға соққан жоқ,әр күні әртүрлі жағдайлар орын алды.  

Біз алғаш барған кезімізде сыныпта осы синдроммен ауыратын үш бала болды және 

бір ерекшелігі үшеуінің деңгейі үш  түрлі екен. Олардың белсенділігі көңіл күйі мен  

тамақтануына байланысты екенін байқадық. Бұл балалардың бір қарағанда аурулық белгісі 

байқалмайды.  Үшеуінің де бойында өмірге деген құштарлық пен болашақ арманын 

байқадық. Олардың бір - бірімен еркін араласуы, жылы шыраймен жатсынбай қарсы алды.  

Даун синдромы бар балаларды оқыта отырып, дамытуда түрлі әдістер қолдану 

Даун синдромы бар балаларда алғашқы қимыл іс-әрекеттерінің дамуы 

1.Ауызша дамытуда сөйлеу тілін дамыту. 
- Дыбысты үйрету, буындап оқуға үйрету; 

- Екі сөзден тұратын сөйлем құрастыру; 

- Нүктелерді қосу, әріптерді басып жазу;  

- Сурет бойынша сөйлем құрастыру. 

Біздің байқағанымыз бұл  балалар әріптерді бастырып жазу арқылы өздігінен жазуға 

үйренді және дыбысты үйрену, буындап оқуға үйренді,кейбір сөздері анық естілетін 

кездерде болды.Бірақ осындай тапсырмаларды бірнеше рет қайталап отыру арқылы нәтижесі 

болады. 

2.Математикалықұғымдықалыптастыру. 

- Кеңістікті бағдарлау, геометриялық пішіндерд іажырату, салыстыру құрастыру 

- 1-10 көлемінде сандарды тура, кері санау;  

- Ойын түрінде ауызша қосу, азайтуға үйрету;  

- Уақытты бағдарлай білуге үйрену. 

Осы тәсілдер арқылы яғни кеңістікті бағдарлау осы уақытқа дейін үйренген затын есіне 

қайта түсіруге мүмкіндік береді.(бақылау жүзінде байқадық)ал геометриялық фигураларды 

құрастырып және сандарды санау,ауызша қосып уақытты бағдарлаудың көмегімен 

логикалық жадын арттыруға септігін тигізеді. 

3.Қоршаған орта туралы түсінігін қалыптастыру. 

- Заттарды топтастыру, салыстыруға үйрету;  

- Жыл мезгілі және табиғат құбылыстар туралы түсінік меңгерту; 

- жемістер мен көкіністер 

Қоршаған орта туралы түсінік қалыптастыру арқылы олардың уақытты ажыратуы 

және табиғи құбылыстарды сезу қабілеті қалыптасқанын байқадық. Егер осы әдістер арқылы 
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жұмыстану басқада  күрделі құбылыстарды да қабылдауға  мүмкіндіктерге бастама болады 

деген сенім туындайды. 

4.Танымдық қабілетін дамыту. 

- құм терапиясы; 

- көлеңкесін табу; құрғақ бассейн;  

- суреттің көлеңкесін табу, айырмашылығын ажырату. 

Бұл әдістер арқылы интелектуалды ойлау жүйесін дамытуға болады бір жағынан 

олардың көңіл күйлерін көтеріп мазасыздықтан тыныштандыруға септігін тигізеді. 

5.Сурет сабағы, мүсіндеу жапсыру. 

- Сызық бойына,төрт бұрышқа, шеңберішіне өрнектеп салу;  

- Заттарды кеңістікке  орналастыру; ермек сазбен жұмыстану 

Түстерді ажыратуға үйрету маңызды, себебі кейбір осы аурумен ауыратын балалар 

алғаш таныған түсін ғана жатап қалады соның салдарынан қалған түстерді сонымен 

шатастырады. Сондықтан түстерді басқада заттармен байланыстыру (мысалы: фигуралар, 

пішіндер, суреттер) арқылы есте қалдыруға болады.Ал ермексазбен жұмыс жасау 

балалардың қолдарының икемділігін арттыруға мүмкіндік береді.) 

6. Заттықтәжірибелікіс-әрекет. 

- Түрліқұрастырмалыойыншықтар; 

- Мозайка;    конструктормен жұмыс; 

- Пирамида құрастыру. 

Бұл жұмыстардың  балаларды дамытуда орны ерекше. Олардың ойлап табуда және 

қолдың икемділігін қалыптастырып,есте сақтау және шыдамылық қабілетіне әсері өте тиімді. 

Жүргігізілген  бақылау жұмысымыздың 

нәтижесінде қорытындымызды  салыстыр 

малы түрде көрсетін болсақ,жалпы  осы 

ақауменауыратын балалардың бақылау 

нәтижелері артты десекте болады.Бұны осы 

кесте  арқылыкөрсете  аламыз. Яғни бастапқы 

уақыт пен соңғы айды салыстырған дағы 

көрсеткіш берілген. 

Қортынды. Бірнеше жыл бұрын Даун 

синдромы бар балалар ата-анасына артық 

проблема деп саналатын. Оларды арнайы 

интернатта бөлек ұстайтын,онда бала дамуы мүлде тоқтап қалады. Бүгінгі кезде жағдай 

өзгерген. 

Егер осы Даун синдромымен ауыратын балаларға ерте көмек бағдарламасы бойынша 

нақты түзету жұмыстары жүргізілсе,мемлекет тарапынан әлеуметтік жағдайын 

қамтамасыздандырса, медициналық көмек көрсетілсе,қалыпты түрде диета сақтаса,дәрі-

дәрмектердіуақытында қабылдап отырса,түрлі жаттығулармен шұғылданса, арнайыбілімалса 

осы тұлғалардың жеке адам болып өмір сүруіне неге жағдай   жасамасқа?!Алайда бұл 

ойлаған әрекеттерді жүзеге асыру үшін қоғаммен ата-ана,бауырлардың сүйіспешілігімен 

қамқорлықтарынсыз ешбір ой жүзеге аспасы сөзсіз. Сондағана осы тұлғалар   тәрбиелі, 

білімді, ең   бастысы денсаулығы бар қазіргі заманға сай тұлға болып қалыптаса алады.  

Балалар мен жұмысты барлық бағыттар бойынша және барлық мамандарымен тығыз 

ынтымақтастықта жүргізу керек. Маңызды сәт-ата-аналарды оқыту мен тәрбиелеу процесіне 

қосу: олар баланыңалған білімін, дағдыл арын үй жағдайында бекітеді. 

  Біздер танысқан мәліметтер бойынша бұл синдроммен ауырған жасөспірімдердің өмір 

сүру ұзақтығы 50 жастан аспайды дегенмен, мектептегі  біз кездестірген білімге құштар, 

зерек балаларға қарап түйгеніміз балалардың бойындағы бұл ақаулықтармен күресе отырып, 

өмір жасын оданда ұзарта алады деп сенеміз.  Ұлы философ және ұстаз Конфуцийдің дана 

сөзінде «Адам аяғынан басына дейін өлшенбейді, басынан бастап аспанға дейін өлшенеді» 
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Қараша Желтоқсан Наурыз 

Жүргізілген жұмыс нәтижесі 

Зеректігі Қарым-қатынасы Қабілеті 
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Адам адам болғасын бір күйде қалып қоймайды, өседі, үйренеді, жетіледі. Тек ол үшін ыстық 

ықылас, ерінбей жұмыстану керек.   
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Медицинская терминология английского языка 

Сейтонова Ақбота Рустемқызы, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Сейтмагамбетова Асель Болатовна 

Уральский высший медицинский колледж «Мақсат» 

г.Уральск, Республика Казахстан 

Аннотация 

Басқа тілден енген сөздердің рөлібарлық тілдерде кездеседі және кез келген тілдің 

қалыптасуы нақты тарихи жағдайларға байланысты болады.Тарихи оқиғаларға байланысты 

ағылшын тілі басқа елдерден сөздерді қабылдады. Ағылшын тілі кез келген басқа тілге 

қарағанда шетелдік лексикалық бірліктерді тікелей байланыс жағдайында қабылдады: орта 

ғасырдың басында Британ аралдарына кезекті шетелдік басқыншылардан, кейінірек 

британдықтардың коммерциялық экспансиясы мен отаршылдық қызметі кезеңінде өзге 

тілдердің кейбір лексикалық бірліктерін қабылдады. Ағылшын тілінің лексиконында 

бұрыннан келе жатқан сөздердің саны небәрі 30% шамасында деп есептеледі. 

Annotation 

The role of loanwords in different languages varies and depends on the specific historical 

criteria for the formation of any language. Due to historical events, the English language turned out 

to be quite permeable when borrowing words from other countries. The English language, more 

than any other language, adopted foreign lexical units in conditions of direct contact: at the 

beginning of the Middle Century in the British Isles from successive foreign invaders, and later 

during the period of trade expansion and colonization activity of the British themselves. It is 

estimated that the number of long-existing words in the English vocabulary is only within 30%. 

Медицина считается одной из самых великодушных, сложных и нужных профессий. 

Величайшие умы Античных лет (Гиппократ, Авиценна, Парацельс), беспокоясь о 

самочувствие человека, сделали из медицины искусство, науку и профессию. Все свои 

знания они передавали ученикам. Медицине сдавних времен обучали лишь только на 

латинском и греческом языках. Исторически сформировалось так, что латинский язык был 

языком науки и медицины. Почти все европейские институты в Италии, Франции, 

Великобритании обучали медицине на латинском языке. 

Исследования и открытия в области медицины в XIX-м веке содействовали 

классификации медицинских знаний и навыков, обобщению работ по лекарственным 

растениям, классификации знаний по ботанике, анатомии и физиологии. 

Все это использовалось при обучении медицине в институтах и университетах в 

различных странах, и в медицине преобладала латинская терминология, которая сохранилась 

до нашего времени. Английский язык под воздействием латинского языка обогатился 

единицами латинской терминологии, которые при меняются при образовании медицинских 

определений. К примеру, mandible (lowerjaw) – нижняя челюсть, maxilla (upperjaw) – верхняя 

челюсть. 



121 
 

В процессе исследования проведен разбор и анализ использования латинской и 

английской терминологии. Лексические единицы, включенные в таблицу, обосновывают, что 

данные термины применяются в разных областях медицины. 

В медицинских образовательных учреждениях студенты всех специальностей изучают 

дисциплину «Латинский язык с медицинской терминологией». Знания латинского языка в 

дальнейшим необходимо при изучении профильных дисциплин, такие как «Анатомия и 

физиология человека», «Фармакология», «Медицинская биология с генетикой». На занятиях 

«Профессионального иностранного (английского) языка» мы также изучаем медицинскую 

терминологию по профилю обучения. И я хочу отметить, что при изучении тем«Скелет 

человека», «Части тела», «Внутренние органы», «Основные лекарственные формы», мы 

изучаем английские термины, имеющие латинские корни. 

Целью исследования является выявление сходства английской медицинской 

терминологии с латинским языком при изучении анатомии и физиологии человека. 

Исследование направлено также на развитие метода критического мышления, как одну из 

образовательных технологий; воспитание профессиональных качеств у будущего 

медицинского специалиста.  

Задачи исследования: 

- изучить историю зарождения и развития медицинского английского языка; 

- узнать влияние латинского языка на образования и становления медицинского 

английского языка; 

- углубить и расширить знания по латинской и английской лексике. 

Гипотезой исследования является знание латинских заимствований для облегчения 

процесса изучения профессионального английского языка в медицинском колледже. 

Работа выполнена по описательному методу и сопоставительному анализу латинской и 

английской медицинской терминологии при изучении анатомии и физиологии человека.   

Объект исследования – латинские заимствованные слова, встречающиеся в 

профессионально-ориентированных текстах при изучении английского языка.   

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на занятиях профессионального английского языка. 

Воздействие латинской терминологии на образование медицинского английского языка 

можно определить, рассмотрев несколько терминов по группам, имеющих отношение к 

разным темам медицинского профиля.  

В основном английская медицинская терминология сохранила латинские корни. Изучая 

тему «Внутренние органы человека», я использовала знания по «Анатомии и физиологии 

человека» и «Латинский язык с медицинской терминологией». 

 Такие термины, как:  
Латинский Английский Перевод 

abdomen abdomen брюшная полость 

pharynx pharynx глотка 

esophagus esophagus пищевод 

pancreas pancreas поджелудочная железа 

duodenum duodenum двенадцатиперстная кишка 

appendix appendix аппендикс 

intestinum intestine   кишечник 

rectum   rectum   прямая кишка   

trachea trachea трахея 

alveolus alveolus альвеолла 

не вызывают трудностей при переводе с английского языка. Они дают возможность 

точно и быстро понять содержание текста и получить необходимую информацию. Знакомая 

терминология увеличивает мотивацию к изучению дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык», а также придает нам уверенность при выполнении заданий. При 

изучении медицинских темна занятиях, мы начинаем чувствовать себя будущими 

медицинскими работниками. 
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Выполняя задания по теме «Части тела человека» или «Скелет человека», мы находим 

многочисленные случаи употребления латинской терминологии или однокоренных слов. 

Например, лексические единицы:   
Латинский Английский Перевод 

musculus muscle   мышца  

nervus nerve нерв  

ventriculum ventricular желудочек  

dental dental зубной  

thorax thorax грудная клетка  

occipitalis оccipital затылочный  

femur femur бедро  

coccyx coccyx копчик  

pelvis pelvis таз  

phalanges phalanges фаланги  

atrium atrium предсердие 

Это довольно небольшая доля терминов, встречающаяся в оригинале английской 

профессиональной медицинской литературы. Изучая эти лексические единицы и 

совершенствуя свои знания, мы имеем возможность применить их во всех видах речи. Для 

нас несчитаютсятруднымиилинезнакомымислова,заданияирешениямедицинскихзадач, где 

присутствуют слова с латинским происхождением. 

Постепенно, переходя к знакомству с различными заболеваниями и сестринскому 

уходу за пациентами на занятиях по английскому языку, мы встречаем и другую 

терминологию с латинскими корнями. Например: 
Латинский Английский Перевод 

cavitas a cavity   полость  

diagnosis a diagnosis   диагноз  

injectio an injection   инъекция  

symptoma a symptom   симптом  

tumor a tumor опухоль  

ulcus an ulcer   язва  

Естественно, при работе с текстом по профильной теме невозможно всецело доверять 

лишь только на знания латинского языка. Латинские лексические единицы довольно 

обогатили английский язык, в следствии этого английский язык имеет довольно широкую 

сферу употребления. Особенно хотелось бы обозначить этот факт, делая лексический и 

морфологический анализ при изучении тем «Pharmacy (Аптека)», «The main medical forms 

(Основные лекарственные формы)», «Introduction intoanatomy (Введение в анатомию)». 

Исследованию и анализу латинской и английской терминологии в области фармации 

необходимо особое внимание, так как есть полные заимствования, образование специальной 

терминологии с латинскими корнями и лексика английского, всецело отличающаяся от 

начальных латинских истоков. 

Это можно продемонстрировать, приведя несколько примеров 
Латинский Английский Перевод 

medicamentum a medicine лекарственноесредство 

solutio a solution   раствор 

mixtio a mixture микстура 

pharmacy a pharmacy аптека 

Эти лексические единицы имеют латинские корни.   

Рассмотрим следующие примеры: 
Латинский Английский Перевод 

liquor a liquor жидкость 

aer an air   воздух 

recipe recipe рецепт 

odor an odor запах 

tinctura a tincture   настойка 
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По примерам можно сделать вывод, данные термины полностью заимствованы из 

латинского языка с изменением окончания и правил чтения.  

Следующая группа терминов или лексических единиц, используемые в 

профессиональном английском языке являются слова, обозначающие части тела и 

внутренние органы человека. Также к этой категории относятся слова по уходу и лечению 

пациентов. Данные единицы абсолютно не схожи со словами с латинским происхождением, 

ни по образованию, ни по правописаниюили произношению: 
Латинский Английский Перевод 

cor a heart сердце  

sanguis a blood   кровь 

caput a head   голова 

manu a hand   кистьруки 

pes a foot   стопа 

pes a leg   нога 

corpus a body   тело 

hepar a liver печень   

Подводя итог, хочу отметить, что ключевая задача данной работы достигнута. 

Выполнен анализ употребления латинской терминологии в английском языке. Внедрение 

способа критического мышления включает анализ лексики по таблицам, смысловой 

гипотезы, по основным словам, при переводе медицинских определений. 

Изучив определенные группы лексических единиц с латинскими корнями, можно 

признать, что данные лексические единицы применяются во всех областях медицинских 

знаний. 

Так сложилось, что наибольшее число профильной лексики используется в 

анатомической терминологии, физиологии человека, фармации Обучение медицине в разных 

учреждениях в средневековье было на латинском языке. Спустя годы обучение сменилось на 

родной язык, но наименование болезней, частей тела и другие латинские единицы остались 

без изменений. 
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  Студенттердің  жүрек-қантамыр жүйесін бағалау 

Ермекқалиев Бейбіт Ақылбекұлы. мамандығы «Стоматология» 

Жетекшісі: Татаханова Жанар Сабыровна 

«Мақсат» Орал жоғары медициналық колледжі 

Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация. 

Важнейшим показателем состояния здоровья, степени работы периферических и 

центральных регуляторных механизмов являются функциональные особенности сердечно-

сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система является основным звеном, так как 

обеспечивает доставку кислорода ко всем работающим органам.Большая часть населения 

Казахстана страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и эта патология встречается в 

раннем возрасте, являясь ведущей причиной смертности населения. Поэтому важно с 

раннего возраста определить уровень функционирования сердечно-сосудистой системы 

человека. Полная оценка состояния  сердечно-сосудистой системы проводится с 

привлечением функциональных проб и нагрузочных тестов. Оценка уровня работы 

https://www.academia.edu/9131996/A_brief_outline_of_the_development_of_medical_English
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28343209/
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сердечно-сосудистой системы студентов проводилось с использованием пробы Мартине, 

индекса Руфье и применением клиностатической пробы. 

Annotation. 

The most important indicator of the state of health, the degree of work of peripheral and 

central regulatory mechanisms are the functional features of the cardiovascular system. The 

cardiovascular system is the main link, as it provides oxygen to all organizm. Most of the 

population of Kazakhstan suffers from cardiovascular diseases, and this pathology occurs at an 

early age, being the leading cause of mortality of the population. Therefore, it is important to 

determine the level of functioning of the cardiovascular system from an early age. A complete 

assessment of the state of the cardiovascular system is carried out with the involvement of 

functional tests and stress tests. 

Баяндама мәтіні. 

Студенттердің денсаулығының төмен деңгейі тұқым қуалаушылықпен, салауатты 

өмір салтын жүргізбеумен, психологиялық және эмоционалды фондағы теңгерімсіздікпен, 

дұрыс тамақтанбаумен байланысты. 

Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалды көрсеткіштерінің жиынтығы тұтас 

ағзаның бейімделу реакцияларының көрсеткіші, аурудың даму қаупінің көрсеткіші ретінде 

қолданылады. 

Функционалды сынама - бұл адам ағзасының немесе оның жеке жүйелерінің, 

мүшелерінің белгілі бір функционалды жүктемеге  кері жауабы,  сынаудың ерекше түрі. 

Жүктеме сынақтарын жүргізу кезінде патологиялық реакциялар мен өзгерістер анықталады, 

бейімделу резервтерінің шектелуін, бейімделу реакцияларының тұрақсыздығы мен толық 

еместігін, аурудың алдын-ала жағдайы мен аурудың жасырын түрлерінің болуын көрсетеді.  

Сондықтан студенттердің жүрек-қантамыр жүйесінің жай-күйін зерттеу жалпы 

денсаулықтың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Зерттеу мақсаты - студенттердің жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық 

ерекшеліктерін зерттеу.  

Міндеттері:  

 Функционалдық сынамаларды пайдалана отырып, студенттердің жүрек-қантамыр 

жүйесінің функционалдық ерекшеліктеріне зерттеу жүргізу.  

 Зерттеу нәтижелерін талдау. 

Зерттеу әдістері: Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық ерекшеліктерін анықтап 

талдау үшін, 18-23 жас арасындағы,30 студент қатысқан болатын. Функционалдық 

тестілеуге медициналық тексеруден өткен, жүрек-қантамыр ауруларымен ауырмайтын 

студентер қатысқан.Студенттердің жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық резервтерін 

бағалау келесі әдістемелер бойынша жүргізілді: 

 Мартине сынамасы-физикалық жүктемеден кейін қалпына келтіру қабілетін бағалау әдісі, 30 

секунд ішінде орташа жылдамдықта,студенттер 20 рет отырып тұрады, тамыр соғысы сынаққа дейін 

және кейін өлшенеді. 

 Руфье индексі - жүректің жұмысын және дененің жалпы жаттығуын бағалау үшін 

қолданылатын сынақ түрі. Студенттің жатқан күйіндегі,15 сек аралығындағытамыр соғысын 

өлшейміз. Демалу кезеңінің алғашқы 15 секундында тамыр соғысы есептеледі (P2). Тағы жарты 

минуттан кейін тамыр соғысы 15 секундта қайтадан есептеледі (демалудың бірінші минутының 

соңында) және P3 мәні анықталады. Анықталған көрсеткіштерді осы формулаға салып, Руфье 

индексын анықтаймыз ИР=(4*(Р1+Р2+Р3)-200)/100. Қанағаттанарлықсыз нәтиже немесе жүрек 

жеткіліксіздігі-15-тен көп болса. Нашар нәтиже, орташа ауырлықтағы жүрек жеткіліксіздігі-10-15. 
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Қанағаттанарлық нәтиже, жетіспеушілік жоқ- 6-9. Жақсы нәтиже, жақсы жұмыс - 3-5 (норма). 

Керемет нәтиже, керемет жүрек жұмысы - 0-3. 

 Клиностатикалық тест вегетативті жағдайды бағалауға мүмкіндік береді, парасимпатикалық 

иннервация орталықтарының қозғыштығын сипаттайды. 

Зерттеу нәтижелері төменгі кестелерге енгізілді. 

№1 Кесте.Мартине сынамасының қорытындысы 

№ Қалыпты 

жағдайдағы тамыр 

соғысы 

Жүктемеден кейінгі 

тамыр соғысы 

Қысым 

систол/диастол 

Баға 

1 75 81 125/70 Жақсы 

2 78 88 130/75 Қанағаттанарлық 

3 78 84 125/75 Қанағаттанарлық 

4 70 81 137/75 Қанағаттанарлықсыз 

5 80 95 140/80 Қанағаттанарлықсыз 

6 70 80 120/80 Жақсы 

7 68 77 115/75 Қанағаттанарлық 

8 82 93 130/70 Қанағаттанарлықсыз 

9 70 80 128/75 Қанағаттанарлық 

10 69 82 135/75 Жақсы 

11 75 81 128/70 Қанағаттанарлық 

12 79 87 139/75 Қанағаттанарлық 

13 82 90 138/80 Қанағаттанарлық 

14 77 83 127/75 Қанағаттанарлық 

15 80 88 133/70 Қанағаттанарлық 

16 77 84 125/75 Қанағаттанарлық 

17 68 79 123/75 Қанағаттанарлықсыз 

18 68 74 112/70 Қанағаттанарлық 

19 77 84 135/85 Қанағаттанарлық 

20 79 85 135/70 Қанағаттанарлық 

21 75 82 131/80 Қанағаттанарлық 

22 76 81 120/70 Жақсы 

23 74 82 132/70 Қанағаттанарлық 

24 81 92 142/85 Қанағаттанарлықсыз 

25 72 80 130/80 Қанағаттанарлық 

26 77 82 125/70 Жақсы 

27 73 81 120/75 Қанағаттанарлық 

28 68 76 118/65 Қанағаттанарлық 

29 67 78 127/65 Қанағаттанарлықсыз 

30 75 81 120/70 Жақсы 

Кесте №2 Руфье сынамасының қорытындысы 

№ Қалыпты 

жағдайдағытамыр соғысы 

Жүктемеден 

кейінгітамыр 

соғысы 

Демалыстан кейінгі 

тамыр соғысы 

Қорытынды 

1 21 25 23 0,72 
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2 20 24 22 0,64 

3 25 28 26 1,16 

4 28       32 29 1,56 

5 36 40 37 2,52 

6 30 35 32 1,88 

7 20 26 22 0,72 

8 36 40 37 2,52 

9 27 34 30 1,64 

10 21 25 23 0,72 

11 20 24 22 0,64 

12 25 28 26 1,16 

13 19 25 22 0,64 

14 33 39 35 2,28 

15 24 2 38 35 1,88 

16 20 24 22 0,64 

17 28 36 30 1,76 

18 27 36 30 1,72 

19 25 28 26 1,16 

20 33 40 37 2,4 

21 20 25 22 0,64 

22 25 29 26 1,16 

23 26 32 29 1,56 

24 20 25 22 0,71 

25 31 39 35 2,18 

26 24 24 30 1,12 

27  32 38  34  2,16 

28 28 37  33  1,92 

29 20 25 22 0,64 

30 25  29 26 1,16 

Кесте №3 Клиностатикалықсынамадеректері 

№ Тік тұрған кездегі жүрек соғу 

жиілігі 

Жатқан кездегі жүрек соғу 

жиілігі 

Қорытынды 

  1 67 66            қалыпты 

2 81 79 қалыпты 

3 70 68 қалыпты 

4 75 73 қалыпты 

5 70 68 қалыпты 

6 69 67 қалыпты 

7 77 74 қалыпты 

8 75 72 қалыпты 

9 69 68 қалыпты 

10 72 70 қалыпты 
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Зерттеу барысында алынған деректерді талдай отырып, келесі қорытынды жасауға болады: 

1. Мартине әдісі студенттердің 66%-ы "қанағаттанарлық", студенттердің 24%-ы 

"қанағаттанарлықсыз" және 6 студент "жақсы" деген бағаға ие екенін анықтадық. 

Студенттердің "қанағаттанарлық" бағалаудың басым болуы жүрек-тамыр жүйесін қалыпты 

жұмыс деңгейіне дейін қалпына келтіру қабілетінің төмендігін көрсетеді. 

2. Руфье әдісі бойынша жүргізілген зерттеулер жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық 

ерекшеліктерін бағалау нәтижелері жалпы нормадан аспайтындығын көрсетті. 

Студенттердің нәтежелері 0-3 индексына сай болып шықты , бұл жүрек жұмысы қалыпты 

жақсы екенінін көрсеткіші. 

3. Клиностатикалық сынаманың деректері студенттердің 100% - ында парасимпатикалық 

иннервация орталықтарының қалыпты қозғыштығын көрсетті. 

Жалпы, студенттердің жүрек-тамыр жүйесінің функционалды жағдайын бағалаудың 

әдістері, студенттердің денсаулығы жоғары деңгейде екенін көрсетеді деп айта аламыз. Бұл 

студенттерге әсер ететін тұқым қуалайтын белгілерге, өмір салты мен сыртқы факторларға 

байланысты.Жүрек-қантамыр жүйесінің жүктемелеріне бейімделу, дененің осы жүйесіндегі 

мүмкін болатын өзгерістерге оң болжам береді. 
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Семіздік пен артық салмақ үшін психологиялық терапия 

Абдисаттар Ақжан Избасарқызы 

«Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Сарғалтаева Асылзат Полатханқызы. 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК 

Семіздік пен артық салмақтағы психологиялық терапия кез-келген рационға немесе 

хирургияға тиімді болу үшін қажет және оның нәтижесі уақыт өте келе сақталуы 

керек. Психолог тамақтану тәртібін, оның контекстін және оған әсер ететін факторларды 

мұқият бағалағаннан кейін, психологиялық араласу орын алады. 

Ең алдымен, тамақпен байланысты барлық психологиялық факторларды егжей-

тегжейлі бағалау қажет. Психологиялық бағалаудың нәтижелері терапияда не істеу 

керектігін анықтайды. 

Сіз артық салмақ немесе семіздік болса, психолог сізге қалай көмектесе алады? 

Психолог мінез-құлық, эмоциялар және ойларға маманданған денсаулық сақтау 

маманы. Сондықтан ол бізге зиянды әдеттерімізді өзгертуге және эмоцияларымызды 

оңтайлы басқаруды үйренуге көмектесетін ең жақсы орын. 

Бірнеше ай бойы, егер адам өзінің әдеттерін қайта-қайта үйренбесе және стрессті және 

эмоцияны жеңу дағдысына ие болмаса, онда ол зиянды әдеттерді қалпына келтіреді. Оның 

азық-түлікпен қарым-қатынасы өзгермейді, ол салмағын жоғалтады. Біз салмақты жоғалтып, 

тамақпен және тамақтанумен қарым-қатынасымызды өзгертпесек, қысқа уақыт ішінде біз 

көп салмақты жинаймыз. 

Салмақты жоғалтуға көмектесетін психологиялық тәсілдер. 

Теңдестірілген және сау тамақтану кезінде салмақ жоғалтуға қол жеткізу үшін 

бірнеше қарапайым  тәсілдер 

Семіру несімен қауіпті? Себептері және оны емдеу. 

Артық салмақ мәселелеріне әртүрлі жастағы, түрлі жыныстағы және әртүрлі 

әлеуметтік жағдайдағы адамдар соқтығысады. Сауықтықтыру шаралары болмаған жағдайда, 

мұл май қабаттарының одан ары жинала беруіне және ауыр асқынулардың орын алуына 

әкеледі. Семіру – бұл ағзадағы салмақтың жиналуы 20%, тіпті одан да жоғары болуымен 

сипатталатын салмақты өте жылдам қосу патологиясы.  

Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, семіруге бейім адамдардың төмендегідей 

патологияларға ұшырау қаупі жоғары болады екен: 

 онкологиялар; 

 қант диабеті; 

 гипертония; 

 жүрек патологиясы; 

 Ішкі органдарда жағымсыз өзгерістер болады; 

 психоэмоционалдық жағдай бұзылады. 

Науқастың артық салмағы болса, міндетті түрде физикалық белсенділікті жоғарылату қажет. 

Сауықтыру жаттығуларының кешенін реабилитолог немесе кинезиолог дәрігер 

тағайындайды, бұл жаттығуларға жүректің тез соғуы кезінде қызмет атқаратын, тура семіріп 

кеткен аймақтарға әсер ететін қозғалыстар жасалады.   

Артық салмақтан арылудың психологиялық жолдары: 

 АРТ терапия 

 Аффирмациялар 

 жай жүру, қарқынын ақырындап өсіре беру керек; 

 жүзу; 

https://lamifaren.kz/bez-rubriki-ru/simptomy-saxarnogo-diabeta.html
https://lamifaren.kz/kz/%D2%9Boldanu-k%D3%A9rsetilimder/zh%D2%AFrek-%D2%9Ban-tamyrlar-aurulary.html
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 би; 

 акваэробика; 

 велосипед тебу; 

Мұның бәрін мүмкіндік болса белсендірек және жылдамырақ (жағдайға қарай) 

орындау қажет. Егер денсаулығыңыз бірден қарқынды жаттығуларды жасауды көтермесе, 

онда жаттығуды орында отырып, қолыңызбен, аяқтарыңызбен, ауырлатқыштармен жасауға 

болады.  

Өз-өзіне массаж жасау. 

Артық килограмдармен күресу тәсілдерінің бірі өз-өзіне массаж немесе кәсіби емшара 

жасау. Мұны тек тамақтанып алғаннан кейін (3-4 сағаттан соң) жасау қажет. Семіруге бейім 

аймақтарды сағат тілінің бағытымен жаймен сыйпау керек: 

 жаймен сипалау; 

 қатты басу; 

 шымшылау. 

Бұдан соң душ қабылдап, массажды су ағынымен қайталау қажет. Емшараны 

қыздыратын жақпа май жағу арқылы аяқтау керек. Егер семірудің бірінші және екінші 

деңгейін спорттық күш түсіру мен диета сақтау арқылы емдейтін болса, одан ауыр түрін 

мұндай тәсілмен емдеу мүмкін емес. Мұндай жағдайда дәрілік терапия қажет болады, ал кей 

жағдайларда тіпті ота жасауға тура келеді. Осы жағдайға жеткізбеу мақсатында  «Жан 

шуағы» үйірмесінің мүшелері  аффирмация әдістері қолдануды ұсынады. 

Біздің жан шуағы үйірмесінің зерттеуі бойынша 
    Күйзелістен шығуға және өз бойындағы жағымсыз эмоциядан арылуға арналған бірден –

бір әдіс  аффирмация әдістері болып табылады.   

     Аффирмация (латын тілінен аударғанда - "растау") - күнделікті қайталау арқылы адамның 

ойын жақсы арнаға бұру, мақсаттарын айқындау, армандарының орындалуына көмек 

беру.        Аффирмация деген бұл осы шақта, белгілі бір жағдайларға қатысты, қысқаша 

айтылатын жағымды, жақсы сөздер. Жалпы айтқанда: «Аффирмация-жақсы сөз жарым 

ырыс»,- деген мағынаны білдіреді.    Олар сурет, аудиозапись немесе жазба түрінде болады. 

Әрбір адамның өзіне аффирмация жазуы дұрыс деп ойлаймын, себебі оның көмегі болмаса, 

зияны тимейді. Ең бастысы, армандарыңыз орындалады. Егерде қызық бола бастаса, 

аффирмация жазуға кірісейік. Бастамас бұрын шарттарын түсіндіре кетейін.        

Біріншіден, аффирмацияға атүсті қарауға болмайды. Оған бар жан-дүниемен сену керек, 

егер, тіпті, 0.1%-ға болсын күмән туындаса, ол іске аспайды.     

Екіншіден, күнделікті қайталау жақсы нәтижеге алып келеді.         

Үшіншідіен, дайын аффирмацияларды оқығанша, өзіңіздің аффирмация жазғаныңыз дұрыс. 

Себебі, сіз өзіңізге нақты не керек екенін білесіз, демек аффирмация толықтай өзіңізге тән 

болады және жуырда орындалады.        

Төртіншіден, аффирмация қысқа да, нұсқа болу керек. Мысалы, Мен әлемдегі ең бақытты 

жанмын. Онымен қоса, әрбір сөйлеміңіз "Мен"-нен басталғаны абзал. Кез-келген сөйлемді 

екі-үш есе үлкейтіп жазыңыз. Себебі, дәл осы асыра сілтеп жазылған сөздеріңізді оқыған 

сайын сіз өзіңізге сенімді бола бастайсыз.      

 Бесіншіден, келер шағыңызда жазбаңыз, сіздің ол арманыңыз орындалып қойғандай 

жазыңыз.  Мысалы, Мен сияқты велосипедті ешкім айдай алмайды. Шындығына келгенде, 

мен велосипедті мүлдем айдай алмаймын, бірақ мен оны игергендей жаздым.       

 Алтыншыдан, аффирмацияға бірде-бір негативті сөз араластырмаңыз. Аффирмацияны 

барынша күліп оқысаңыз немесе тыңдасаңыз, тек пайда әкеледі, әрі көңіл-күйіңізді көтеріп, 

күніңіздің жақсы өтуіне септігін тигізеді.    

 Жетіншіден, аффирмацияны жазып, күнделікті қайталап жүргеннен кейін күту керек. 

Себебі, тек шыдамды адам ғана бар көздегеніне жетеді. Егерде, сіз күте алмасаңыз, демек ол 

арман сіз үшін аса маңызды емес.  

Назарларыңызға өзімнің жазған аффирмациямды ұсынамын. 
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Мен өз денемді ұнатамын 

Менің денім саулықты қалайды 

Менің жүрегіме махаббат жиналған 

Менің қанымда өмірлік күш бар 

Менің әр клеткам, жасушам сүйікті 

Менің барлық мүшелерім керемет жұмыс жасайды 

Мен өзімнің әдемі тәніме қызығамын 

Менің денсаулығым бұрынғыданда мықты 

Мен өз өзіме қамқор бола аламын 

Менің сүйікті сусыным ол су 

Мен жейтін асымды разылықпен пайдаланамын 

Менің аяғым ылғи билейді 

Мен өте жеңіл еркін қимылдаймын 

Менің денем  жақсы досым, мен оны жақсы көремін және оған қамқорлық жасаймын 

Мен жақсы тамақтанамын, жиі тынығамын, тыныш ұйықтаймын,өмір сондай керемет, маған 

өмір сүру ұнайды 

  Мен бақыттымын!   

Дұрыс  тамақтана білесізбе?  

1. Тамақтану  гигиенасы-бұл: 

А) Халықтың дұрыс тамақтану негіздерін зерттейтін ғылым 

Б) баланың денсаулығын нығайтуға бағытталған шараларды зерттейтін ғылым 

С) Жұмысшылар денсаулығына жұмыс жағдайының әсер етуін зерттейтін ғылым 

Д) өсімдіктер және жануар организмінің сыртқы ортамен өзара қатынасын зерттейтін ғылым 

Е) адам құрылысын зерттейтін ғылым 

2. Дұрыс тамақтанудың негізгі принциптеріне мынадан басқалар жатады: 

А) Мөлшерлік құндылығы 

Б) Сапалық құндылығы 

С) тағамның әртүрлілігі 

Д) тамақтану режимін сақтау 

Е) Ашығу күндерін қолдану 

3. Тағамдық  рацион  құрамына мынадан басқасы кіреді: 

А) ақуыздар 

Б) Майлар 

С) Көмірсулар 

Д) Минералдық тұздар,дәрумендер 

Е) Хлоридтер мен сульфаттар 

4. Организм үшін ақуыздардың мәніне мынадан басқасы жатады: 

А) Гормондар мен ферменттердің түзілу көзі 

Б) Жасуша мен жасуша аралық заттың негізгі бөлігі, пластикалық зат 

С) зат алмасу процесіне қатысады,иммундық күшті көтереді 

Д) энергия көзі 

Е) механикалық зақымданудан сақтаушы 

5. Ақуыздардың жоғары мөлшері мынадан басқаларда болады: 

А) Жұмыртқада 

Б) Етте 

С) балықта 

Д) Сүтте 

Е) Жемістерде 

7. Майлардың қызметіне мынадан басқасы жатады: 

А) Энергия көзі 

Б) Майда еритін дәрумендердің тасмалдаушы 

С) Жасушаның құрамды бөлігі 



131 
 

Д) Механикалық зақымданудан сақтаушы 

Е) Гормондармен ферменттердің түзілу көзі 

8. Майлар организмге мынадан басқалар арқылы түседі: 

А) Өсімдік майлары 

Б) Сары май 

С) Шошқа майы 

Д) Маргарин 

Е) Жемістер 

9. Көмірсудың негізгі көздері мынадан басқалар болып табылады: 

А) Бұршақтар 

Б) Дәнді дақылдар 

С) жемістер 

Д) Жидектер 

Е) Сүт тағамдар 

10. Қарт адамдарда қанттың артық мөлшері келесі ауруға соқтырады: 

А) Семіздік,атеросклероз 

Б) Қант диабеті 

С) Гастрит 

Д) Ұлтабар және асқазан жарасы 

Е) Холецистит 

Ұсыныс: Мен баяндамамды аяқтай келе тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні демекші 

келесі ұсыныстарды ұсынамын. Егер семірудің бірінші және екінші деңгейін спорттық күш 

түсіру мен диета сақтау арқылы емдейтін болса, одан ауыр түрін мұндай тәсілмен емдеу 

мүмкін емес. Мұндай жағдайда дәрілік терапия қажет болады, ал кей жағдайларда тіпті ота 

жасауға тура келеді. Осы жағдайға жеткізбеу мақсатында  «Жан шуағы» үйірмесінің 

мүшелері    аффирмация әдістері қолдануды ұсынады, күнделікті қайталау арқылы 

адамның ойын жақсы арнаға бұру, мақсаттарын айқындау, армандарының орындалуына 

көмек беру. 

Күніңіздің көп уақытын алмайды 10-15 минутын ғана алады. Ауырып ем іздегенше 

ауырмайтын жол ізде демекші дені сау қалыпты адамда күнделікті осы жаттығуларды жасап 

жүруді ұсынамыз. 

                                                          Қорытынды: 

       Қорыта келгенде, “Артық салмақ бұл сіздің басыңызға түскен нәрсе емес, ол 

түсінігіңіздегі нәрсе” . Семіздік және жағымсыз эмоциялардың алдын – алатын бірден – бір 

әдіс, ол – Аффирмация болып табылады. Аффирмация элементтері пайдалы, жағымсыз 

эмоция барысында жеке тұлғаның өзін-өзі тани отырып, үйлесімді дамуына жол ашады. 

Өзіндік бағалауы жоғарылайды. Қоршаған ортамен қарым-қатынасы жақсарады. 

Аффирмация арқылы – жеке тұлғаны мазалайтын өзекті мәселелер айқындалады, 

эмоционалдық қысым төмендейді, агрессия, негативизм, демонстрация түрінде көрінетін 

психологиялық қорғаныс механизмдерін арттырыды. Сонымен қатар өз- өзіне деген 

сенімділік сезімі пайда болады. Атап айтсақ, өзара келісе алушылық, өзгеге жол беру, жалпы 

іске өз үлесін қоса білу, өз беделін бағдарлай алу секілді жекелік құндылықтар 

коррекцияланады.  

     Егер мәселе уақытында шешілмесе ол – күйзеліске ұшырайды, күйзеліс уақытында 

шешілмесе, оның арты депрессияға ұшырайды, депрессия – неврозға, невроз – соматикалық 

ауруларға ұшыратады. Сондықтан күйзелістің алдын алу үшін, мәселені уақытында шешкен 

дұрыс. 
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Кәсіби күйзеліске түсудің себептері және алдын алу жолдары. 

Серікбай Қырмызы Еркеғалиқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Абишева БакыткулАдиловна 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, 

Қазақстан Республикасы 

 

Кіріспе 

Мұғалімдер, медицина қызметкерлері мен қылмыстық-түзету саласының 

қызметкерлерімен қатар эмоционалдық күйзелу синдромының (ЭКС) даму қауіпіне 

ұшырайды. Сонымен қатар, 20 жылдан астам тәжірибесі бар мұғалімдердің 60% - ында бұл 

синдром қалыптасқан. Мұғалім кәсіби күйзелуден қалай аулақ бола алады және бұл мүмкін 

бе?  

         Мұғалімнің кәсіпқойлығына, шығармашылығына және өзін-өзі жүзеге асыруына 

кедергі болатын ең көп кездесетін кедергілердің бірі кәсіби күйзелу синдромының пайда 

болуы болып табылады. 

        Н.А.Аминовтың зерттеулеріне сәйкес, мектепте 20 жыл жұмыс істегеннен кейін 

мұғалімдердің басым көпшілігі эмоционалды күйзеліске түседі, ал 40 жылдық тәжірибесі бар 

барлық мұғалімдер эмоционалды күйіп кетеді. 

Негізгі бөлім 

        Эмоционалды күйзелу – бұл физикалық, эмоционалдық, психикалық қажу күйі, бұл 

жарақаттық әсерлерге жауап ретінде эмоцияларды толық немесе ішінара алып тастау түрінде 

адам жасаған психологиялық қорғау механизмі. 

Күйзеліс көбінесе ұзақ мерзімді күйзелістік реакция немесе орташа қарқындылықтағы ұзақ 

мерзімді кәсіби күйзеліс салдарынан пайда болатын синдром ретінде қарастырылады. 

Осыған байланысты бірқатар авторлар эмоционалды күйзелу синдромын психикалық 

күйзеліс синдромы немесе кәсіби күйзеліс синдромы деп атайды. 

         Эмоционалды күйзелудің негізгі белгілері: әлсіреу, шаршау, психосоматикалық 

асқынулар, ұйқысыздық, студенттерге, әріптестерге қатысты жағымсыз көзқарастар, өз 

жұмысына қатысты жағымсыз көзқарастар, өз міндеттерін орындауды елемеу, 

психостимуляторлар көлемінің ұлғаюы, тәбеттің төмендеуі немесе артық тамақтану, өзін-өзі 

теріс бағалау, агрессивтіліктің жоғарылауы, енжарлықтың жоғарылауы, кінә сезімі. 

Синдромның дамуы кезең кезеңімен жүреді. Ең алдымен энергия көп жұмсау байқалады. 

Синдром дамыған сайын шаршау сезімі пайда болады, ол бірте-бірте көңілсіздікпен, 

жұмысқа деген қызығушылықтың төмендеуімен ауыстырылады. 
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К.Маслач пен С.Джексонның (1981) күйзелу синдромының моделі кең таралған. Олар үш 

негізгі компонентті ажыратады: 

1.Эмоционалды сарқылу дәрменсіздік, үмітсіздік, эмоционалды құлдыраулар, шаршау, 

энергетикалық тонус пен өнімділіктің төмендеуі, физикалық сырқаттың пайда болуында 

көрінеді. «Тұңғиыққа кету», «тоқырауға ұшырау» эмоциялар сезімі бар, басқа адамдардың 

қажеттіліктеріне немқұрайлылық пайда болады. 

2.Дербестенушілік басқа адамдармен қарым-қатынастың өзгеруімен көрінеді. Кейбір 

жағдайларда бұл басқаларға тәуелділіктің жоғарылауы болуы мүмкін. Басқа жағдайларда-

адамдарға қатысты терісшілдіктің жоғарылауы. Дербестену пайда болған кезде мұғалім 

оқушыларды тұлға ретінде қабылдауды тоқтатады. Ол олардан ең жаман нәрсені күтіп, өзін 

алшақтата бастайды. Теріс реакциялар әртүрлі жолдармен көрінеді: қарым-қатынас жасамау, 

қорлау үрдісі, өтініштерді елемеу. 

3.Қысқартылған кәсіби іске асыру (немесе жеке жетістіктерді қысқарту) – күйзелудің 

үшінші компоненті. Ол өзін, өзінің кәсіби жетістіктері мен оны теріс бағалауға 

бейімділікте, қызметтік еңбегі мен мүмкіндіктеріне қатысты негативизмде немесе өзінің 

қадір-қасиетін төмендетуде, өзінің қабілеттерін, басқаларға қатысты міндеттерін шектеуде 

көрінуі мүмкін. 

Кәсіби күйзелу синдромын тудыратын факторлар. 

Күйзелу синдромының дамуына әсер ететін факторлардың үш тобы бар: 

1."Күйзелу" тәуекелінің жеке факторларына интраверсияға бейімділік; реактивтілік; төмен 

немесе тым жоғары эмпатия; басқаларға қатысты қаттылық пен авторитаризм; өзін-өзі 

бағалау мен өзін-өзі бағалаудың төмен деңгейі және т. б. Бірқатар зерттеулерде еңбекқорлар 

"күйзелуге" ең бейім екендігі анықталған. Олар – өздерін тек жұмыс мақсаттарын жүзеге 

асыруға арнауды ұйғарады, жұмысқа толығымен бейім, үнемі демалыссыз жұмыс істейді, 

жұмысқа толық беріліп және жауапкершілікпен жұмыс істейді, басқа жеке мүдделер мен 

қажеттіліктерін ең соңғы орынға қояды. 

2.Күйзелу қаупінің мәртебелік және рөлдік тәуекел факторлары рөлдік қақтығыстарды 

қамтиды; рөлдердің белгісіздігі; кәсіби және жеке өсуге қанағаттанбау (өзін-өзі таныту); 

төмен әлеуметтік мәртебе; шығармашылық белсенділікті шектейтін рөлдік мінез-құлық 

стереотиптері; маңызды (анықтамалық) топта бас тарту; жеке адамның құқықтары мен 

бостандығына нұқсан келтіретін жағымсыз жыныстық-рөлдік (гендерлік) көзқарастар. 

3.Күйзелу қаупінің корпоративтік (кәсіби-ұйымдастырушылық) факторларына еңбекті 

дұрыс ұйымдастырмау және жоспарлау; жұмыстың бірқалыптылығы; жеткіліксіз 

мойындалған немесе оң бағалау жеткіліксіз болған кезде жұмысқа үлкен жеке ресурстарды 

жұмсау; жұмыс уақытын қатаң реттеу, әсіресе мерзімдері нақты емес жұмысты орындау 

кезінде; әріптестермен теріс немесе "суық" қарым-қатынас, тұтастықтың болмауы; кәсіби 

ортадағы шиеленістер мен жанжалдар, әріптестер тарапынан қолдаудың жеткіліксіздігі; 

жанжалдар, бәсекелестік; әкімшілік, әлеуметтік және кәсіптік қолдаудың болмауы. 

Әр адамның күйзеліске қарсы ресурстардың жеке, өзгермелі профилі бар. Ресурстар күйзеліс 

жағдайында психологиялық тұрақтылыққа ықпал ететін ішкі және сыртқы айнымалыларды 

білдіреді.  

Ішкі (жеке) ресурстар кәсіби күйзелуге қарсы іс-қимылдар. 

Жеке ресурстарға: дағдылар, білім және тәжірибе, конструктивті мінез-құлық үлгілері, 

жаңартылған қабілеттер жатады. Олар адамға бейімделгіш және стреске төзімді, табысты 

және өмір сүру сапасына қанағаттануға мүмкіндік береді. 

Күйзелуге қарсы жеке ресурстардың төрт деңгейін ажыратуға болады: 

1.Физиологиялық деңгей негізгі болып табылады, оған биологиялық тұрғыдан берілген нәрсе 

жатады. Оған жүйке жүйесінің түрі (оның күші, әлсіздігі, тұрақтылығы және т. б.), жынысы, 

жасы, денсаулық жағдайы, дененің күйзеліске қарсы әрекет ету әдістері кіреді. 

2.Психологиялық деңгей. Ол үш ішкі деңгейді қамтиды: 

а) Эмоционалды-ерікті. Эмоционалды қарсылық (жеңу) – адамның өз сезімдері мен 

эмоцияларын, қажеттіліктері мен тілектерін сезіну және қабылдау, сезім байқалғандағы 
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әлеуметтік қолайлы формаларын меңгеру, тәжірибе динамикасын бақылау, толық емес 

әрекет ету мен тоқтап қалуға жол бермеу  және т.б. 

б) Когнитивтік. Когнитивті қарсылық – күйзелістің себептерін түсіну, жағдайды түсіну және 

оның бейнесін өзі, қоршаған ортасы және онымен қарым-қатынасы туралы тұтас идеяға қосу. 

Психологиялық құзіреттілік, дұрыс даму және ойлаудың ұтымдылығы, ойлаудың икемділігі, 

күйзелісті жеңуге жұмсалатын құралдарды іздеу және бағалау, сындарлы күрес 

стратегияларын іздеу, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі нығайту мен қолдауды іздеу. 

в) Мінез-құлық (белсенділік). Мінез-құлық (белсенділік) қарсылығы - мінез-құлықтың 

белсенділігі мен икемділігі, мінез-құлықты қайта құрылымдау, стратегиялар мен 

жоспарларды, міндеттер мен қызмет режимдерін түзету, мінез-құлықты немесе белсенділікті 

белсендіру немесе өшіру. 

3. Әлеуметтік деңгей: әлеуметтік рөлдер, позициялар мен нұсқамалар, басқа адамдарға деген 

көзқарас. 

4. Рухани деңгей. Бұл деңгейге үш психологиялық ресурс кіреді. 

Үміт – өмірге, өсуге ықпал ететін психологиялық категория. Бұл болуы мүмкін нәрсеге 

қарсы тұруға дайын болу және оны күту. Үміттену дегеніміз - кез келген уақытта әлі 

болмаған нәрсеге дайын болу, ештеңеге қарамастан, егер ол нәрсе өмір жолының осы немесе 

басқа бөлігінде болмаса, үміт үзбеу. 

Рационалды сенім-бұл көптеген нақты мүмкіндіктер бар екеніне сену, бұл 

мүмкіндіктерді уақытында табуға жол іздеу. Сенім-қазіргі заманның ұтымды түсіндірмесі. 

Рухани күш-батылдық. Рухани күш-үміт пен сенімге қауіп төндіруге және оларды "жалаңаш" 

оптимизмге немесе иррационалды сенімге айналдыру арқылы жоюға қарсы тұру қабілеті. 

Спиноза рухани күш ретінде бүкіл әлем "ия" деген жауапты күткенде "жоқ" деп айту 

қабілетін түсінді. «Күйзелуге» қарсы әрекет етудің негізгі ресурсы жеке тұлғаның мәні бар 

шығармашылық құру қабілеті деп санауға болады. Өмірдің мәнін жоғалту бірқатар кәсіби 

және жеке деформацияларға, соның ішінде кәсіби күйіп қалу синдромына әкеледі. 

Күйзеліске қарсы сыртқы (әлеуметтік) ресурстар. 

Ең айқын сыртқы ресурстарға кәсіби қызмет, отбасылық өмір және «бос уақыт» 

жатады. 

Тәжірибе көрсеткендей, күйзеліске ең төзімді адам- бұл  жағымды эмоциялар мен 

жанұясынан әрдайым қолдау алатын, жұмыстан қанағат алып, өмірдің жұмыстан да артық 

екенін сезінуге мүмкіндік беретін қандай да бір хоббиі бар адам екен. Керісінше, жұмыс тым 

көп болғанда, отбасындағы шамадан тыс жүктеме, бос уақыттың болмауы ішкі ресурстар 

тауысады. 

Мысалы, қолдау барлық үш деңгейді кесіп өтетін «өтпелі ресурс» болуы мүмкін. Бұл 

жағдайда адам әріптестерінен немесе жұмыстағы басшылардан, жақын адамдарынан және 

достарынан қолдау алады. 

Күйзеліс факторларына қарсы тұру үшін шектеулі сыртқы ресурстары бар адамның 

күшті ішкі ресурстары болуы керек. Күйзеліспен күресу үшін жеке ресурстарды дамыту 

арқылы адам кәсіби және жеке өркендеу шыңында ұзағырақ бола алады. 

Біздің сіздерге болашақтағы ұсынынымыз 

Маманға эмоционалды күйзелуден аулақ болуға көмектесетін қасиеттер. 

1.Жақсы денсаулық және оның физикалық жағдайына саналы және мақсатты түрде күтім 

жасай білу (тұрақты спорт, салауатты өмір салты); өзін-өзі жоғары бағалау және өз-өзіне 

деген сенімділік, олардың қабілеттері мен мүмкіндіктері. 

2.Кәсіби күйзелісті сәтті жеңу тәжірибесі; күйзелістік жағдайларда сындарлы түрде өзгеру 

мүмкіндігі; жоғары ұтқырлық; ашықтық; әдептілік; тәуелсіздік; өз күштеріне сүйенуге деген 

ұмтылыс. 

3.Өзіне, сондай – ақ басқа адамдарға және жалпы өмірге қатысты жағымды, оптимистік 

көзқарастар мен құндылықтарды қалыптастыру және қолдау мүмкіндігі. 

Эмоционалды күйзеліспен кездесуден қалай аулақ болуға болады. 
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1. Өмірге оң көзқараспен қараңыз. Психологиялық ереже есіңізде болсын: егер сіз жағдайды 

өзгерте алсаңыз-оны өзгертіңіз, егер де жағдайды өзгерте алмайтын болсаңыз - оларға деген 

көзқарасыңызды өзгертіңіз. 

2. Саналы өмір салтын ұстаныңыз. Психологиялық ережені есте сақтаңыз: сіз қиынырақ өмір 

сүре алмайсыз, ақылмен өмір сүре бастаңыз. 

3. Өзіңізге мұқият болыңыз: бұл шаршаудың алғашқы белгілерін дер кезінде байқауға 

көмектеседі. 

4. Ішкі дауысыңызды көбірек тыңдаңыз. Ол сізге күйзелісті болдырмау үшін қандай 

әрекеттерге қатыспау керектігін айта алады.. 

5. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз: тепе-теңдік пен үйлесімділікке ұмтылыңыз, салауатты өмір 

салтын ұстаныңыз, қарым-қатынас қажеттіліктеріңізді қанағаттандырыңыз. 

6. Жеткілікті ұйықтаңыз! Күйзеліс нәтижесінде қалыпты ұйқы режимі бұзылса, тұйық 

шеңберге түсіп қалу қаупі бар: күйзеліс ұйқысыздықты тудырады, ал ұйқысыздық күйзелісті 

одан әрі күшейтеді. 

Эмоционалды күйзелісті жеңілдететін жедел әдістер. 

1. Қолыңызды арқаңызға "құлыпқа" бүктеңіз. Теріс эмоциялар мойында желкеден төмен 

және иықта жинақталатындықтан, қолдарыңыз бен арқаңызды қатайтыңыз, созылыңыз, 

иықтарыңыз бен қолдарыңызды бос ұстаңыз. Кернеуді қолдарыңыздан босатыңыз. 

2. Қолыңызды алдыңызға қарай "құлыпқа" бүктеңіз. Иықтарыңыз бен қолдарыңызды 

созыңыз, демалыңыз, қолыңызды сілкіңіз(тартылу кезінде "бақыт гормоны" бөлінеді). 

3. Күлімдеңіз! Күлімсіреуді 10–15 секунд жалғастырыңыз. Күлімсіреу барысында қалыпты 

жағдайға қарағанда әлдеқайда көп бұлшық еттер босаңсыйды. Күлімсіреуден бүкіл денеге 

тараған рахатты сезініңіз. Бұл күйді сақтаңыз. 

4. Күйзелісті жеңілдетудің тиімді құралы-йогиялық тыныс алу аясында босаңсу: орындықта 

еркін отырыңыз, көзіңізді жұмып, тыныс алғаныңызды тыңдаңыз: тыныш, тепе-тең. Сызба 

бойынша дем алыңыз "4 + 4 + 4": тыныс алу үшін төрт секунд, тыныс алу үшін төрт секунд, 

дем шығару үшін төрт секунд. Мұны үш рет жасаңыз, тыныс алуды тыңдаңыз, ауаның өкпені 

қалай толтыратынын сезіңіз, денеңізде саусақтардың ұшына дейін таралғанын сезініп, 

өкпеңізді босатыңыз. Басқа ойлар болмауы керек. 

Қорытынды: 

Қорыта келгенде ескеретін жағдай, күйзеліс көңілді адамдарда сирек кездеседі. 

Профессор В. М. Шепельдің өмір сүру формуласы мынадай: әр 6 сағатта өзіңе, демалысыңа, 

денсаулығыңа арналған 1 сағат болуы керек. Бұл демалу уақыты (дененің физикалық 

күштерін қалпына келтіру); релаксация уақыты (босаңсу); катарсис уақыты (сезімтал 

релаксация, тазарту), ойларды ауыстыру тәсілі (жағдайды қалай түзетуге болатынын тез 

ойлап табуға тырысудың орнына). 

Шешілмейтін мәселелер жоқ. Егер қиын мәселе болса, онда шешім де бар. Егер кәсіби 

күйзеліс бар болса, онда оны болдырмау және түзету жолдары бар. Әр адамның таңдауы бар: 

қолды төмен түсіру, "жұмыста күйзелу" немесе, керісінше, синдромның пайда болу 

мүмкіндігін болдырмау үшін бар күшін салу. Біздің өміріміз - бұл біздің өміріміз, 

денсаулығымыз - біздің денсаулығымыз екенін есте ұстаған жөн. 

Әдебиеттер: 

1. Педагогтердің кәсіби күйзелу синдромының алдын алу: диагностика, тренингтер, 

жаттығулар / Авт.-сост. О. И. Бабич. - Волгоград: Мұғалім, 2009. 

2. Денсаулық психологиясы: университеттерге арналған оқулық / ред. г. С. Никифорова. — 

СПб.: Петр, 2003. 

3. Федоренко Л. Г. Мектеп жағдайындағы психологиялық денсаулық: эмоционалды 

күйзелістің Психопрофилактикасы. – СПб., КАРО, 2003. 

4. Шепель В.М. Қалай ұзақ және қуанышты  өмір сүру керек. – М.: антиквариат, 2006.  

 

Күмістің пайдасы мен зияны 

Ахметжан Нұрай 
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«Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Коштаева Салтанат Калдыбайкызы 

Түркістан қ.  ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан 

Республикасы 

Аннотация 

Происхождение серебра магматическое,  в основном гидротермическое и образуется на 

поверхности земли за счет разрушения частиц серебряных минералов. 

Annotation 

The silver creature is igneous often hydrothermal and appears on earth as a result of the 

fragmentation of silver minerals. 

 

І. Кіріспе бөлімі 

  Негізгі  бөлім  

 Күмістің шығу  тарихы 

 Күміске сипаттама 

 Күмістің қолданылуы 

            2.Зерттеу бөлімі 

 Күмістің пайдасымен  зияны туралы сауалнама; 

 Күмістің пайдасы; 

 Күмістің зияны; 

 Күмістің  медицинада қолданылуы; 

 Күміс  қосылған  тағамдар; 

 Күміс рак ауруларын емдейді 

            3.Қорытынды бөлім 

Негізгі  бөлім  

 Күмістің шығу  тарихы: 

Күмістің тарихы өте ерте заманнан бастап адам  тұрмысында пайдаланылып  келеді. 

Біздің заманымыздан  бұрынғы 3600-жылы  күміс  алтыннан 2,5  есе қымбат  болған. 

 

 Күміске сипаттама 

Күміс (латынша Argentum), Ag – элементтердің периодтық жүйесінің І тобындағы 

химиялық элемент, атомдық нөмірі 47, атомдық массасы 107,88,  жұмсақ, созылғыш (1 г К-

тен ұзындығы 1800 м сым тартуға болады), ақ түсті металл, тығызд. 10,5 г/см3, балқу t 

961,9°С, қайнау t 2170°С, тотығу дәрежелері +1, +2, +3, сиректеу +4. Электр тоғын, жылуды 

жақсы өткізеді.  Қыздырылған концентрлі азот және күкірт қышқылдарында ериді. Ауадағы 

оттекпен жоғары темп-рада қыздырғанда да әрекеттеспейді, бірақ құрамында күкіртсутек бар 

дымқыл ауада оттек арқылы тез тотығып беті қараяды. Күмісті  қорғасын-мырышты, мыс, 

алтын-күмісті кен тастардан алынады. Оның басқа металдармен қорытпасы зергерлік 

бұйымдар жасауда, медицинада күміс  препараттары (күйдіретін, микробтарды жоятын, т.б.), 

кино және фотоөнеркәсібінде, химия, электртех. және электрондық өнеркәсіптерінде, т.б. 
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қолданылады.  Қазақстанда күміс Бозшакөл, Қоңырат, Ақтоғай, Айдарлы, Бақыршық, т.б. 

кен орындарында кездеседі. 

 Күмістің қолданылуы:  

Күмістің қоспалары  зергерлік  бұйымдар  жасауда,медицинада күміс препараттары 

(күйдіретін, микробтарды  жоятын т.б), химия,  кино  және фотоөнеркәсібінде,  

электртехникада және  электрондық өнеркәсіптерінде  қолданылады. Аg+ иондары суды 

жақсы тазартады. 

Ең алғашқы күміс ыдыстар жинағы: табақшалар, шай қасықтар, пышақтар, шай ішу 

құралдары  1711 жылы І Петрдің жарлығымен арнайы Қару-жарақ палатасына жасатылған 

ХІХ ғасырда күміс ыдыстар сыйға тартылатын қымбат сыйлық түріне айналған. Ал күмістен 

жасалған темекі сауыттар, көзәйнек түрлері, адамдардың әлеуметтік жағдайын байқататын 

болған. Мәселен, кіші жүздің ханы Жәңгір қайтыс болғаннан кейін Орынбор генерал-

губернаторы арнайы адамдар жіберіп хан үйінің тұтынған заттарының тізбесін жасаған. 

Олардың көбінің құнды, күміс заттар болғаны бүгінде мұрағаттық деректерден белгілі. 

 
2.Зерттеу бөлімі 

 Күмістің пайдасы мен  зияны туралы сауалнама ; 

Кезкелген  дүкенге   немесе  сауда орындарына  бара  қалсаңыз   алдыңыздан   көздің  

жауын  алатын әшекей  бұйымдарын  сатып алып жатамыз. Оларға   алтын ,күміс  мыстан  

жасалған   бұйымдар  жатады. 

Осы қолданылатын бұйымдардың ағзаға  тигізер  пайдасы  мен  зиянын біреуіміз  білсек 

біріміз  біле бермейміз. 

Қолданылатын бұйымдардың ағзаға  тигізер  пайдасы  мен  зиянын кеңінен  білу  мақсатында 

халық  арасында  сауалнама  жүргіздік. 

Cауалнама нәтижелері :  
1.Таза күмістің адам денсаулығына  пайдасын  білесіз бе? 

 

Сауалнама нәтижесі:Сауалнама нәтижелері: 
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2.Күміс жүрек пен жүйке  жүйесін  қалпына келтіреді, күйзелістен  арылуға  септігін  

тигізетінін білесіз бе? 

 

 Күмістің пайдасы: 

Бұл металл түрінен жасалған әшекей бұйымдарды тағу денсаулыққа пайдалы. Жүрек пен 

жүйке жүйесін қалпына келтіріп, асқазан мен бас 

ауырғанды басады. Шаршағанды  сергітіп,  

күйзелістен арылуға септігін тигізеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Күмістің  медицинада қолданылуы: 

Күміс жүйке жүйесінің теңдігін сақтайтын, күдік күмәннан, уайым қайғыдан, жүрек 

тынышсыздығынан қорғайтын емдік тұмардың да қызметін атқарады. Мойынға тағылған 

алқадағы немесе жүзік құрамындағы күміс қан қысымын түсіреді. Егер жүзікті сұқ саусаққа 

тақса, ол ішектердің жұмысын жақсартады, әжімдердің жоғалуына әсер етеді, шынашаққа 

тақса жүректі түрлі аурулардан қорғайды деген болжамдар бар. Күміс  қосылған  тағамдар: 

Күмістен жасалған немесе күміс қосылған тағам дегенді естуіңіз бар ма? Жақын арада 

Е174 деген атауы бар сирек әрі қымбат тағам қоспасы жасалынды. Ол әдеттегідей 

кондитерлік тағамдарды әшекейлендіру үшін пайдаланылады. Осы секілді Е175 атты алтын 

қоспасы бар. Бұл күндері алтын қаптамаға салынған шоколадты, алтын көбігі қосылған 

шараптарды, алтын иондары бар суды кездестіруге болады. 

 Күміс рак ауруларын емдейді 

     Ғалымдар  күмістің бұл қасиеттеріне ХІХ ғасырдың аяғында ғана мән беріп, зерттей 

бастапты. Күміс сумен әрекеттескенде иондалып, оның құрамында ұзақ сақталады. 

Сондықтан күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Адам 

ағзасының тұмау және жұқпалы ауруларға төтеп бере алмауының себебі иммундық жүйедегі 

күмістің азаюынан болады. Күміс тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, 

ағзадан зиянды токсиндер мен микробтарды шығарады. Тіпті ағзада аз ғана күміс 

жетіспеушілігі байқалған жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш 

қасиеті азайып, тез шаршау пайда болады. Шетелдік дәрігер Роберт Бекер күміс иондарының 

адам ағзасындағы жасушалардың көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеген. Ол өзінің 

ғылыми кітабында күміс иондарының қатерлі ісік ауруына шалдыққан адамдардың 

жасушаларын қайта тірілтіп, көбеюіне көмегі барлығын жазған.  

3. Қорытынды бөлім  

 Студенттердің үйірме жұмыстарын қорытындылай келе сіздерге өз тәжірибемізге сүйене 

отырып біраз мағлұматтар ұсынамыз. 

Ұсыныс: 

Сауалнама нәтижесі:

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

%

%

%

%
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 Күміс қасықты қолдану ол тістің қызыл иегін бұзылудан сақтап, бактерияларды 

жойып, асқазан-ішек жолдарын тазалайды. 

 Жалпы  ішетін суыңа (графинге) түнге қарай күміс салып қойып, таңертең  ішетін 

болсаң көптеген жұқпалы аурулардың алдын алуға болады: 

 Күміс бұйымдарды  пайдалану тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, 

ағзадан зиянды токсиндер мен микробтарды шығарады: 

 Асқазаны ауыратын адамдар жатар алдында 1 кружка суға күміс қасық салып қойып, 

таңертен 5 те күнделікті соны ішіп жүрсе біраз пайдасы болады т.б 

Тарих тағлымы: Күміс әдемі әшекей бұйым ғана емес, иесін қорғайтын тұмар, диагноз 

қоюшы, тіпті емші де бола алады.  Бұл дәстүрдің жалғасуы ұрпағымыздың әр түрлі жұқпалы 

аурулардан аман болуының кепілі болмақ. 

Әдебиеттер: 

1. Ақпарат дереккөзі: https://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/12739/ 

2. Жиренбаева П. А.  Күмістің пайдасы мен зияны Түркістан қ 2019ж  

https://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/12739/
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COVID-19 дың патологиялық а натомиялық негіздері 

Қалдыбаева АйгерімМақсадқызы 

«Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Убайдуллаев Шавкат Исражиддинович 

Түркістан қ. ДСБ ШЖҚ «ТүркістанЖоғары Медицина Колледжі» МКК 

 

Аннотация 

В данном материале конференции написано морфологические изменение внутренних 

органов человеческого организма при COVID-19. 

This conference material descrbes the morphological changes in the internal organs of human body 

with COVID-19. 

 

COVID-19 дың патологиялық анатомиялық негіздері 
COVID-19 бен сырқаттанып өлімге ұшыраған науқастардың мәйітін ашып көргенде 

барлығының өкпесінде әртүрлі дәрежедегі патологиялық өзгерістер анықталды. Бырақ басқа 

мүшелерінің зақымдануларыда кездесіп, өкпедегі өзгерістерден басым келіп, өлімнің себебі 

болуы мұмкін. Ауруға вирусты-бактериалық пневмониялардың, сепсистің және сепсистік 

шоктың қосылуы көбінесе ӨЖВ аппаратында бир аптадан көп уақыт емделген науқастарда 

байқалды. Зерттеулер нәтижесінде өкпедегі негізгі морфологиялық өзгерістерге диффузды 

алвеолалардың зақымдануымен қатар өкпе қан тамырларының зақымдануы белгілі болды. 

Өкпе капиллярларында микроангиопатиямен бірге тромбоз анықталды. Өз кезеңінде ауыр 

түрдегі алвеолалардың диффузды зақымдануы «жедел респираторлық дистресс-синдром» 

деп аталатын клиникалық түсініктің синонимы болады. Аутопсия кезінде өкпенің салмағы 

мен көлемі ұлғайған, мәйіттердің әр үшіншісінде өкпенің артқы-негізгі бөлімдері 

зақымдалған, алдыңғы бөліктерінде өкпе тіні ауамен ісінген, түсі алқызыл. Өкпедегі 

өзгерістер макроскопиялық «шокты өкпе»ге сәйкес келеді. Өкпе тіні диффузды тығыздалған 

және ауасызданған, өкпенің беті лактанған түрде көрінеді, кесіндісінде ателектазды 

жерлерімен қоңыр-қызыл немесе қошқыл-шие түсте, үлкен қан құйылу ошақтары және 

геморрагиялық инфаркттар көрінеді. Бұдан басқа ауруға тән болып саналатын көптеген өкпе 

артериясы тармақтарының, әртүрлі калибрдегі веналардың қабырғалық және 

обтурациялаушы тромбтары кездеседі.  
* Өкпе қабы фибринді пердемен қапталған. Бактериялық суперинфекция кезінде фибринозды-іріңді 

плеврит дамиды. Аурудың соңғы кезеңдерінде өкпенің төменгі бөліктерінде фиброзды тіннің өсіп 

кеткені байқалады. Жоғарыда айтылған өкпе тініндегі өзгерістер COVID-19 бен сырқаттанып 

жазылған науқастарда созылмалы тыныс жетіспеушілігінің, екіншілік өкпелік гипертензияның және 

өкпелік жүректің дамуына алып келеді. 

* Кеңірдек пен бронхтардың кілегейлі қабығы бозарған, айқын зақымданбаған, ҚШҰ-синдромында 

нүктелі қанқұйылулар көрінеді. 

* Бас мида үлкендігі әртүрлі гипоксиялық және ошақты ишемиялық зақымданулар, ишемиялық 

инфаркттар, микроангиопатиялар, васкулиттер, диапедезді қан құйылулар, геморрагиялық 

инфаркттар, гематомалар көрінеді.  

* Миокардта диффузды гипоксиялық, метаболизмдік және үлкендігі әртүрлі ишемиялық 

зақымданулар COVID-19 да байқалады. Тәждік артерияларының тромбозы нәтижесінде COVID-19 

бен аурығандарда майда ошақты, сирек жағдайда трансмуралды миокард инфаркты дамиды.  

* Бүйректерде COVID-19 да гипоксиялық, метаболизмдік және ишемиялық зақымданулар 

нәтижесінде дамитын, жедел бүйрек жетіспеушілігі синдромында көрінетін, іреленген өзекшелер 

эпителийінде дистрофиялық-некроздық өзгерістер байқалады. Бүйрек артерияларының тромбозы 

алып келген ишемиялық инфаркттар да кедеседі. 

* Бауырда COVID-19 да гипоксиялық, метаболизмдік және ятрогенді себептерден дамитын майлы 

дистрофия, ошақты қан құйылулар, лимфоидты сіңбелер анықталды. Кейбір жағдайларда гипоксия 

нәтижесінде дамитын бауыр тінінің ауқымды некрозы анықталған. 

* Көк бауыр түрлі дәрежеде гиперплазияланған, толақандылы, инфаркттар мен қан тамырларында 

тромбтар кездеседі. 
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* Асқазан-ішек жолында COVID-19да катаралды гастроэнтероколит дамиды. Бырақ кілегейлі 

қабықтардағы өзгерістерді үйрену өлімнен кейин дамитын аутолиз үрдісіне байланысты 

қыйыншылық тудырады. Сондықтан кәзірше асқазан- ішек жолындағы патологиялық өзгерістер 

толық зерттелмеген күйде қалыр тұр. 

* Терідегі өзгерістер өте жоғары дәрежедегі полиморфизмімен, әртүрлі этиологиясымен 

ерекшеленеді. Геморрагиялық синдромдан бастап әртүрлі бөртпелер пайда болады. Гистологиялық 

микроангиопатияның деструктивті-продуктивті тромбоваскулит көрінісі анықталды. 

 

Мұрын қуысының кілегейлі қабығы ісінген, толақандылы, микроциркуляторлық тамырларда 

фибринді тромбтар, эпителийінде дистрофиялық өзгерістер. 

 
Коронавирустағы кеңірдек пен бронхтар. Кілегейлі қабаты бозарған, ҚШҰ синдромындағы 

петехиалды қанқұйылуларымен. 

 

Өкпенің артқы-негізгі бөліктерінің тіні диффузды тығыздалған және ауасызданған, 

кесіндісінде қошқыл-шие немесе қызыл-қоңыр түсте, айқын ісінген, ателектазды жерлерімен, 

бір бірімен қосылып кеткен үлкен қанқұйылу ошақтарымен, үлкендігі әртүрлі  

геморрагиялық инфаркттарымен; өкпе артериясы мен веналарында тромбтар. 
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Солжақ қарынша миокардында интрамуралды қанқұйылу және некроз ошақтары (миокард 

инфаркты). 

 
Бауырдың коронавирустағы ошақты қанқұйылуы және майлы дистрофиясы 

 
Бүйректің коронавирустағы некроздық нефрозы. Кортико-медулярлық шунттың 

толақандылығы. 

 
Асқазанның коронавирустағы жедел эрозиялары мен жаралары. 
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Көкбауырдың коронавирустағы гиперплазиясы ( салмағы 450 гр). 

 
Бас мидың коронавирустағы ісінуі. Мидың жұмсақ қабығының қан тамырлары айқын 

толақандылы. 

Әдебиеттер: 
1. «Патологическая анатомия COVID-19» Под общей редакцией О. В. Зайратьянца. Москва 

2020г 

2. "Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 6 (28.04.2020)» (утв. Минздравом России). С. 

1-18. URL: 

https://static1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/122/original/28042020 

_%D0%9CR_COVID-19_v6.pd 

 

 

 

Күйзеліс жағдайларын  Арт-  терапияның көмегімен алдын – алу 

Тательбекова Мерей Асқарқызы 

«Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Давлетова Марал Жұмағалиқызы 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан 

Республикасы 

  

Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности арт-терапии как метода 

лечения в психотерапии. Авторами раскрываются ключевые аспекты понятия «арт-

терапия». Перечислены виды арт-терапии. В работе дано описание наиболее 

распространенным техникам таким, как автопортрет, глиняный амулет и др. Арт-

терапия – явление в психологической практике относительно молодое, но уже очень 

популярное. Все больше людей выбирают занятия различными видами искусства в качестве 

метода положительного воздействия на собственное эмоциональное состояние. 
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Кіріспе 

       Қым-қуыт тіршілікте жұмыр басты пенде белгілі бір кезеңде психологиялық күйзелісті 

бастан кешіретіні аян. «Дәл қазір күйзелісте жүрмін» деген сөзді  он адамның тоғызы жиі 

айтатын болды.  Әлем халқының 20 пайызы өмір бойы депрессиялық күйзелісте жүреді екен. 

Күйзеліс дерті бұрыннан бар. Бірақ бұл ұғым баяғы заманның емес, қарыштаған қазіргі 

заманның сүйікті сөзіне айналды. Олай дейтін себебіміз, бүгінгі жаһандану дәуірінде 

күйзеліске  түспеген жан кемде-кем. Өйткені, әлемдік көрсеткіштер бойынша жүрек қан-

тамырлары ауруынан кейінгі орында тұрған осы ауру. 

Негізгі бөлім 

     Күйзеліс үнемі қиын жағдайда қалып, қысылып, қиналып жүруден, қайғы мен 

реніштердің жиынтығынан туындайтын жағдай. Мұндай жағдай денеге және адамның жүйке 

жүйесіне кері әсерін тигізеді. Күйзелістің ауыр түрі – жақын адамнан айырылып қалу. Қатты 

қайғыру мүгедек болып қалуға дейін әкеледі. Содай – ақ жұмыстан шығып қалу, ауыр 

жарақат алу, отбасындағы ұрыс – керіс, т.б.  күйзеліс тудырады. Күйзеліс – адамның 

мазасыздығынан туындайтын көбіне өзі бейімделмеген жұмыстардың тыс шамадан  болуына 

байланысты бейімделген психикамен организмнің өзгерістерге ұшырауына әкелетін процесс 

ретінде саналады. 

«Стресс» ағылшын сөзі, аудармасы «қысым, тартылыс, қысым келтіру» деген мағынаны 

білдіреді. Ең алғашқы рет стресс сөзіне анықтама берген канадалық физиолог Ганс Селье. 

Күйзелістің пайда болу себептері.  

  - Уақытты жетіспеушілігіне байланысты жұмыс, 

 - Ақпараттың шамадан тыстығы; 

 - Тұлғаға ұжымдық қысым; 

 - Өзіне және қоршаған ортаның өміріне қауіп төндіретін жұмыстар; 

 - Міндетті түрде шектелу; 

 - Өмірде мақсаттың болмауы; 

 - Болып жатқан жағдаяттарды қалыпқа келтіре алмау және тағы басқа. 

Күйзелістің  белгілері: 

 - Үнемі шаршаңқылық сезімі; 

 - Эмоционалды ден саулығының азуы; 

 - Сыртқы ортадағы өзгерістерге байланысты қабылдауы мен белсенділіктегі өзгерістер; 

 - Себепсіз бастың ауруы мен қан қысымының көтерілуі; 

 - асқазан-ішек ауруларының жолдарының қозуы; 

 - Жыныс қызметіндегі бұзылыстар; 

 - Дене салмағының күрт азаю немесе ұлғаюы; 

 - Толығымен немесе сирек ұйқының бұзылуы; 

 - Ұйқылы-ояу жүру; 

 - Физикалық және эмоциялық жағдайлардағы тыныс алудың қиындауы. 

Егер мәселе уақытында шешілмесе ол – күйзеліске ұшырайды, күйзеліс уақытында 

шешілмесе, оның арты депрессияға ұшырайды, депрессия – неврозға, невроз – соматикалық 

ауруларға ұшыратады. Сондықтан күйзелістің алдын алу үшін, мәселені уақытында 

шешкен дұрыс. 

Күйзелістен шығу жолдары 

Зерттеушілердің нәтижесінде оптимистер мен писимистер күйзеліспен әртүрлі кездеседі. 

Мысалы: күйзелістік жағдайда оптимистер көпшілігі  проблеманың анализі немесе 

әрекеті  туралы хабардар болады. Олар писимистерге қарағанда үлкен ынтамен әлеуметтік 

қолдау іздейді және өзінің күйзелістік жағдайдағы позетивті аспектілерде көрсетуге бейім 

болып келеді. Ал писимистер негативті  күйзелістің аспектілеріне шоғырланғыш болып 

келеді. Осы қағидаға сүйене отырып оптимистер бейімделу түрінде күреседі, ал писимистер 

күйзеліспен күресу жолдарында және өз денсаулығына нем құрайлы қарайды екен.  

Күйзелістің алдын алу үшін не істеуіміз қажет? 
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Күйзелістен шығуға арналған бірден –бір әдіс арт- терапияның әдістері болып табылады. 

“Арттерапия”– терминi (art – өнер, artterapy – өнер арқылы терапия жүргiзу) көбiне 

ағылшын тiлдi  халықтар қоныстанған елдерде  кеңiнен тараған. Арттерапия –  ауру адамның 

психоэмоциональды халiне творчество арқылы  ем жүргiзу және әсер етудi бiлдiредi. Оны 

ғылымға, жалпы қолданысқа ең алғаш енгізген Адриан Хилл болды. Алғаш  бұл термин 1938 

жылы Адриан Хиллдiң санаторияда туберкулез ауруына шалдыққандардың көңiл-күйлерiн 

сипаттау жұмысында қолданылады. Кейiннен бұл термин өнерге қатысты барлық 

терапияның салаларында (музыкалық терапия, драмалық терапия, бимен терапия жүргiзу 

т.б.) қолданыла бастайды [2, с.218]. 

Артерапияның жүргізілу жолдары 

 

Сызбада көрсетілген әдістердің көмегімен адамның көңіл-күйін көтеріп, ішкі конфликтер 

мен қатты эмоцияларды сыртқа шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, терапиялық 

процесті жеңілдететді. Адамның қиялын, шығармашылық қабілетін, творчестволық ойлауын 

дамытады.Әрбір жеке тұлға бойында сенімділікті оятады, сол сенімділікті сезінуге, қоршаған 

ортаны шындықтағы бар өз тұрғысынан қабылдауға үйретеді. Арттерапияның әрбір 

функциясы адамның гармониялы дамуына өз үлестерін қосып отырады. Олардың әлеуметтік 

ортаға бейімделулерін қамтамасыз етеді. 

Арт-терапияны жеке-дара шығармашылық жұмыс жасау үшін бөлме кең және ешқандай 

кедергілері жоқ, әрі жарық болуы қажет. Топ мүшелері өтіп жатқан арт-терапия жайлы 

білуіне құқы бар. Жұмыс жасау үшін әр түрлі құралдар қолданады: атап айтсақ, мысалы, 

соус, түрлі түсті қарандаштар, әр түрлі мөлшердегі щеткалар, губка, суы бар құты, политра, 

түрлі-түсті қағаздар, қоржын, желім, скотч, қайшы, жіп болмаса арқан және т.б. Кейбір 

сабақтарда маталар, батпақ, ермексаз, қамыр, ағаш, үлкен композиция жасау үшін табиғи 

жане басқада химиялық заттарды да пайдалануға болады. 

Арт-терапияны қолдану арқылы қол жеткізуге болатын мақсаттар. 

Күйзелістен  болмаса басқада негативті сезімдерге әлеуметтік шығар жолды табуға 

мүмкіндік береді. Суреттермен, мүсіндермен жұмыс жасау күштеуді бәсеңдетудің қауіпсіз 

түрі болып табылады.  

 Арттерапия зерттейді:  

 Эмоционалды хал-жағдайды. 

 Физикалық денсаулықты. 

Арттерапия Сурет                  

салу 

Сәулет 

өнері 

Бедер 

салу 

Графика 

Кескін-

деме 

Әшекей 

Ойма 

Батин 

Гобелен Дизайн 

Әрлен-

діру 

Мүсін 

жасау 
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 Әлеуметке бейімделушілікті. 

 Бірлесе жүзеге асыратын творчестволық қабілеттілікті.  
 

 

Зерттеуге алынған  әдістер. 

Күйзелістің ағзаға кері әсерін азайту және күйзелістің алдын алудағы арт-терапияның  

әдістері. 

Әдістер Қолданылуы Нәтижесі 

Құм терапиясы Құм салынған үстел болады. Қолды құмға 

салады. Саусақтарының арасынан құмды 

өткізеді. Қолды құмға жасырады. Құмды 

себелеп құю. 

Емделушінің мәселелерін 

жөндеуге өзін тануға,өзін 

өте маңызды жан екенін 

сезінуге және жағдайы 

біршама жақсаруға 

көмектесетін әдіс. 

Гүл терапиясы Психологиялық күйзелістен шығу үшін 

емдеудің бір тәсілі ретінде қолданылады.  

Эмоциялық өмірге деген қызығушылын 

арттыру 

Емделушінің өмірге 

қызығушылығы оянып, 

гүлді жасай отырып өзіндегі 

ауруымен күресуді және 

ауруын жеңіп шығуды 

біледі. 

Музыка мен сурет салу 

терапиясы 

Көңілді музыка қосылады,әр науқасқа 

ватман,маркер,боялар щетка және 

тапсырманың тақырыбы беріледі. 

Бейнелеу мен музыка 

терапиясы науқасқа жеңіл 

және оңай әсер етеді. 

Науқастың өзін өзі тануына 

және өз әлеміне өмір 

сүруіне ықпал жасайды. 

Өзіндегі ауырсыну 

сезімдерімен және  

ауруымен күресуге жол 

ашады. 

Тренинг 

Ойындар 

Жаттығулар 

«Жаңбыр» жаттығуы  Емделушілердің ішкі 

ойын мен сезімдерін, ауруын жеңілдетіп 

көңіл-  күйін көтеру мақсатында қолдану. 

«Табиғат мінезі» жаттығуы  

емделушілердіңпсихикалық көңіл-күйлерін 

көтеру 

мұғалімдердің психикалық көңіл-күйлерін 

көтеру, шығармашылық қабілеттерін бағалай 

білу, өздеріне құрметпен қарау, ұжымда 

сыйластық қарым-қатынас орнату. 

Науқастың көңіл –күйі 

біршама жақсарып, сергіп 

қалады.  Емделуші 

жағымсыз көңіл-күйден 

арылды, күш-қуат жинау, 

өзін-өзі тану, құрметтеу, 

өзін еркін сезінуге 

көмектесу 

 

Біздің сіздерге болашақтағы ұсынымыз 

1. Үйлесімді өмір үшін жанұяның, достардың қолдауы қажет.  

2. Күйзеліс кезінде ағзадағы витаминдер қоры, әсіресе В тобы тез таусылады. Көптеген 

дәрігерлер күнде витамин ішуге кеңес береді, дегенмен де артық ішіп қоймаңыз. Барлығы 

орнымен болғаны жөн. 

3.АРТ терапияның  (гүл терапия, әуен терапия, сурет салу терапия, құм терапия, драма 

терапия, би терапия) арқылы жеңіп шығуға болады.  

4. Спорт залына барыңыз, жаттығу жасаңыз, билеңіз, ән айтыңыз, қалада серуендеңіз, 

бассейнге, моншаға барыңыз. 

5. Психикалық және дене релаксациясы қажет. Келесі тәсілдерді көріңіз: көңілді музыка 

тыңдаңыз, түнгі аспанға, бұлтқа қараңыз және армандаңыз. 

Осы жерде арттерапияның маңызды жақтары ашылады. Яғни, арттерапия 

элементтерін дамытушы-түзетуші трениенгтер кешенімен бірге байланыстыра отырып, оқу-

тәрбие процесінде жүйелі түрде ұйымдастырып қолданып отырса жеке тұлғаны дамытуда 
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үлкен жетістікке жетуге болады. Өйткені арттерапия – психодиагностикалық, 

психопрофилактикалық және психокоррекциялық қызмет атқарады. 

Қорытынды: 

         Қорыта келгенде, Г.Селье “ Күйзеліс — бұл сіздің басыңызға түскен нәрсе емес, ол 

түсінігіңіздегі нәрсе” деген болатын. “Күйзелістен толық құтылу — өліммен бірдей” дегенді 

де ғалым дәл тауып айтқан. Өйткені, тірі ағза үнемі тосын жағдайға кезігіп, оған жауап беріп 

отыруы тиіс, бірақ адамның психологиялық кейпі қандай: қиындықтан қашуға бейім бе,  әлде 

оны жеңуге бейім бе? – бәрі соған байланысты. Арттерапия элементтерінің көмегімен 

топтың қалыптылығын сақтап, өзара қарым-қатынасты жағымды әрі тиімді ұйымдастыруға 

болады. Қоршаған ортаны, шындықтағы болмысты өз тұрғысынан қабылдауға үйретеді. 

Өнер арқылы терапия жүргізудің көмегімен – жеке тұлғаны мазалайтын өзекті мәселелер 

айқындалады, эмоционалдық қысым төмендейді, агрессия, негативизм, демонстрация 

түрінде көрінетін психологиялық қорғаныс механизмдеріне коррекция жүргізіледіәлеуметтік 

барьер, теріс әсерлі бағдарлардан арылтады.  
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Аннотация 

          Почва — одна из главных составляющих природной среды, которая благодаря своим 

свойствам обеспечивает человеку питание, здоровую среду обитания. Нарушение этих 

процессов, вызванное загрязнением, может оказать неблагоприятное влияние на здоровье 

людей. 

Аnnotation 

Soil is one of the main components of the natural environment, which, due to its properties, 

provides food for a person, a healthy environment. Disruption of these processes caused by 

pollution can adversely affect human health. 

Топырақтын микробиологиялық зерттеуінің теориялық негіздері 

Жұмыстың мақсаты: Болашақ мамандардың санитарлық-көрсеткіш және 

эпидемиологиялық маңызы бар топырақ микроорганизмдері бойынша теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Жұмыстың өзектілігі: Топырақтың ластануы адам және жануарлардың денсаулығына теріс 

әсер етуі мүмкін. Ластанған топырақтан жұқпалы және паразиттік аурулардың таралуы, 

тағамның, судың, атмосфералық ауаның сапасының нашарлауы байқалады. 
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     Топырақ ешнәрсеге айырбастамайтын табиғи ресурс.  Топырақ - өзін-өзі тазарту 

процестеріне белсенді қатысатын микроорганизмдердің негізгі резервуары және табиғи 

ортасы, сонымен қатар барлық биогендік элементтер айналымының қажетті буыны болып 

табылады.                                                                                 

   Адамның кейбір жұқпалы ауруларының таралу факторы ретінде топырақтың 

эпидемиологиялық рөлі зор, сондықтан топырақтың микробиологиялық сараптамасы 

экологиялық қауіпсіздіктің маңызды факторы болып табылады.                        Топырақ 

микрофлорасын бірнеше топқа бөлуге болады. Кейбіреулер үнемі топыраққа түседі, екіншісі 

топыраққа еніп, онда ұзақ уақыт өмір сүре алады, ал үшіншісі бірден өледі. Топыраққа 

патогенді микроорганизмдер негізінен ауру адамдар мен жануарлардың нәжісінен түседі. 

Олар адам немесе жануарлар ағзасына түсіп, әртүрлі жұқпалы ауруларды тудыруы мүмкін 

(мысалы, сіреспе, газды гангрена, әртүрлі гельминтоздар және т.б.).                                                                                 

     Бірінші топқа адам мен жануарлардың нәжісімен топыраққа еніп, спора түзіп  онда шексіз 

қалатын Clostridium botulinum жатады.                                                                                                                        

    Екінші топқа адам мен жануарлардың нәжісімен, сондай-ақ өлген жануарлардың 

өлекселерімен бірге топыраққа түсетін спора түзетін патогенді микроорганизмдер (сібір 

жарасының таяқшалары, сіреспе қоздырғыштары, газды гангрена қоздырғыштары) жатады. 

Олар үшін топырақ екінші реттік резервуар болып табылады, себебі олар топырақта ұзақ 

уақыт бойы спора түрінде сақталады.                                              

   Үшінші топқа патогенді микроорганизмдер жатады, олар   адам мен жануарлардың нәжісі 

арқылы топыраққа еніп, бірнеше апталар мен айлар бойы топырақта сақталатын 

микроорганизмдер. Бұл микроорганизмдерге сальмонеллалар, шигеллалар, вибриондар, 

бруцеллалар, лептоспиралар және т.б. жатады. Олар  спора түзбейді, сондықтан әртүрлі 

физикалық және биологиялық факторлардың әсерінен тез өледі.  

     Біз топырақтағы микроорганизмдерді бактериологиялық әдіс арқылы  зерттеп, сонымен 

қатар әртүрлі аумақтардағы топырақ микрофлорасын салыстыруды жөн көрдік.  

  Топырақтың санитарлық-микробиологиялық талдауы мыналарды анықтайды: 

1) 1 гр. топырақтағы бактериялардың жалпы саны; 

2) ІТТБ (ішек таяқшалар тобының бактериялары) санитарлық көрсеткіш 

микроорганизмдерінің титрі; 

3) 1 гр. топырақтағы термофильді бактериялар; 

4) эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша патогенді микроорганизмдердің болуына 

зерттеу жүргізіледі (сальмонелла, шигелла, сіреспе клостридиялары, ботулизм  және т.б.). 

Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар  балалар мекемелеріне, спорт алаңдарына, әскери 

қалашықтарына, ауруханаларға және басқа аумақтарға қойылады. 

Микробиологиялық талдау топырақ сынамасын алудан басталады.  

      Бактерилогиялық зерттеу жүргізу үшін екі аумақтан топырақ үлгілері алынды. 

№1 үлгі –  Шымкент қаласы, дендросаябағындағы топырақтың беткі қабаты; 

№2 үлгі – Шымкент қаласы, дендросаябағындағы топырақтың тереңгі қабаты; 

№3 үлгі – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын алаңындағы, топырақтың  беткі қабаты; 

№4 үлгі – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің балалар алаңындағы, топырақтың тереңгі қабаты; 

     Сынама алынғаннан кейін топырақ үлгілері біздің колледждің микробиологиялық 

зертханасына жеткізілді.  

Топырақ дайындау. Топырақты - тастар, шыны сынықтары секілді қосындылардан 

тазалайды. Таза топырақты зерттегенде 1:10-нан 1:1000-ға дейін және қатты ластанған 

топырақты зерттегенде 1:10 000 дейін 10 еселік сұйылтулар сериясы дайындалады. 

Сапрофитті бактериялардың жалпы санын анықтау- 1 гр. топырақтағы 

микроорганизмдердің жалпы санын анықтау.  Топырақ суспензиясын Петри табақшаларға 

етті пептонды агарға (ЕПА) егіледі. Егілген табақшаларды  37°С температурада 12-24 сағат 

бойы инкубациялайды және өскен колониялар саны есептеледі. 

Зерттелетін топырақтың қаншалықты ластанғанын анықтау үшін микробиологиялық 
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зертхана меңгерушісімен бірге топырақ үлгілері дайындалды және жалпы микроб санын 

анықтау үшін Петри табақшаларына ЕПА (етті пептонды агарға) егілді, дақылдар 37
0
С 

температурада термостатта инкубацияланды. 

Келесі күні  біз өскен колонияларды санап, жалпы микробтардың санын анықтадық (кесте 

№1). 

1-нәтиже: Төменде берілген кесте 

бойынша салыстырсақ,  

микроорганизмдермен ең көп ластанған 

№3-үлгі Ерімбетов көшесі, №27 үйдің 

балалар алаңындағы, топырақтың беткі 

қабаты болып табылды (сурет №1) 

 
Сурет №1. (ЕПА) Микробтардың жалпы 

санын анықтау.

кесте 1.  Топырақтың жалпы микробтық ластануы     

МЖС Үлгі 1 Үлгі 2 Үлгі 3 Үлгі 4 

0.1 102 колония 88 колония  300 колония 116 колония 

0.01 20 колония 20 колония 100 колония 25 колония 

0.001 5 колония 4 колония 52 колония 10 колония 

0.0001 3 колония 2 колония 28 колония 8 колония 

0.00001 1 колония 0 колония 13 колония 3 колония 

         Әрі қарай, бізді топырақта қандай микроорганизмдер көбірек екені қызықтырды. 

Топырақ микрофлорасын сандық талдаудан кейін сапалық талдау жүргіздік, яғни 

микрофлораның түрлік құрамын титрлеу әдісімен анықтадық.  

          Ішек таяқшасы тобындағы бактерияларды анықтау. Жеңіл ластанған 

топырақтарды талдау кезінде мембраналық сүзгілер әдісі қолданылады. Егер нәжістің 

ластану дәрежесі төмен деп күтілсе, титрлеу әдісін қолдану ұсынылады. Нәжіспен 

ластанудың жоғары дәрежесінде Эндо ортасына топырақ суспензиясын (1:10) тікелей себу 

әдісі ұсынылады.  

Жұмысымыздың 2-кезеңі: зерттелетін топырақ үлгілерінде ІТТБ болуын анықтау. Біз 

үлгілерді арнайы Кесслер сұйық қоректік ортасына егіп, 37
0
 С температурада термостатқа 

орналастырдық. Келесі күні сұйық ортадағы үлгілер зерттелді. 

2-нәтиже: Түсінің өзгеруі және газ түзілуі барлық топырақ үлгілерінде E. coli 

бактерияларының болуын көрсетті. Ең үлкен көрсеткіштер  №3 үлгіде орын алды - Ерімбетов 

көшесі, №27 үйдің ойын алаңындағы топырақтың беткі қабаты.  

    Сұйық ортада өзгерістер байқалған өсінділерінде бактериялардың морфологиялық 

қасиеттерін анықтау үшін Эндо тығыз қоректік ортасына қайта егу жасадық.  

3-нәтиже:  Эндо қоректік ортасында қызғылт түсті  колониялар өсті. Қызылғылт 

колониялардың ең көп саны - №3 сынақ үлгісінде анықталды – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің 

ойын алаңындағы, топырақтың беткі қабаты (сурет№2).  

  Эндо қоректік ортасындағы колонияларда грам теріс бактериялардың бар жоқтығын 

анықтау үшін,  жағындылар жасап, оларды Грам әдісі бойынша бояп қарадық (сурет№3). 

 
Сурет №2. Эндо қоректік ортасында қызғылт   Сурет №3. Грам теріс таяқшалар 
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түсті  колониялар  

4-нәтиже: Микроскопия нәтижелері бойынша грам теріс микроорганизмдердің ең көп саны 

№3 үлгіде – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын алаңындағы топырақтың беткі қабатынан 

анықталды, минималды көрсеткіштерді  №2 үлгідегі – Шымкент қаласы,  

дендросаябағындағы топырақтың беткі қабатынан көруге болады.  

   Әрі қарай, топырақта энтерококктар болуы мүмкін болғандықтан біз энтерококктарды 

анықтау жұмысын жалғастыруды шештік. Барлық топырақ үлгілерін  мембраналық сүзгілеу 

әдіспен энтерококктарды анықтау үшін сұйылтылған үлгілерді сүзгілерден өткізіп Азидті 

орта мен ЕПА-ға егіп, дақылдарды 24 сағатқа 37
0
С температурада термостатқа 

орналастырдық. 

5-нәтиже: Азидті орта мен ЕПА-да  энтерококк бактерияларына тән өсінділер  анықталды, 

бұл топырақтың фекальды ластануын көрсетеді. 

Ең үлкен көрсеткіштер №3 сынақ үлгісінде анықталды – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын 

алаңындағы, топырақтың беткі қабаты. Ең минималды көрсеткіштер №2 сынамада  – 

Шымкент қаласының дендросаябағындағы топырақтың тереңгі қабатынан алынған үлгіде 

анықталды. 

  Азидті орта мен ЕПА-да  өсіп шыққан өсінділерінен энтерококк бактерияларын анықтау 

үшін жағынды жасап,  Грам әдісімен бояп, иммерсиялық микроскопия  арқылы қарадық. 

 6-нәтиже: Микроскопия нәтижелері бойынша грам оң микроорганизмдердің ең көп саны 

№3 үлгіде – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын алаңындағы топырақтың беткі қабатынан 

анықталды, минималды көрсеткіштерді  №2 үлгідегі – Шымкент қаласы,  

дендросаябағындағы топырақтың тереңгі қабатынан көруге болады.  

   Топырақта оттегісіз ортада өсетін микроорганизмдер – анаэробтар болады, оларға 

клостридиялар жатады. Клостридиялар сіреспе, газды гангрена және ботулизм сияқты 

ауруларды тудыруы мүмкін. Біз анаэробты жағдайда селективті темір сульфитті ортаны 

пайдалана отырып, клостридияны анықтау бойынша жұмысымызды жалғастырдық. 

Clostridium тектес бактериялар типтік қара түсті колониялар түзеді.  

7-нәтиже: зерттеу нәтижелері бойынша барлық үлгілерде Clostridium микроорганизмдеріне 

тән  өсінділер анықталған жоқ. 

Қорытынды 

 

   Топырақтың бактериологиялық талдауы оның эпидемиологиялық қауіптілік дәрежесін 

(топырақта микроорганизмдердің болуы, олардың саны мен түр құрамы) анықтау үшін 

жүргізіледі. 

  Алынған нәтижелер бойынша, топырақтың ластану дәрежесі анықталды: 

№1 үлгі –  Шымкент қаласы, дендросаябағындағы топырақтың беткі қабаты (аз ластанған); 

№2 үлгі – Шымкент қаласы, дендросаябағындағы топырақтың тереңгі қабаты (таза); 

№3 үлгі – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын алаңындағы, топырақтың  беткі қабаты (қатты 

ластанған); 

№4 үлгі – Ерімбетов көшесі, №27 үйдің балалар алаңындағы, топырақтың тереңгі қабаты (аз 

ластанған); 

     Осылайша, ең көп ластанған топырақ адамдар мен жануарлар көп жиналатын жерлерде 

кездеседі деген болжамымыз зертханалық зерттеулермен расталады. Барлық зерттелген 

үлгілерде патогенді микроорганизмдер табылмағандықтан, біз бұл топырақтың жұқпалы 

аурулардың көзі бола алмайтынын анықтадық. Сонымен бірге, алынған нәтижелер бізге 

Ерімбетов көшесі, №27 үйдің ойын алаңында проблемалы топырақты аумақтардың бар 

екенін көрсетті. Біз топырақ микроорганизмдері тудыратын аурулардың алдын алу бойынша 

ұсыныстар тізімін жасадық: 

  -тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мекемелер, балалар ойнайтын ауладағы құмды  

ауыстыру жұмыстарын жылына 1 рет жүргізуі кажет;. 

- айналадағы аумақты әртүрлі паразиттерден қорғау үшін көгалдандыруды кажет;  

- құмсалғыштарды  түнде арнайы жапқышпен немесе пленкамен жабу ұсынылады;  
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 - балалар құмсалғышта ойнағаннан кейін қолдарын  сабынмен мұқият жуу кажет.  
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Аннотация 

Мақалада ақуыздар мен аминқышқылдары алмасуынан туындайтын гендік аурулар 

және олардың алдын-алу мәселелері қарастырылған. 

Қазіргі кезде Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) 800 астам зертханалық 

зерттеулерді тіркегені белгілі болғандай түрлі генетикалық аурулардың алдын алу 

мақсатында түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану болып табылады. 

Тақырыптың өзектілігі: Аурудың көптеген түрлерінің әмбебап патогенездік 

механизмдеріне генетикалық информацияның берілуі және ақуыз синтезі, зат алмасу 

патологиясы, мембрана патологиясы, реттелудің патологиясы бұзылуы салдарынан 

туындайтын аурулардың алдын-алу және емдеу шараларына кеңес беру. 

Адамның тіршілік үрдістері өзара тығыз байланысқан жасуша мен ұлпалардың 

құрылысы, зат алмасуы және қызметтерінің белгілермен сипатталынады. Сондықтан 

биохимияның зерттеу нысандарына биологиялық сұйықтар: қан, жұлын сұйығы, лимфа, 

буынаралық және көзішілік сұйықтар, экскреттер: несеп, өт сұйығы, сілекей, асқазан және 

ішек сөлі. нәжіс, терінің сұйығы, әйел сүті, мұрын іші сұйығы, сперма, шырышты 

бөлінулер,тірі адамның ұлпасының микробөлігі жатады. 

Биохимиялық зат алмасу зақымдануының генетикалық жане генетикалық емес 

себептері болады. Генетикалық зақымданулар біріншілік яғни спонтанды мутация және 

екіншілік сыртқы факторлар әсерінен болады. Сыртқы факторлар әртүрлі: тамақ, физикалық, 

механикалық, инфекциялық, инфекциялық емес, психогенді түрлерімен сипатталады. 

Биохимиялық зерттеу әдістерінің үрдістері мен тактикасына: 
- Биохмиялық скрининг немесе кәсіби аурулар кезіндегі қалыпты жағдайдан ауытқуларды 

анықтау; 

- Зертханалық дәлдікті анықтау үшін биохимиялық зерттеулер жүргізу; 

- Емдеу  шараларын бақылау үшін мәліметтілігі жоғары биохимиялық тестерді таңдау; 

- Айығу кезіндегі органдар мен ұлпалардың қалпына келуінің жағдайын биохимиялық зерттеу 

әдістерімен бақылау; 

- Биохимиялық дәлдіктің негізгі үрдісі жалпы метаболизмнің  заңдылықтарына, жасушалық 

мембараның құрылыстың функциональдық ерекшеліктеріне және нейро-эндокринді реттелу 

білімдеріне негізделген.  

Қазіргі кезде Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) 800 астам зертханалық 

зерттеулерді тіркегені белгілі. Бұл зерттеулерді үш түрлі автоматтар арқылы жүзеге асыруға 

болады. Биохимиялық бір мақсатты автоматтар бір затты анықтауға қолданса, топтық 

автоматтар бір топқа жататын ұқсас қосылысты анықтайды. Биохимиялық көп мақсатты 

автоматтар әртүрлі мәліметтерді бір мезгілде анықтауға жасалынған.  

Биохимиялық зерттеулерде және тәжірибелік медицинада ақуыз синтезінің 

ингибиторларының үлкен тобы қолданылады. Мысал ретінде антибактериальді препараттар 
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ретінде қолданылатын хлорамфеникол, линкомицин, эритромицин, тетрациклин, 

стрептомицин антибиотиктерін атауға болады. Ақзаттардың құрамы, құрылысы, қасиеті 

ДНҚ-дағы генетикалық бағдарламаға     байланысты     екендігі     белгілі.     ДНҚ-ның 

генетикалық мәліметінің өзгеруі мутация ұшырайды. Генді мутацияның түрлеріне транзиция 

немесе жұп азотты негіздердің алмасуы, делеция немесе бір жұп, немесе бірнеше жұп 

нуклеотидтердің тізбектен түсіп қалуы, бір немесе бірнеше жұп нуклеотидтердің енуі, ДНҚ-

дағы кейбір бөліктердің орын алмасуы жатады. 

Мутация спонтанды және әртүрлі факторлар әсерінен болады. Мутация 

туғызатын факторларды мутагендер деп атайды және олартабиғи, бөтен 

мутагендер деп бөлінеді. Табиғи мутагендер гепероксидті қосылыстар, 

альдегидтер, бос радикалдаржатады. Бөтен мутагендергехимиялықзаттар 

(алкилдеуші қосылыстар, азотты қышқыл, гидроксил-амин, тотықтырғыштар), 

физикалық яғни иондаушы сәулелер және биологиялық факторлар (вирустар) жатады. 

Гендік аурулар деп ақуыздардың қызметінің генетикалық негізде бұзылуы мен 

молекулалық ауруларды протеинопатия яғни ақуыздар «ауруы» деп атайды. 

Протеинопатияның өзі екіге бөлінеді: ферменттік және ферментік емес, яғни ақуызды 

аурулар. Бірінші топқа ферменттердің зақымдануы нәтижесінде метоболизмнің белгілі бір 

тармағының бұзылуын жатқызамыз. Екінші топқа ферменттік емес ақуыз синтезінің 

зақымдануынан ақуыздардың тасымалдаушы, рецепторлық, иммунологиялық қызметтерінің 

бұзылуын жатқызамыз. 

Сирек кездесетін аурулар «Орфандық» аурулар Қазақстанда  орфандық аурулардың 50-

ге тарта, дүниежүзінде алты мыңдай түрі кездеседі. ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігінің мәліметі бойынша 2018 жылғы 22 мамырдағы № 370 бұйрығында 

Орфандық (сирек кездесетін) аурулардың тізбесін бекітті. Бұл дерт 100 000 адамға шаққанда 

10 адамнан келеді.  

Ихтиоз (ichthyosis , балық қабыршағы, қолтырауын терісі, ихтиоз) - Терінің аумақты 

мүйізгектенуі (мүйіз қабатының қалыңдауы)Мұндай аурумен ауыратын бала біздің 

еліміздеде бар. Қызылордалық Жасұлан Қорғанбековке ихтиоз деген диагноз қойылды 

Денесін қабыршық басқан бала Қызылордада  туған. Ол сегіз айынан бастап ихтиоз 

ауруының ең қауіпті түрімен ауырады. Ұлбибі Ықыласованың тағы екі баласы бар, олар еш 

ауытқусыз дүниеге келген. Баланың бир күндік  емдіне  10 мың теңге жұмсалып,  отандық 

дәрігерлер емдеуге тырысқан-ды. Алайда еш нәтиже шықпай, баланың ата-анасы шетелдік 

мамандардың көмегіне жүгінді Жасұлан Израильге аттанады.  

 Израиль  дәрігерлер бүлдіршінге қан құрамы өзгеріп, генетикалық ауытқуға ұшырады 

деген диагноз қойған.. Бірақ созылмалы дертке шалдыққандықтан, өмір бойы дәрі 

ішіп, қажетті майларды жағуы тиіс екен.  

                                                              

                                                     

 Алапес  - дерті терінің жоғарғы қабатында пайда болады. Кеселді жұқтырғанда 

бірінші кезекте тіндер зардап шегеді. Салдарынан терінің жоғарғы қабаты, 

ауыздың шырышты қабығы, мұрын қуысы, тері жүйкелері зақымдалып, соңғы 

сатыда микробактериялар терінің терең қабатына енеді. Бұдан кейін науқастың 
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сыртқы келбеті адам танымастай өзгереді. Дәрігерлер алапестің ауа тамшылары 

арқылы жұғатындығын айтады. Алайда, бұл емі жоқ кеселдерге жатады. 

 

 

Мамандардың айтуынша  тұқым қуалайтын және туа пайда болатын ауруларды 

емдеу және алдын алудың  мынадай  әдіс –тәсілдерін қолданады: 

 Медикогенетикалық консультациялар, қоршаған ортаның экологиялық жағдайын 

жөндеу, туыстық  некенің тиімсіздігі, «Анимал терапиясы». 

Анимал терапиясы  Латын тілінен аударғанда animal – жануар, яғни, хайуанаттар,  

хайуанаттардың және олардың бейнелерін пайдалану арқылы психофизиологиялық, 

психотерапевтік және бейімделу көмегін көрсететін терапия түрі. Терапияның бұл түрі 

психотерапевтік көмек көрсетеді. Бұл заманауи ғылыми әдіс емдеуге ғана емес, сонымен 

қатар ауыр аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді.  

                                                                 Иппотерапия – салт атпен жүру  ең             

                                                                 керемет тиімді емдік дене шынықтыру.  

                                                                 Иппотерапия тірек - қимыл аппаратының  

                                                                 бұзуылында, атеросклероз, бас сүйек  

                                                                 жарақатында, полимиелитте, асқазан-ішек  

                                                                 ауруларында, простатитте, ақыл - ой  

                                                                 жетіспеушілігінде ұсынылады. Ат үстінде  

                                                                 жүру эмоциялық жағынан да жағымды  

                                                                 әсер етеді, көңіл-күйді көтереді. 

                                                                Дельфинотерапия – физикалық немесе  

                                                                 ақыл-ойы кемістігі бар адамдарды емдеу  

                                                                 үшін қолданылады. Дельфин терапиясы     

                                                                 дәрігерлер мен психологтар дельфиндер  

                                                                 мен науқастармен жұмыс істейтін  

                                                                мамандандырылған орталықтарда немесе  

                                                                рұқсат етілген су парктерінде жүзеге  

                                                                асырылады. Оның түрлі ойынын  

                                                                қызықтаған адам психологиялық  

                                                                күйзелістен арылып, көтеріңкі көңіл күйге  

                                                                қол жеткізеді. Дельфинмен «тіл табысқан»  

                                                                адам шаршағанын ұмытып, ойлау қабілеті  

                                                                жақсарады, дағдарыс жағдайында тез әрі  

                                                                дұрыс шешім қабылдайтын болады. 

 

                                                                 Канистерапия – итті пайдалану арқылы   
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                                                                емдейтін терапия түрі. Канистерапия  

                                                                сабақтарының  барлығы әлеуметтік                            

                                                                педагог пен ата-аналардың қатысуымен  

                                                                өтеді.  Жалпы, біздің елімізде мұндай ем  

                                                                Атырауда қолға алынып отыр. Бұл  

                                                                орталықты Ерлан Күмісқалиев басқарады.  

                                                               Бірлестікке «ЕмбіМұнайГаз» АҚ қаржылай  

                                                               көмектесіп отыр.  Иелерінің айтуынша, бір  

                                                               баламен ойнауға емші иттер жарты сағат  

                                                               уақытын бөледі, сөйтіп күніне төрт-бес  

                                                               сағат жұмыс жасайды. Бұл уақытта бала  

ауруының біразын ит өз бойына қабылдайды екен. Сол себепті балалармен жұмыс істеген 

уақытта өздері емес, төбеттері қатты шаршайтын көрінеді. Бұл уақытта төбеттердің қасында 

балалар да өздерін жатсынбай, еркін сезінеді және ол балалардың ұзаққа созылған торығуы 

мен психикалық ауытқуынан арылтуына көмектеседі. 

Қорыта айтқанда, әртүрлі гендік ауруларды тиімді әдістер арқылы алдын- алу жолдары 

қарастырылған. Сонымен қатар, ҚР-да жүктіліктің бірінші үш айларында генетикалық  

сараптамалар  жасап  зерттеледі. 

 ҚР-да 2017 жылдан бастап енгізілген МӘМС жүйесінің тиімділігі, ҚР- ның барлық 

сақтандырылған азаматтарының жынысына, жасына әлеуметтік дәрежесіне, тұрғылықты 

жеріне және табысына қарамастан медициналық және дәрілік көмекке кепілдік 

берілетіндігінде. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются основные виды наследственных заболеваний, их 

причины, лечение и пути профилактики. Наследственные заболевания передаются от одного 

или обоих родителей детям. Они вызываются генетическими мутациями, но далеко не все 

генетические заболевания являются наследственными. Как в этом разобраться, какие виды 

заболеваний бывают, как их диагностироватьи как лечить или предупредить – эти и другие 

вопросы исследованы в статье. 

Annotation 

This article examines the main types of hereditary diseases, their causes, treatment and ways 

of prevention. Hereditary diseases are transmitted from one or both parents to children. They are 

caused by genetic mutations, but not all genetic diseases are hereditary. How to figure it out, what 
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types of diseases there are, how to diagnose them and how to treat or prevent – these and other 

issues are explored in the article. 

Тақырыптың өзектілігі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері 

бойынша жаңа туылған нәрестелердің шамамен 2,5%-ы әртүрлі ақаулармен туылады. 

Сонымен қатар, олардың 1,5-2%-ы негізінен қолайсыз экзогендік факторларға байланысты 

(тератогендер деп аталады), ал қалғандары негізінен генетикалық сипатқа ие. 

Адам өмір бойы көптеген жеңіл немесе ауыр ауруларға шалдығады, бірақ кейбір 

жағдайларда олармен бірге туады. Тұқым қуалайтын аурулар немесе генетикалық бұзылулар 

балада ДНҚ хромосомаларының бірінің мутациясына байланысты пайда болады, бұл 

аурудың дамуына әкеледі. Олардың кейбіреулері тек сыртқы өзгерістерге ұшырайды, бірақ 

баланың өміріне қауіп төндіретін бірқатар патологиялар бар. 

Тұқым қуалайтын аурулар дегеніміз не? 

Бұл генетикалық аурулар немесе хромосомалық ауытқулар, олардың дамуы 

репродуктивті жасушалар (гаметалар) арқылы берілетін жасушалардың тұқым қуалайтын 

аппаратындағы бұзылулармен байланысты. Мұндай тұқым қуалайтын патологиялардың 

пайда болуы генетикалық ақпаратты беру, енгізу, сақтау процестерімен байланысты. 

Көптеген ер адамдарда мұндай ауытқулар проблемасы бар, сондықтан дені сау бала туу 

мүмкіндігі азаяды. Медицина ауытқулары бар балалардың туылуын болдырмау 

процедурасын жасау үшін үнемі зерттеулер жүргізеді. 

Тұқым қуалайтын типтегі генетикалық аурулар гендік ақпарат мутациясы кезінде 

қалыптасады. Олар бала туылғаннан кейін немесе ұзақ уақыт өткеннен кейін патологияның 

ұзақ дамуымен анықталуы мүмкін. Тұқым қуалайтын аурулардың дамуының үш негізгі 

себебі бар: 

 хромосомалық ауытқулар; 

 хромосомалардың бұзылуы; 

 гендік мутациялар. 

Соңғы себеп тұқым қуалайтын бейімділік тобына жатады, өйткені олардың дамуы мен 

белсенділенуіне қоршаған орта факторлары да әсер етеді. Мұндай аурулардың жарқын 

мысалы-гипертония немесе қант диабеті. Мутациядан басқа, жүйке жүйесінің ұзаққа 

созылуы, дұрыс тамақтанбау, психикалық жарақаттар мен семіздік олардың дамуына әсер 

етеді. 

Әрбір тұқым қуалайтын аурудың өзіндік белгілері бар. Қазіргі уақытта генетикалық 

және хромосомалық ауытқуларды тудыратын 1600-ден астам түрлі патологиялар белгілі. 

Көріністер ауырлық дәрежесі мен жарықтығымен ерекшеленеді. Симптомдардың пайда 

болуын болдырмау үшін олардың пайда болу ықтималдығын уақытында анықтау қажет. Ол 

үшін келесі әдістер қолданылады: 

1. Егіз. Тұқым қуалайтын патологиялар генетикалық сипаттамалардың, сыртқы ортаның 

аурулардың дамуына әсерін анықтау үшін егіздердің айырмашылықтарын, ұқсастықтарын 

зерттеу кезінде диагноз қойылады. 

2. Генеалогиялық. Патологиялық немесе қалыпты белгілердің даму ықтималдығы адамның 

асыл тұқымының көмегімен зерттеледі. 

3. Цитогенетикалық. Сау және ауру адамдардың хромосомалары зерттеледі. 

4. Биохимиялық. Адамның метаболизмі бақыланады, осы процестің ерекшеліктері 

ерекшеленеді. 

  Осы әдістерден басқа, бала көтеру кезінде қыздардың көпшілігі ультрадыбыстық 

зерттеуден өтеді. Бұл ұрықтың белгілері бойынша туа біткен ақаулардың пайда болу 

ықтималдығын анықтауға көмектеседі (1 триместрден бастап), туылмаған балада белгілі бір 

хромосомалық аурулардың немесе жүйке жүйесінің тұқым қуалайтын ауруларының болуын 

болжайды. 

  Тұқым қуалайтын аурулардың басым көпшілігі бала кезінен көрінеді. 

Патологиялардың әрқайсысының өзіндік белгілері бар, олар әр ауруға ғана тән. Көптеген 

ауытқулар бар, сондықтан олар төменде толығырақ сипатталады. Заманауи диагностикалық 
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әдістердің арқасында баланың дамуындағы ауытқуларды анықтауға, бала көтеру кезінде 

тұқым қуалайтын аурулардың ықтималдығын анықтауға болады. 

  Генетикалық сипаттағы аурулар тобына біріктіру олардың пайда болуына байланысты 

жүргізіледі. Тұқым қуалайтын аурулардың негізгі түрлері: 

1. Генетикалық - ген деңгейіндегі ДНҚ зақымдануынан пайда болады. 

2. Тұқым қуалайтын типтегі бейімділік, аутосомды-рецессивті аурулар. 

3. Хромосомалық ауытқулар. Аурулар хромосомалардың біреуінің немесе олардың 

аберрациясының, жойылуының пайда болуына немесе жоғалуына байланысты пайда болады. 

  Ғылым жоғарыда аталған санаттарға жататын 1500-ден астам ауруды біледі. Олардың 

кейбіреулері өте сирек кездеседі, бірақ кейбір түрлері көптеген адамдарда естіледі. Ең 

танымал келесі патологияларды қамтиды:Олбрайт ауруы, ихтиоз, талассемия, синдром 

Марфана, отосклероз, пароксизмальды миоплегия, гемофилия, Фабри ауруы, бұлшықет 

дистрофиясы, Клайнфельтер синдромы, Даун синдромы, Шерешевский-Тернер синдромы, 

мысықтың айқай синдромы, шизофрения, туа біткен жамбас дислокациясы, жүрек ақаулары, 

таңдай мен еріннің бөлінуі, синдактилия (саусақтардың бірігуі). 

Жоғарыда аталған патологиялардың ішінде адам өміріне қауіпті деп саналатын 

аурулар бар. Әдетте, бұл тізімге хромосомалық жиынтықта полисомиясы немесе трисомиясы 

бар ауытқулар кіреді, егер екеуінің орнына 3-тен 5-ке дейін немесе одан да көп болса. Кейбір 

жағдайларда 2 орнына 1 хромосома анықталады. Барлық осындай ауытқулар жасушалардың 

бөлінуі кезінде ауытқулардың салдары болып табылады. Мұндай патологиямен бала 2 жылға 

дейін өмір сүреді, егер ауытқулар өте ауыр болмаса, онда ол 14 жылға дейін өмір сүреді. 

Ең қауіпті аурулар: 

 Канавен ауруы; 

 Эдвардс синдромы; 

 гемофилия; 

  Патау синдромы; 

 жұлын бұлшықетінің амиотрофиясы. 

Дәрігерлер гендер мен хромосомалардың аномалиялары мәселесінде үнемі жұмыс 

істейді, бірақ осы кезеңдегі барлық емдеу симптомдарды басуға дейін азаяды, толық қалпына 

келтіруге қол жеткізу мүмкін емес. Симптомдардың ауырлығын азайту үшін терапия 

патологияға байланысты таңдалады.  

Емдеу әдістері: 

1. Кіретін коэнзимдердің, мысалы, дәрумендердің көбеюі. 
2. Диетотерапия. Тұқым қуалайтын ауытқулардың бірқатар жағымсыз салдарларынан 
арылуға көмектесетін маңызды мәселе. Егер диета бұзылса, науқастың жағдайы бірден күрт 

нашарлайды. Мысалы, фенилкетонуриямен құрамында фенилаланин бар тағамдар диетадан 

толығымен шығарылады. Бұл шарадан бас тарту ауыр келеңсіздікке әкелуі мүмкін, 

сондықтан дәрігерлер диеталық терапияның қажеттілігіне назар аударады. 

3. Патологияның дамуына байланысты организмде жоқ заттарды тұтыну. Мысалы, 

оротацидуриямен цитидил қышқылын тағайындайды. 

4. Зат алмасу бұзылған жағдайда ағзаны уыттардан уақтылы тазартуды қамтамасыз ету 
қажет. Вильсон-Коновалов ауруы (Мыстың жинақталуы) д-пеницилламин қабылдаумен, ал 

гемоглобинопатия (Темірдің жинақталуы) – десфералмен тоқтатылады. 

5. Ингибиторлар ферменттердің шамадан тыс белсенділігін тежеуге көмектеседі. 

6. Қалыпты генетикалық ақпараты бар мүшелерді, тіндердің бөліктерін, жасушаларды 

трансплантациялау мүмкін. 

Алдын алу тұрғысынан барлық тұқым қуалайтын патологияны үш санатқа бөлуге 

болады: 

1) жаңадан пайда болатын мутациялар; 

2) алдыңғы ұрпақтардан мұраға қалған; 
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3) тұқым қуалайтын бейімділігі бар аурулар. 

Тұқым қуалайтын патологияның алдын-алудың үш түрі бар. Бастапқы алдын-алу 

дегеніміз-ауру баланың тұжырымдамасының алдын-алу керек әрекеттер. Бастапқы алдын-

алу бала тууды жоспарлау және адамның өмір сүру ортасын жақсарту арқылы жүзеге 

асырылады. 

Бала тууды жоспарлау үш негізгі ұстанымды қамтиды: 

1. Оңтайлы репродуктивті жас, әйелдер үшін 21-35 жас. 

2. Тұқымқуалаушылық және туа біткен патология қаупі жоғары болған жағдайда, босануға 

дейінгі диагностиканың, емдеудің, науқастарды бейімдеу мен оңалтудың сенімді әдістері 

болмаған кезде бала көтеруден бас тарту. 

3. Қан туыстарымен және патологиялық геннің екі гетерозиготалы тасымалдаушылары 

арасында некеге тұрудан бас тарту. 

Қайталама профилактика ұрық ауруы немесе пренатальды диагноз қойылған ауру 

ықтималдығы жоғары болған жағдайда жүктілікті тоқтату арқылы жүзеге асырылады. Үзіліс 

тек белгіленген мерзімде және әйелдің келісімімен жасалуы мүмкін. Эмбрионды немесе 

ұрықты жоюдың негізі тұқым қуалайтын ауру болып табылады. Жүктілікті тоқтату-бұл ең 

жақсы шешім емес, Дегенмен қазіргі уақытта ол көптеген ауыр және өлімге әкелетін 

генетикалық ақауларға жарамды. 

Үшінші профилактика патологиялық генотиптердің көрінісін түзетуді білдіреді. 

Үшінші профилактика тұқым қуалайтын аурулар үшін де, әсіресе тұқым қуалайтын 

бейімділігі бар аурулар үшін де қолданылады. Оның көмегімен сіз патологиялық процестің 

ауырлығын толық қалыпқа келтіруге немесе төмендетуге қол жеткізе аласыз. 

Тұқым қуалайтын патологияның алдын-алудың заманауи негізі адам генетикасы мен 

медицина саласындағы теориялық әзірлемелер болып табылады. Генетикалық тұрғыдан 

тұқым қуалайтын патологияның алдын-алудың келесі тәсідерін ажыратуға болады: 

 ген экспрессиясын басқару; 

 тұқымқуалаушылық патологиясы бар эмбриондар мен ұрықтарды жою; 

 ұрық жасушалары деңгейіндегі гендік инженерия; 

 отбасын жоспарлау. 

 20-шы жылдардың ортасындағы эксперименттерде ену және экспрессивтілік 

құбылыстары табылды, олар көп ұзамай "медициналық генетика"зерттеуінің тақырыбына 

айналды. Тұқым қуалайтын аурулардың патогенезі туралы ақпарат жинақталған сайын 

олардың фенотиптік түзету әдістерін жасауға, яғни ену мен экспрессивтілікті басқаруға 

мүмкіндік туды. Ген экспрессиясын басқарудың клиникалық мысалы-Фенилкетонурия, 

Галактоземия және туа біткен гипотиреоз салдарының алдын алу. Патологиялық гендердің 

көрінісін түзету эмбриональды даму сатысынан басталуы мүмкін. 

Тұқым қуалайтын аурулардың периконцептивті және перинаталды алдын-алу 

негіздері қаланды. Көрсетілген кезең тұжырымдамадан бірнеше айды қамтиды және 

босанумен аяқталады. Сонымен, жүктілік кезінде анаға арналған гипофенилаланинді диета 

нәрестедегі босанғаннан кейінгі кезеңде фенилкетонурияның көріністерін азайтады. Жүйке 

түтігінің туа біткен ауытқулары дәрумендерді жеткілікті мөлшерде тұтынған әйелдерде аз 

кездесетіні байқалды. 

Тұқым қуалайтын патологиясы бар эмбриондар мен ұрықтарды жою механизмдері 

эволюциялық жолмен дамыды. 

Егер мутантты генді алмастыратын функцияға сәйкес зиготаға ген енгізілсе, тұқым 

қуалайтын аурудың алдын-алу толық және тиімді болуы мүмкін. Ұрық жасушаларында 

гендерді түзетудің алғышарттары жасалды. Бұл геномды декодтау және адам геномына 

гендерді енгізу әдістерін жасау және бағытталған химиялық мутагенез әдістерін дамыту. 

Ауру баланың туу қаупі жоғары (20% - дан астам) және пренаталдық диагностика 

мүмкіндігі болмаған кезде бала туудан бас тарту ұсынылады. Мұндай ұсыныс пренатальды 

диагностика әдістері болмаған кезде немесе жүктілікті тоқтату отбасы үшін қолайсыз болған 

кезде білікті медициналық-генетикалық консультациядан кейін берілуі керек. 
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Туыстық неке баланың тұқым қуалайтын аурумен туылу ықтималдығын арттырады, 

сондықтан туыстық некеден бас тартуды тұқым қуалайтын патологияның алдын-алу әдісі 

ретінде қарастыруға болады. Ауру жиілігі жоғары популяцияда гетерозиготалы 

тасымалдаушылардың некеден бас тартуы мүмкін. 
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Күйзеліс - жалпы адам өмірінің бір бөлігін 

құрайды десек қателеспейміз. Адам өмірге 

шырылдап келген сәтте де, өмірден кеткен кезде 

де басынан стресстік жағдайды өткізеді екен. 

Батыстың ерте данасы У.Рассел: «Егер жек көрген 

нәрсеңмен айналыссаң, жек көруден ағзаны 

жоятын токсиндер бөліне бастайды, соның 

нәтижесінде қажып, шаршап және жалығасыз не 

ауырасыз. Сіз не істесеңіз де сүйсініп жасаңыз. 

Болмаса сүйсініп жасайтынды ғана істеңіз» деп, 

айтқан екен. 

Жалпы психологиялық терминде стресс ұғымы (ағылшын тілінен аударғанда stress – 

қатты күйзелу, қысым, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық) – түрлі жағымсыз әсерлерге 

ағзаның қорғаныш жауап реакциясы ретінде пайда болған эмоциялық күйі. Ғылымға ең 

алғаш осы ұғымды енгізген канадалық физиолог Ганс Селье.  

Күйзеліс - бұл адам өмірінде әр түрлі өзгерістерге байланысты белгілі бір жағымсыз 

(негативті) немесе тіпті оң (позитивті) факторларынан пайда болатын организмнің жай-күйі. 

Кей жағдайларда күйзелістің тиімді жақтары да кездеседі. Әсіресе төтенше жағдайлар 

кезінде, мәселен көлік жүргізіп отырсаңыз немесе пойызға не автобусқа кешігіп бара 

жатсаңыз. Стресті жағдайға түскенде адам ағзасы адреналин өндіреді. Гормонның бұл түрі 

жүрек соғысын жиілетіп, бұлшық еттерімізге ауа мен қанды көбірек жібере отырып, 

қосымша күш береді. Бұл біздің назарымызды бір нүктеге қоюға көмектеседі. Осы себепті 

кейде стресс мақсатқа жетуде тиімді болады. Алайда, ұзақ уақыт жағымсыз (негативті) 

әсерінен ағзадағы әр түрлі өзгерістер  тудырады, тіпті созылмалы стресс дамуына себеп 

болады.  

Күйзелістің белгілері: бас ауыруы, естің бұзылуы, кеуденің ауыруы, ашуланғыштық, 

зәрдің тоқтамауы, қан қысымының жоғарылауы, ұйқысыздық, енжарлық, шаршау, 

жыныстық қатынастың төмендеуі, мазасыздану, дене салмағының төмендеуі, көңіл-күйдің 

төмендеуі, асқазан-ішек жолдарының бұзылуы, сезімін ішкі кернеуі, етеккірдің кідіруі, 

әдеттегі қызметке қызығушылығын төмендеуі.  

Күйзелістің түрлері.  
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Жоғарыда айтылғандай, күйзеліс сипаты бойынша дистресс және эустресс болып 

ажыратылады. Әдетте оң нысаны, адамның денсаулығының жай-күйіне және психикалық 

саласына кері әсерін көрсетпейді, ал жағымсыз түрі адамды ұзақ мерзімге дейін ұнамсыз 

эмоцияда қалдырады.  

  Күйзеліс әлеуметтік жағдайлардан немесе психологиялық оқиғалар салдарынан 

туындайды. Бірінші түріне әскери іс-қимылдарынан (соғыс кезінде) туындайтын бұзылулар 

жатады. Екінші түріне әр түрлі әлеуметтік мәселелерден туындайтын және соның 

салдарынан, яғни емтихан тапсыру, ажырасу, туысының қайтыс болуы және т. б. жатқызуға 

болады.   

Сондай-ақ, стресстің мынадай түрлерін жеке-жеке атап өтуге болады –  психологиялық 

және биологиялық.  

 Психологиялық бұзылуы немесе психо-эмоционалды стресс нақты немесе ойдан 

шығарған негативті факторға адамның жүйке жүйесінің сыртқы не ішкі әсерінен туындайды.  

 Биологиялық бұзылуы нақты қауіптің аясында пайда болады. 

Сондықтан бұзылуларды мынадай сұрақтермен анықтауға болады: «Күйзелістің әсері 

адамның ағзасына зиян келтіреді ме?». Егер жауап «иә» болса, бұл биологиялық бұзылуы, 

егер «жоқ» болса – психоэмоционалды.    

Күйзелістің негізгі сатылары.  

Күйзелістің үш сатысы бар, олар қозу және тежелу кезеңдерімен сипатталады. Олар әр 

адамда әртүрлі дәрежеде көрінеді, біріншіден бұзылуының себебінен, ал, екіншіден адамның 

жүйке жүйесін күйінен.  

Күйзеліс сатылары бір-бірімен байланысты яғни, біріншісі дамыған жағдайда, міндетті 

түрде екіншісі мен үшіншісі де ілеседі. Бұл кезде оған сыртқы және ішкі әсерге ағзаның 

жауабы туындайды. Бұл бірнеше секунд немесе бірнеше аптадан кейін болуы мүмкін, әрбір 

жеке тұлғаның жүйке жүйесіне байланысты.  

Күйзелістің бірінші сатысында жеке тұлға бақылау қабілеттілігі мен өз әрекеттерін 

жоғалтады және ойлау қабілеті мен ағзаның қарсыласуы төмендейді және мінез-құлқы 

өзгереді. Егер, адам мейірімді болса, ол күйгелек және ашуланшақ болады.  

Екінші саты – қарсыласу және бейімденуі. Осы кезеңде ағзаның қоздырғышқа қарсы 

тұруы артады және адам оған төтеп беретін шешім қабылдайды.  

Үшінші сатысы, жүйке жүйесін әлсіреуімен сипатталады. Егер әсері ұзақ уақыт бойы 

болса, мысалы, адамның созылмалы күйзелісі дамыса, оның ағзағасы, туғызған 

бұзылуыларды факторларға, қарсы тұрмайды. Адам өзін кінәлі сезінеді,  сонымен қатар 

созылмалы күйзеліс соматикалық патологиялар дамуына жиі себеп болады, тіпті ауыр 

патологиялық жағдайға дейін барады.  

Күйзелістің себептері.  

Әрбір адамның өмірінде көптеген жағымсыз факторлар кездеседі. Күйзелістің табиғаты 

мен себептері де өте көп, олардын барлығын атап шығу мүмкін емес. Дегенмен, ғалымдар 

күйзелістің басты себептеріне кез-келген индивидке іс жүзінде әсер ететін факторларды 

жатқызады. Олар: жақын туыстарының ауруы немесе қайтыс болуы; сүйікті адамынан 

айырылу, ажырасу; материалдық жағдайдың төмендеуі; баланың туылуы; басқа елге көшу 

(немесе тіпті тұрғылықты жерін жай ғана өзгерту); жыныстық мәселелер; жұмысты 

ауыстыру және т. б.  

Әйелдерде стресс жүктілік кезінде жиі 

кездеседі, себебі оның денесі мен психикасы елеулі 

өзгерістерге ұшырайды. Мұндай жағдайда 

психикалық бұзылуылар байқалады, егер оның ұзақ 

әсері туындаса онда жағдай күрделене түседі. 

Мысалы, уақыт өте депрессияға немесе психозға 

айналуы мүмкін. Жүктілік кезінде күйзелістің 

алғашқы белгілерінде дәрігер-гинекологқа жүгінуі 

қажет.  
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Күйзелістің белгілері.  

Күйзелістің белгілері әрбір адам үшін әртүрлі болуы мүмкін – барлығы жеке тұлғаның 

психикасының жай-күйіне, кезеңіне, сондай-ақ кері күштерінің әсеріне байланысты.  

Күйзелістің жеке (физикалық) белгілері – олар тамақтанудың бұзылуы салдарынан дене 

салмағының төмендеуі, шаршағандық, ұйқысыздық, ашуланшақтық немесе керісінше апатия 

пайда болуы мүмкін. Күйзелістің айқын болып табылатын, психологиялық белгілеріне 

мыналарды жатқызуға болады: сезім, ішкі кернеу; себепсіз алаңдаушылық; зейіннің 

ұстамауы; сезімнің тұрақты қанағаттандырылмауы; еңсесі түскен жағдайда немесе жаман 

көңіл-күй;  қоршаған әлемге қызығушылықтың төмендеуі және т. б.  

Күйзеліс симптомдары пайда болғаннан бастап, бастапқы сатысында аурулар 

психотерапевт дәрігермен, ал күшейген кезде психиатр-дәрігермен сөйлескен жөн. 

Күйзелістің салдары өте ауыр болуы мүмкін, сондықтан күйзелістің алғашқы белгілерінен 

емді кідірмей бастау керек. Кейде адамдар спирттік ішімдік, есірткі немесе құмар ойынмен 

күйзеліс белгілерін сөндіруге тырысады. Оның әсері пациенттің ауруының күшейту және 

өмірін бұзуы мүмкін. Жоғарыда айтылған белгілер анық, айқын көрінген және керісінше 

болу мүмкін, сондықтан науқастың жақындары оның мінез-құлқын мұқият қадағалап, дер 

кезінде маманның көмегіне жүгінуі қажет. Уақытылы ем алмаған жағдайда, жүктілік кезінде 

ерте босану немесе түсік тастауға алып келеді. Сондай-ақ, бұл күйзелістің белгісі балаларда 

да қолайсыз факторлар  әсер етуі мүмкін.  

Емдеу. 

Адамдардың дәрігерлерге қоятың ең маңызды сұрағы – күйзелісті қалай жеңу? 

Күйзелісті алдын-алу мен күрес тәсілдері қызықтырады. Егер адамда жарақаттан кейінгі 

күйзеліс болса жақсы маманның көмегіне жүгіну өте маңызды, басқа да жағдайларда өз 

бетінше рецептсіз сатып алынатын дәрілерді ішуге болады (клиникалық көріністері нақты 

емес жағдайда). Күйзеліспен күресу медициналық немесе дәстүрлі әдістері болады. Өз 

бетінше адам релаксация техникасын және аутотренинг өткізу тәжірибесін қолданады. 

Негізінде босаңсу қабілеті күйзелістің алдын алуы болып табылады. Сонымен қатар, 

медициналық тәжірибеде осындай дертпен күресудің көптеген әдістері бар. Тиісті 

терапиясыз (психологиялық кеңес беру және тағайындалған дәрігер дәрі-дәрмектер 

қабылдау) күйзеліс салдары ағзаға өте ауыр болып, соматикалық аурулар (асқазан 

жараларына, онкология және т. б.) дамуына алып келу мүмкін. Күйзелісті алдын алуы үшін 

төмендегідей ұсыныстарды үстану керек: салауатты өмір салтын сақтау, дұрыс тамақтану, 

демалыс және сергіту режимін дұрыс алмастыру, спирттік ішімдік, есірткі, темекі және басқа 

зиянды әдеттерден бас тарту.  

       Қорыта келе, күйзелістік күйді жеңу үшін адам өзінің бойындағы ерік-жігерін шыңдап, 

табандылық пен ұстамдылығын, өмір тәжірибесін молайтуға машықтануы қажет. Барлығын 

өзіңізге белгілі тәсілмен сүйсініп жасаңыз. Сабаққа, оқуға деген махаббат дене мен рухани 

күш беріп, қажу мен жалығудан құтқарады. Өзіңіздің дене және психикалық саулығыңызға 

назар аударыңыз. Сонымен қатар тағы да мыналарды ұсынуға болады: 

1. Басқа бір нәрсеге назар аудару. Қолыңызға түскен кітапты ала сала оқыңыз, оның 

мазмұнына түсіне бастағанша оқу керек.  Қолыңызда тіпті газет те болмай қалды ма? Онда 

досыңызға немесе көптен бері хабарласпай кеткен басқа адамға телефон шалыңыз. Оның 

жағдайын, ата-анасының халын, т.б. жайлы сұраңыз. Оған, ақыл-кеңес  беріңіз. Содан кейін 

өзіңізге маза бермей жүрген мәселе жәйлі айтып беріңіз, сонда кәдімгідей жеңілдеп қаласыз. 

2. Бұлшықеттеріңізге жүктеме қажет. Оңаша қалып, жаттығу жасаңыз, немесе ғимараттан 

шығып, біршама жерге дейін жүгіріп барыңыз. 

3. Болған оқиғаны асыра бағалау. Өзіңізді ренжіткен адамның мінез-құлқына ақтау тауып 

көріңіз. Мүмкін әйелімен ұрысып қалған шығар, қоғамдық  көлікте біреудің тілі  тиген 

болар, директорынан сөгіс алған шығар... Орын алған оқиғадан бір жақсылық іздеп көріңіз. 

Бұдан да  жаман болуы мүмкін екеніне өзіңізді сендіріңіз. 

4. Намаз оқу. Діндар адам намаз оқу арқылы жан-жүрегін тазалай алады. 



161 
 

5. Қалжың. Күрделі нәрсені ойынға айналдырыңыз. Күлкіні «желе-жортып жүгіру» деп 

атайды. 
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Аннотация 

Бұл мақалада медициналық информатиканың пәні мен объектісіне, медицинадағы 

заманауи ақпараттық технологияларға, медициналық ақпараттық жүйелерді құру 

мақсаттарына, медициналық ақпараттық жүйелерді енгізудің артықшылықтарына қатысты 

мәселелер зерттеледі. Мақалада денсаулық сақтауды ақпараттандыру процесін басқаруды 

жақсарту бойынша негізгі шаралар ұсынылған. 

Annotation 

This article examines issues related to the subject and object of medical informatics, modern 

information technologies in medicine, the goals of creating medical information systems, the 

advantages of implementing medical information systems. The article proposes the main measures 

to improve the management of the health informatization process. 

 

В данной статье мы исследовали вопросы связанные с предметом и объектом 

медицинской информатики, современными информационными технологиями в медицине, 

целями создания медицинских информационных систем, преимуществами внедрения 

медицинских информационных систем. 

Основна цель нашего исследования это показать преимущества внедрения 

медицинских информационных систем в системе здравоохранении и в целом для пациента. 

Медицинская информатика все больше и больше внедряется в нашу жизнь и при этом 

повышает ее уровень.  

Медицинская информационная система является совокупностью знаний, баз данных, 

программно-технических средств, которые предназначены для автоматизации различных 

процессов, протекающих как в отдельных лечебных учреждениях, так и в системе 

здравоохранения в целом.  

Медицинская информатика является быстро развивающейся областью науки, 

ориентированной на медицинскую информацию. Медицинской информацией, в широком 

смысле, является любая информация, которая относится к медицине. В более узком смысле - 

это информация, которая относится непосредственно к пациенту, информация о здоровье 

человека, особенностях его организма, перенесенных им заболеваниях и т.д.  

Условия работы Медицинской информатикой изучаются закономерности и методы 

получения, хранения, а также обработки и использования знаний медицинской науки и 

практики. Объект изучения медицинской информатики – это информационные технологии, 

которые на различных уровнях организации реализуются в медицине и здравоохранении: 

государственный; территориальный; учрежденческий ; индивидуальный.  
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Основная цель медицинской информатики - оптимизировать за счет использования 

компьютерных технологий информационные процессы в медицине, улучшить качество 

охраны здоровья населения.  

Современными медицинскими организациями производятся и накапливаются 

огромные объемы данных. Уровень жизни населения, качество медицинской помощи, 

зависят от того, насколько эффективно данная информация используется врачами, 

руководителями, управляющими органами.  

Современные информационные технологии обеспечивают следующие возможности:  

 Узнать стоимость Безбумажные процессы обработки документов;  

 Сквозную информационную поддержку на всех этапах прохождения информации. 

Это обеспечивается созданием интегрированных баз данных, которые предусматривают 

единую форму поиска, представления, отображения, хранения, восстановления, а также 

защиты данных;  

 Совместная работа на основе сетевой технологии, которые объединены средствами 
коммуникации;  

 Адаптивная перестройка в процессе решения задачи форм и способов представления 
информации.  

 Целями создания медицинских информационных систем являются:  

Создать единое информационное пространство;  

Отслеживать и управлять качеством медицинской помощи;  

Повысить прозрачность деятельности медицинских учреждений, а также эффективность 

управленческих решений;  

Изучать экономические аспекты оказания медицинской помощи;  

Сократить сроки обследования и лечения пациентов;  

 Внедряя медицинские информационные системы, достигается положительный эффект 

для всех участников системы здравоохранения.  

 Преимущества для пациента:  

 Повышается продуктивность лечения;  

 Врач располагает большим временем на работу с пациентами за счет уменьшения 

"бумажной работы";  

 Оперативно полученные диагностические данные повышают скорость назначения и 

эффективность соответствующего лечения;  

 Аккумулируются данные о пациенте за любое количество лет, что дает возможность 

просматривать предыдущие историй болезни;  

 Снижается риск потери информации о пациенте;  

 Минимизируется затраченное время.  

 Преимущества для лечащего врача:  

 Повышается продуктивность лечения;  

 Появляются возможности просмотра предыдущих историй болезни пациента;  

 Возможности получения актуальной информации от аптечного склада учреждения 

здравоохранения о наличии лекарственных средств;  

 В режиме реального времени становится доступна любая информация из истории 

болезни;  

 Минимизируется затраченное время;  

 Снижается избыточность затрат ручного труда, так как не переписываются одни и те 

же данные. 

Таким образом преимущества информационных систем очевидны: экономичность, 

большие возможности по обработке изображения, оперативность, цифровой архив, ведение 

электронной истории болезни, неограниченное количество копий и так далее. 

Одна из важнейших задач перед технологиями на сегодня стоит в объединении 

различных рабочих мест в единую сеть медицинского учреждения с общим сервером. 
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Подобная система позволит точнее обрабатывать, хранить и передавать изображения, 

получаемые на различных аппаратах диагностики, что довольно существенно облегчит труд 

врачей и прочего медицинского персонала, а также систематизирует данные по 

всем пациентам. 

В заключении мы предлагаем основные меры по улучшению управления 

процессом информатизации здравоохранения: 
 создание Единой информационной системы Минздрава; 

 увеличение эффективности выполнения функций госуправления, повышение качества, 

создание основы для совершенствования процессов принятия решений в сферах 

здравоохранения, социального развития, труда, занятости, а также сокращение необходимых 

издержек; 

 восстановление организации и информатизации здравоохранения структур, которые будут 

отвечать за организацию координации, за контролем и планированием, а также ходом 

процесса всей информатизации в целом; 

 активизирование работы Ассоциации медицинской информатики; 

 регламентирование порядка взаимодействия субъектов территориального уровня и 

социального обеспечения в процессе поддержания единого информационного пространства; 

 создание единой системы статистического учета и отчетности; 

 проведение конкурса в экспертном Совете Ассоциации на лучшие проекты медицинской 

информатики; 

 определение и утверждение списка базовых территорий-полигонов для последующего 

внедрения их достижений на всей территории РК; 

 разработка рекомендаций и предложений по развитию и совершенствованию средств и 

методов управления концепций и программ информатизации здравоохранения и 

соцобеспечения; 

 включение в типовое соглашение между Минздрава Казахстана с руководителями субъектов 

РФ с регламентацией ответственности всех сторон соглашения. 
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Химия пәнінде кейс-стади  әдісін қолдану арқылы болашақ маманның 

базалық құзіреттілігін қалыптастыру 

Сейтбек Ақерке Оңалбекқызы, «Фармация» мамандығы 

Жетекшісі: Бектаева Айнагуль Нишанбаевна 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС,  Қазақстан Республикасы 

 

Кейс-технология – шын және ойдан шығарылған жағдайларға негізделген қысқа 

мерзімді оқытуға арналған интерактивтік технология. 

Кейс-технология – оқытушы-тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан 

консультацияларды үйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және мультимедиалық 

оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз бетінше 

меңгеруі үшін негізделген. 

Кейс технологиясы (ағылшынның сasе—портфель) оқытуда жасалынған әдістемелік 

http://diamond.ttn.ru/clause1.htm
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материалдармен іске асырылады. Кейс пайдалану әдісі студенттің алған білімін нақты 

жағдайда пайдалана алу мүмкіндігін туғызады. Кейс жағдайын оқытуда пайдалану өткен 

ғасырдың бірінші жартысында Гарвардтағы бизнес мектебінде алғаш рет басталған.Қазір бұл 

дүние жүзінде оқытудың өте бір тиімді әдісі ретінде кеңінен пайдаланылады.Кейс әдісі нақты 

жағдайлар тұрғысынан академиялық теорияларды көрсетуге мүмкіндік береді.Ол 

студенттерді пәнді оқуға, білімді терең меңгеруге, ақпаратты өңдеуге және талдауға, әр түрлі 

жағдайларды саралауға мүмкіндік береді. 

Кейс-технология – интерактивная технология для краткосрочного обучения, 

основанная на реальных и вымышленных ситуациях. 

Кейс-технология-основана на сборе текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-

методических материалов при организации традиционных и дистанционных консультаций 

преподавателями-тьюторами и для самостоятельного освоения их пользователями. 

Кейс-технология (английский саѕе-портфель) реализуется методическими 

материалами, разработанными в обучении. Метод использования кейса позволяет студенту 

использовать полученные знания в реальных условиях. Использование кейса в обучении 

началось Впервые в первой половине прошлого века в Гарвардской школе бизнеса.Сейчас 

это широко используется во всем мире как очень эффективный метод обучения.Кейс-метод 

позволяет отражать академические теории с точки зрения конкретных ситуаций.Она 

позволяет студентам изучать предмет, углубленно осваивать знания, обрабатывать и 

анализировать информацию, дифференцировать различные ситуации. 

Case technology is an interactive technology for short-term learning based on real and 

fictional situations. 

Case technology is based on the collection of text, audio-visual and multimedia teaching 

materials for the organization of traditional and remote consultations by tutors and for the 

independent development of their users. 

Case technology (English case portfolio) is implemented by methodological materials 

developed in training. The method of using the case allows the student to use the acquired 

knowledge in real conditions. The use of the case in teaching began for the first time in the first half 

of the last century at Harvard Business School.Now it is widely used all over the world as a very 

effective teaching method.The case method allows you to reflect academic theories from the point 

of view of specific situations.It allows students to study the subject, master knowledge in depth, 

process and analyze information, differentiate different situations. 

Химия сабағының машықтандыру жұмысында кейс-стади әдісін қолдану. 

Тақырыбы: Ақуыздардың химиялық қасиеттерін зерттеуде кейс-стади әдісін қолдану. 

Сабақты ұйымдастыру сатылары: 

Бірлескен іс-әрекетке жұмылу сатысы: 

Бұл сатының негізгі міндеті:бірлескен іс-әрекетке дәлелдеме құру, талқылауға 

қатысушылардың бастамаларының айқындалуы. 

Бұл сатыда келесі жұмыс нұсқалары болуы мүмкін: 

- Кейс-стади мәтіні студенттерге өз бетімен зерделеу және сұрақтарға жауап дайындау үшін 

сабақ басталғанға дейін таратылып берілуі мүмкін. 

- Сабақ басында студенттер кейс-стади материалдарын білуі және талқылауға 

қызығушылығы анықталады. 

- Кейс-стади негізінде басты мәселе анықталады, және ол курстың сәйкес бөлімімен 

үйлестіріледі. 

Біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру сатысы: 

Бұл сатының негізгі міндеті:–мәселелені шешуге арналған іс-әрекетті ұйымдастыру. 

Іс-әрекет кішігірім топтарға біріктірілуі және жеке болуы мүмкін. Тыңдаушылар оқытушы 

берген қандай да бір анықталған уақыт көлемінде сұраққа ұжымдық жауап дайындау үшін 

уақытша кішігірім топтарға бөлінеді.Әрбір кішігірім топтарда (басқа топтардан тәуелсіз) 

жауаптарды салыстырулар, оларды өңдеу, тұсаукесер үшін рәсімделетін жеке бір көзқарасты 

өндіру жұмыстары жүреді. Әрбір топта шешімді жеткізетін «спикер» таңдалады немесе 
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тағайындалады. Егер кейс сауатты құрылған болса, онда топтардың шешімдері сәйкес 

келмеуі керек. Спикерлер топтардың шешімін таныстырады және сұрақтарға жауап береді. 

Оқытушы жалпы дисскусияны ұйымдастырады және бағыттайды. 

Кейс дегеніміз: 

• нақты болған жағдайды сипаттау. 

• шынай өмірдің бір кезеңі. 

• өмірдің бір саласында болған оқиға, оның міндеті студенттер арасында пікірталас тудырып, 

сол жағдаятты талдап, оның шешімін табуға итермелеу. 

Кейсті құрастыру дереккөздері: 

• Проблемалық ситуациялар 

Проблемалық ситуациялар қолданылған кейс ақуыз синтезінің мәселелері.Сол кейстерде 

берілген деректерге сүйене отырып, проблеманы шешу жолдарын іздейді. 

• Ақуыз синтезінің дамуы. 

Ақуыз синтезінің құпия сырын ашу көптеген вирус ауруларын жеңуге мүмкіндікер береді, 

тамақ және химия өнеркәсібінде жаңа өндіріс процестерін ойлап табуға көмектеседі. 

Кейсті ұсыну түрлері: 

Кейстерің көлемі де әртүрлі болуы мүмкін- бірнеше сөйлемнен тұратын кейс, бірнеше 

беттен тұратын кейс.Өте көлемді кейстерді қолданудың тиімділігі жоқ:біріншіден- сабақта 

уақыт шектеулі, екіншіден- студентті жалықтырып жіберуі мүмкін. 40-45 минуттан 

артпағаны жөн. 

Кейс әдісін қолдану үшін мұғалім кейстер жинақтамасын жасауы қажет. Ол кейс 

бойынша талқыланатын сұрақтар, тапсырмалар ойластырылуы керек. 

Кейс қолданып өткізілетін сабақ бірнеше кезеңнен тұрады. 

1. Дайындық  кезеңі. Мұғалім жағдаятты ойластырады. Оған тапсырмалар дайындайды. Осы 

уақытта мұғалім ғаламтор, көркем әдібиет мүмкіндіктерін, бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы материалдарды қарастырады. 

 2. Таныстыру кезеңі. Бұл кезеңде жағдаяттың сипаттамасы беріледі, ақпараттық материал 

таратылады. 

3. Негізгі кезең.Мұғалімнің кіріспе сөзі.Студенттерді топқа бөлу.Студенттердің материалды 

оқып талқылауы.Шешімді табуы. 

4. Қорытынды кезең.Топтың жұмысын тыңдау. Мұғалімнің қорытынды сөзі.Бағалау. 

Студенттерді 4-топқа бөлдім. 

Кейс амал-тәсілдері қолданылған сабақтарда топты 7 адамнан тұратын микротоптарға 

бөлдік.Олар: 

1. Сарапшы –әрбір топтың өзінің сарапшысы болады.Сарапшының міндеті микротоптарға 

қатысып отырған оқушылардың жауаптарын қорытындылау. Керек болса, микросабақтар 

өту.Оқушылар жауаптарының дұрыстығы не бұрыстығы сарапшыға тексертеді. 

2. Жол сілтеуші –бұл-тапсырманы басқалардан ерте шығаратын, әдетте жақсы оқитын 

студент. 

Алдыңғы өтілген тақырып бойынша әр топқа жеке-жеке сұрақтар беремін. 

Әр топтан бір студент жауап береді. 

Әр топқа  тақырыпты тақырыпшаларға бөліп  тапсырма беремін. 

1.Ақуыздарды минерал қышқылдар көмегімен тұнбаға түсіру. 

2. Ауыр металл тұздары қатысында ақуызды тұнбаға түсіру.  

3.Формалиннің және спирттің ақуызға әсері. 

4.Ақуызды қыздырғанда ұюы(денатурация) 

Тапсырмаға әр топтан бір студент жауап беру. 

Дайындалған сұрақтар: 

1.Ақуыздар тірі организмде қандай қызметтер атқарады? 

2.«Аминқышқылдары» мен «ақуыз» түсініктерінің арасында қандай байланыс бар? 

3.Денатурация деп қандай құбылысты  айтады? 

4.Ақуыз синтезінің проблемасы неде? 
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Әр топқа ақуыздардың түсті реакцияларын жасауға тапсырма бөліп беріледі. 

Ақуыздарға сапалық (түрлі-түсті) реакция жасау 

Түсті реакция жасау арқылы заттың ақуыздың табиғатын анықтауға және оның құрамында 

кейбір амин қышқылдары бар екенін дәлеледеуге болады. 

Сабақты бекіту үшін әр топқа дайындап келген сұрақтар беріледі. 

Ақуыздардың құрылысы. 

Ақуыздар құрамы. 

Белоктардың физика-химиялық қасиеттері 

Ақуыздардың құрылымдары. 

3.Баяндаушы – бұл тапсырмада берілген сұрақтарға не басқа жағдаяттарға еніп, басқа 

студенттерге түсіндіреді. 

4.Қарсы сұрақ қоюшы – бір студент басқа студенттердің айтқан пікірлеріне келіспей әдейі 

сұрақ қояды.Бұл сұрақтарға басқа студенттер жауап берулері қажет.Бұл оларды өз пікірлерін 

басқа біреуге дәлелдеуге үйретеді.Кейс сабақтарында берілетін тапсырмалар студенттерді 

қызықтыруға, олардың диалогттік және монологтік сөйлеу дағдыларын жетілдіруге, ауызша 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталды. Студенттерге ақуыздардың қасиеттерін 

сипаттауды үйрету.  Кейс технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы мұнда 

студенттер – өздігінен ізденетін, алдарында тұрған проблеманы шешетін субъект.Мұғалім 

сабақта тек бағыт-бағдар беруші қызметін атқарады. Кейс технологиясында студенттер 

санына қарай бірнеше микротоптарға бөлінеді. Әрбір топ проблеманы шешуде өзінің пікірін 

дәлелдейді. 

Кейс әдісінің ерекшелігі: 

 - Оқыту өмірдегі нақты жағдаймен байланыстырылады; 

 - Оқытуда кейс әдісін пайдалану студентке проблеманы шешудің жолдарын іздеуге еркіндік 

береді; 

- Кейс жағдайын талдау үдерісінде студенттер өмірдегі нақты, бір- бірімен байланысқан 

процестерді көрсетеді;  

- Нақты жағдайды талдай отырып, студент негізгі білімді жинақтайды, қорытынды жасайды. 

Сабақты кейс әдісімен өткізілу барысында келесі жетістіктерге оңай қол жеткізуге болады: 

 - студенттердің сабаққа деген ынтасы анағұрлым артады; 

 - дискуссия барысында бейтарап отырып қалатын студенттердің қатары азаяды, я болмаса 

мүлдем болмайды;  

- пікірталас барысында студенттің пәнге деген қызығушылығы айтарлықтай артады;  

- сабақтың жоспарланған материалдарын студенттер толық меңгеруге мүмкіндік алады. 

Кейспен жұмыс істеудің жоспары: 

 - Студенттің кейс жағдайын зерттеуі; 

 - Оқытушының көмегімен кейстің негізгі мақсаттарын анықтау;  

- Шешім қабылдау үшін шағын топта талдау; 

 - Топта презентация жасау; 

 - Жалпы топтағы пікірталас, олардың ойларын тыңдау; 

 - Мұғалімнің қорытынды сөзі, жағдайды талдауы; 

 - Проблеманы талдау бойынша баға беру, кемшіліктерді көрсету. Соңында оқытушы бұл 

жағдайдың нақты жағдайда қалай болатындығы туралы хабарлайды  

Кейс стади әдісі интерактивті әдістің бір түрі ретінде студенттер үшін өте тиімді әдіс болып 

саналады. Бұл әдістің көмегімен  студенттер  өз беттерінше теорияны меңгере отырып, 

практикалық дағдыларға да үйренеді, сонымен қатар өз ойын жүзеге асыру мүмкіндігіне де 

ие болады. Студент ситуацияға талдау жасау арқылы болашақ маман ретінде қалыптасып, 

сабақты қызығып оқуға тырысады. 

Кейс әдісі мұғалімнің де кәсіптік құзыреттілігін жоғарылатудың нақты тәсілдерінің 

бірі.Себебі, кейсті даярлау барысында мұғалім көп ізденеді.Ақпаратпен жұмыс істей отырып 

одан сапалы, талапқа сай кейс жасау үшін тапсырмалар әзірлейді. Оның үстіне педагогтың 

шеберлігін қажет етеді.Себебі, кейсті қолданудың қатып қалған қағидасы жоқ. Әр кейстің 
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атқаратын қызметіне байланысты жұмыс түрлерін өзгертіп отыруға болады. 
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Аннотация 

В докладе говорится о сканеров для еды, использование рассчетов для продуктов 

питания, контроль здорового образа жизни 

 

Annotation 

The report talks about scanners for food, the use of calculations for food, the control of a 

healthy lifestyle 

TellSpec деп аталатын ықшам құрылғы, кілттің кілтінің өлшемі, тамақ құрамындағы 

химиялық қосылыстарды талдау үшін спектрометрді қолданады және барлық ақпаратты 

смартфонның арнайы қосымшасына жібереді. Оның көмегімен пайдаланушы тамақ 

өнімдерін сканерлеп, олардағы химиялық заттардың, атап айтқанда аллергендердің және 

қоректік заттардың, соның ішінде калория мөлшерін анықтай алады. 

Tellspec өнімдерін сканерлеуді аз қуатты лазердің көмегімен жүзеге асырады. Сәуле 

тағамға бағытталған кезде кейбір фотондар сіңіп, тағамдағы молекулалардың энергетикалық 

күйін жоғарылатады. 

Өз кезегінде аз энергиясы бар фотондар шағылысады және сканерге түседі. 

Кіріктірілген спектрометр фотондарды толқын ұзындығымен сұрыптайды және оларды 

санайды. 

Алынған сандар тағамдағы химиялық қосылыстардың деңгейін сипаттайды. Әрі қарай, 

бұл ақпарат веб-серверге түседі, онда ол талданады. 

Содан кейін пайдаланушының 

арнайы мобильді қосымшасында 

сканерленген өнімнің толық талдауы 

пайда болады: аллергендер, химиялық 

және қоректік заттар, калория мөлшері 

және ингредиенттер туралы ақпарат. 

Мобильді қосымша жейтіндерге әр 

зат туралы айтып береді және зиянды 

консерванттар мен пайдалы дәрумендерді 

қолдану статистикасын есептейді. 

Сонымен қатар, Бағдарлама қолданушы 

қажет мөлшерден көп калория тұтынған кезде ескертеді. 

Сондықтан сканерді улануды болдырмау үшін диетаны бақылау жүйесі ретінде, тіпті 

портативті отоскоп ретінде де қолдануға болады. 

Кірістірілген сканер спектрометрия негізінде жұмыс істейді, бұл химиялық заттарды 

анықтау үшін зертханаларда жиі қолданылатын әдіс. Ол өнімдердің құрылымын 
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молекулалық деңгейде оқиды, олардың саусақ іздері сияқты ерекше сипаттамаларын 

анықтайды. Bluetooth арқылы деректер смартфонға түседі, ол "бұлтты" мәліметтер 

базасымен байланысады және калорияны, ақуыздардың, майлар мен көмірсулардың 

құрамын, аллергендердің немесе зиянды қоспалардың болуын анықтайды. Нәтижелер 

қосымшада сақталады және бүкіл процесс үш секундтан аспайды. 

Ең қарапайым нұсқадағы tellspec қалтасы 500 доллар тұрады және тек iPhone-мен 

жұмыс істейді. Басқа өндірушілер идеяны қабылдайды және уақыт өте келе технология қол 

жетімді болады деп үміттенеміз. 

Әдебиеттер: 

1. https://chipgifts.ru/tellspec-enterprise-scanner 
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Тұрсынхан Жасмин, пециальность: «Сестринское дело» 
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Аннотация 

Бұл мақалада қазіргі әлемде және білім беру процесінде QR кодтарын қолдану туралы 

айтылады. 

Annotation 

This article talks about the use of QR codes in the modern world and in the educational 

process 

 

Мир меняется со скоростью света, он не стоит на одном месте, а этот мобильный 

телефон, что в ваших руках – продукт технологического развития. На сегодня необходима 

концепция всеобщей цифровизации. Чем скорее государства и отдельные люди поймут 

необходимость и пользу этого процесса, тем быстрее смогут использовать современные 

блага, не растрачивая одну из самых ценных вещей – свое время. 

Цифровые технологии все активнее входят в нашу жизнь. Программа Цифровой 

Казахстан это наше с вами будущее ицифровизация – это не цель, это средство достижения 

абсолютного преимущества Казахстана [1,1].  

Каждый из нас видел в общественных местах (магазинах, вокзалах) появились 

странные квадратики с каким-то непонятным кодом, попадаются на сайтах, в рекламе и так 

далее. Меня заинтересовал этот вопрос: Что это за код такой и как его распознать? И какая 

польза от его использования. 

Актуальность: QR-код часть современной жизни - необходимо уметь им пользоваться.  

Гипотеза: полезное использование функций смартфонов и планшетов, как qr-код в 

повседневной жизни. 

Цель: Найти информацию о QR-коде и сферах его применения. 

Задачи:  
1. Изучить процесс генерации QR-кода. 

2. Рассмотреть сервисы и программы - генераторы QR-кода и приложения для его 

распознавания. 

3. Исследовать области применения QR-кода в Астане. 

Методы исследования: анализ ресурсов сети Интернет по теме исследования, 

анкетирование, подробный анализ полученных результатов. 

Объект исследования:QR-код. 

Предмет исследования: технология QR-кодирования. 

Практическая значимость проекта: возможность использования QR-технологий 

упрощает обработку информации (получение, хранение и передача данных). 

https://chipgifts.ru/tellspec-enterprise-scanner
https://shopcarry.ru/top/editorial/scio-skaner-edi-lekarstv/
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История QR кода 

QR-код был разработан японской фирмой DensoWave, принадлежащей к группе 

компаний Toyota, и представлен в 1994 году. Еще в далеких 80-х годах японская 

автопромышленность стала предъявлять повышенные требования к машиночитаемым кодам. 

Они должны были хранить больший объем данных на гораздо меньшей площади, а 

сканированию не должны были препятствовать ни частичное загрязнение, ни повреждение 

кода.  

 

В отношении размера не существует никаких ограничений.  

Главное условие – это возможность считывания кода сканирующим устройством. 

Штрих-код применялся сначала для идентификации автозапчастей на заводах 

корпорации, но быстро обрел популярность за пределами производственных линий.  

Аббревиатура QR означает QuickResponse, т.е. «быстрый отклик», 

«быстрораспознаваемый» – и это действительно так. Особенность данного типа кодов 

в том, что они легко расшифровываются не только посредством специального сканера, 

но и с помощью любого смартфона, оснащенного фотокамерой и достаточно простым 

ПО, что открывает завидные перспективы его применения в повседневной жизни, 

использование кодов не облагается никакими лицензионными отчислениями, а сами 

они описаны и опубликованы в качестве стандартов ISO (Международная организация 

по стандартизации). 

Наиболее распространены в мире следующие форматы данных, представленных в QR-

коде: 

 Интернет-адрес. QR-коды могут содержать ссылки на интернет ресурсы.  

 Контактные данные. Довольно часто встречаются визитки, содержащие код.  

 Адрес электронной почты. QR-код может содержать адрес электронной почты и имя 

адресата. 

 SMS. Нередко для участия в мероприятии, акции, игре требуется отправить SMS. 

Можно отсканировать код и получить готовое к отправке сообщение. 

 Географические данные. В QR-коде могут быть зашифрованы геоданные, «Карты 

Google». 

 Текст. Этот формат пригоден для различных целей от сообщения до информационной 

справки.  

 Телефонные номера. При сканировании QR-кода с внедренным телефонным 

номером можно сразу же сделать звонок. 

Сферы применения QR кода 

Туризм - транспортные коммуникации, памятники истории, культурные ценности, 

гостиничный бизнес и множество сопроводительных услуг. 

Транспортная инфраструктура. QR-коды обеспечивают пассажиров актуальной 

информацией, которая может меняться по мере необходимости, т.к. в коде может 

располагаться ссылка на страницу интернет-сайта с последней информацией о маршруте.  

QR-коды обходятся дешевле информационных табло и предоставляют в разы большее 

количество информации. QR-код нанесенный на билет, может содержать информацию о 

транспортной компании, маршруте следования и цене.Помимо QR-кодов, используемых для 

информирования пассажиров, появляются решения, позволяющие избавиться от бумажных 

билетов вообще. Для этого достаточно виртуально купить билет, к примеру, со счета 

мобильного телефона – отправив SMS. В Астане уже используется оплата с помощью QR-

кода. 

Памятники истории, произведениях искусства и достопримечательности. В нашем 

городе коды размещаются на памятниках истории и достопримечательностях, 
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информационные таблички в музеях, устанавливают около различных 

достопримечательностей и исторических зданий.  

QR-коды в кафе и ресторанах. При помощиотсканированного QR-кода ресторана или 

кафе на мобильной странице сервиса Google, можно узнать отзывы и обзоры и посмотреть 

необходимую информацию, QR-меню. На входе кафе можно отсканировать QR-код меню и 

не ждать, пока официант его принесет. 

QR-коды в прессе. Присутствие на страницах журналов и газет QR-кодов решает 

целый спектр задач: 

1. Дает владельцам смартфонов и планшетов возможность получить гораздо больше 
информации, чем напечатано в издании. Удачным ходом будет дополнение статьи в газете 

или журнале мультимедийным содержанием, к примеру, видеосюжетом или 

фоторепортажем. 

2. При цитировании интернет ресурсов, если указать ссылку не электронным адресом, 
а посредством QR-кода, читателю будет намного удобней осуществить переход. 

3. Можно увеличить число посетителей сайта электронного издания, если 

опубликовать ссылку на статью в виде QR-кода.  

QR-коды в рекламе. Магазины используют QR код для привлечения клиентов. 

Например, флайеры с QR от магазина раздаются прохожим и, прочитавшим информацию в 

QR коде при предоставлении в магазине выдается скидка. Для экономии времени, можно 

заказать вещь, которую он собирался купить, а к его приходу с работы ему уже доставят ее. 

Мобильные платежи с помощью QR – кодов. Внедрение этой технологии не требует 

больших затрат. Кроме того, QR-коды поддерживает большинство современных 

смартфонов.Процедура оплаты товаров и услуг через коды QR проста: владелец мобильного 

устройства скачивает специальную программу, к которой привязывает данные своей 

банковской карты. Чтобы оплатить товар в торговой точке, имеющей терминал для 

считывания кодов, необходимо всего лишь сформировать QR-код в программе и предъявить 

его на кассе. 

Создать QR-код не сложно. С учетом того, что эти коды не были лицензированы, 

каждый желающий может не только использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. 

Для создания и продвижения QR кодов имеется множество сервисов и программ. Коды 

сохраняются в виде графического изображения форматах (JPEG, PNG или TIFF), можно 

распечатать, вставить в документ, отправить по электронной почте, опубликовать в сети 

интернет. 

Онлайн сервисы для создания QR кодов: Русскоязычные сервисы: QR coder 

http://qrcoder.ru/, QR Maniahttp://qrmania.ru/, Генератор QR-кодов http://ru.qr-code-

generator.com/. Сервис QR codeGeneratorhttp://zxing.appspot.com/generator 

Сервисы для распознавания QR-кодов 

Для распознавания QR кодов разработано множество программ и различных сервисов. 

Распознавать коды можно следующим образом: 

1. С помощью камеры мобильного телефона и программы, установленной на него; 

2. С помощью WEB камеры и программного обеспечения обычного 

компьютера/ноутбука 

3. С помощью онлайн сервиса или программы, в которую можно загрузить 

графическое изображение, содержащее код или указать ссылку на страничку с кодом. 

Анкетирование студентов до 

Использование QR кода  
50 студентов 1 

курса 

Да 12 

Нет 38 

Анкетирование студентов после 

Использование QR кода  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fqrcoder.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fqrmania.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.qr-code-generator.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.qr-code-generator.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzxing.appspot.com%2Fgenerator
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Да 37 

Нет 13 

После получение о полезной и доступной информации об использовании QR - кода 

количество студентов пользующих полезными возможностями гаджетов смартфоном и 

планшетов увеличилось. 

Заключение 

QR код  -квадратная картинка, в которой закодирована информация. «QR - 

QuickResponse - Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихкод (бар-код), 

предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном телефоне. При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, 

например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку. QR-код выполняет 

сразу две функции: позволяет автоматически считывать различные данные; помещает 

большое количество информации в небольшую картинку (4296 символов - это более двух 

машинописных страниц текста). 

В огромном количестве окружающей нас информации  - применение QR-кода 

своевременное и полезное интересное изобретение! 

Литература: 

1. Программа Цифровой Казахстан 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Ауыр металл тұздарымен созылмалы улану жағдайында асқазанның кілегей 

қабаты құрылымының морфологиялық сипаттамасы (кадмий мысалында) 

Жұмахан Жарылқасын Сәкенұлы , «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Кокенов Фаррух Мухтаржанұлы 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Казақстан 

Республикасы 

 

    Аннотация 

В этой статье рассматривается структурные изменение в  различных отделов желудка 

при воздействии кадмиа в длительной продолжительности.  

Annotation 

In this article discusses the structural change in different parts of the stomach when exposed 

cadmium in long duration. 

Тақырыптың өзектілігі. Ғылыми-техникалық прогрестің қойған мәселелері 

арасындағы ең күрделісі және көп қырлысы – оның адамзат тағдырына әсері болып 

табылады.  

Республика Президентінің "Қазақстан - 2050" жолдауында ел дамуындағы ұзақ мерзімді 

приоритеттің біріне "денсаулық, білім және Қазақстан азаматтарының жақсы өмір сүруін" 

жатқызды. Мұнда елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық жақсы дамуының 

маңызды индикаторы – халықтың денсаулығы болып табылады. 

Қазіргі өмір сүру жағдайында денсаулық сақтаудың тапсырма диапазоны халық 

денсаулығын антропогенді сипаттағы биологиялық, химиялық факторлардың әсерінен 

қорғау өзектілігінің есебінен кеңеюде  [1,2,3]. 

Соңғы уақытта қоршаған орта факторларының халық денсаулығына тигізетін әсер қаупін 

бағалау жөнінде маңызды жетістіктерге қол жеткізілді [4,5]. 

Халықаралық денсаулық пен еңбекті сақтау ұйымының конвенциясы халықтың еңбекпен 

қамтылған бөлігі денсаулығының мүмкіндігінше жоғары деңгейде болуын декларациялайды 

[6,7]. 

Авторлардың пікірі бойынша [2] жұмыс орнында денсаулық үшін қауіптің алдын алу 

және кеміту технологиялық жағынан ғана қол жетімді емес, сондай-ақ экономикалық 

жағынан тиімді де.            

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Көптеген авторлардың мәліметі бойынша, жұмыс істеу орнында денсаулыққа зиян 

келтіретін қауіптілікті төмендету мен алдын алу, тек технологиялық мүмкіндікті ғана емес, 

сондай – ақ экономикалық тиімділікті де арттырады [8]. 

Ауыр металдардың зиянды заттарымен созылмалы интоксикациясы, қазіргі таңда кәсіби 

патологияның негізгі мәселесі болып табылады. Әсіресе  мұндай жағдайда, ірі химиялық 

өндірістік өнеркәсіптермен жұмыс істеп отырған жерлерде, яғни, қазақстандықтар үшін – 

маңызы зор. 

Заманауи өндірістік және технологиялық өндірістен, қалыпты  өмір сүру орта 

ерекшеліктерінен, жұмыс орындарын жасайды. Адам денсаулығына және қоршаған ортаға 

зиянды, әсерін тигізетін  химиялық заттардың ішінде, кадмий қосындысын айтуға болады. 

Осы қосындылармен лабораториялық жағдайда, өндірісте, осы заттарды қолдануда немесе 

жоюда болсын, яғни, кез келген жағдайда жанасқанда адам денсаулығына қауіпті [9,10]. 

Кадмий (Cd) – қоршаған ортаның қауіпті ластағышы болып табылады. Тыныс алу және 

асқорыту жүйесі арқылы адсорбцияланып, бірнеше  минуттан кейін қанда концентрациясы 

анықталады. Кадмий – организмге канцерогенді, гонадатропты, эмбриотропты, мутагенді 

және нефротоксинді әсері етеді; металдың жоғарғы биохимиялық кумуляциялық қасиетінің 

болуынан қоршаған ортаны төменгі деңгейде ластағанның өзінде, халыққа жағымсыз әсер 

ету қауіпі бар. Ауадағы жоғарғы концентрациялық кадмиймен  қысқа уақытта жанасудың 

өзінде, өкпенің фиброзына, өкпе мен бүйрек қызметінің тұрақты бұзылысына алып келеді. 

Кадмий инголяциялық жолмен түскенде, өкпеге 50% шөгеді. Асқазан ішек жолдарында Cd 

5% адсорбцияланады. Кадмийдің нысана ағзалары – бауыр, бүйрек, сүйек кемігі, сперма, 

ұршықты сүйек және талақ болып табылады. Бауыр мен бүйректе кадмийдің 30% 

деполанады [11]. 

Cd-дің токсикалық әсері, ең біріншіден ұрпаққа беріледі, себебі плацентадан ену арқылы, 

кадмий ұрықтың ферментативтік жүйесінің статусын өзгерте алады. Cd-ді  per os арқылы 

жүкті және қоректеніп жүрген егеуқұйрықтарға енгізгенде, ұрпақтарында репродуктивті 

жүйеінің бұзылуы мен физикалық дамудың тежелуінің болатындығы анықталды [12,13,15].  

Кадмийдің адамға созылмалы әсер етуі бүйрек қызметінің бұылуына, тыныс 

жетіспеушілігіне, остеомаляцияға, анемияға және иіс сезу қабілетінің бұзылуына алып 

келеді.  Сонымен қатар, кадмийдің канцерогенді қасиеті мен жүрек-қан тамыр ауруларының 

себепші факторы болуы мүмкін деген де ақпараттар кездеседі. Созылмалы кадмиймен 

уланудың ең ауыр түріне, қаңқа сүйектерінің деформациясымен сипатталатын бой өсудің 

тежелуі, бел ауруларымен, аяқ бұлшықеттерінде айқын ауырсынумен жүретін «үйрек 

тәрізді» жүріспен сипатталатын «итай-итай» ауруын жатқызуға болады [13,15]. Сонымен 

қатар, жұмсарған сүйектердің жиі сынуы, ұйқы безінің функциясының бұзылуы, асқазан-

ішек жолдарындағы өзгерістер, гипохромды анемия, бүйректің дисфункциясы және т.б. 

өзгерістер анықталады. Адам және жануарлар организімінде кадмий жиналуға бейім, себебі 

тағам мен суда тез сіңіп, әр түрлі мүшелер мен тіндерге өтеді. Металдың токсикалық әсері ең 

аз концентрациясында да көрінеді.  

Кадмийдің токсикалық әсерін төмендетуде металлиотионеиннің рөлі айтарлықтай. 

Экспериментальды кадмийді көктамырішілік аталған белокпен бірге енгізгенде, 

тышқандардағы бүйрек тінінің некрозының дамуын алдын алады. Ал, кадмийдің 

бейорганикалық аналогиялық дозалары бүйректе некроз дамуына алып келеді. Бұл 

металлиотионеиннің металдың токсикалық қасиетін төмендету үшін қатысатындығын 

көрсетеді. Бірақтан да бұл механизм сандық қатынас жағынан шектелген, себебі кадмийдің 

ұзақ уақыт бойы түсуінен тубулярлы эпителийдің зақымдануы дамиды. 

Зерттеу мақсаты. Зиянды факторлардың нәтижесінде асқазанның түрлі бөлімдеріндегі, 

қабатының қабырғаларындағы және жасушаларындағы түрлі компоненттерінің 

морфологиялық өзгерістерінің ерекшелігін анықтау. 

Материал және зерттеу әдістері: 

Асқазанның морфофункционалды зерттеуіне азғана жұмыс арналған, оның өзінде 

шешімдер қарама қайшылық туғызады. 
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Ауруларда кілегей қабаттың гистологиялық өзгерісін бағалау үшін көптеген авторлардың 

пікірінше субъективті критерийлерден құрылады. 

Істелінген жұмысқа экспериментальды жануар ретінде ақ түсті тұқымы белгісіз 

егеуқұйрықтар қолданылды – еркек егеуқұйрықтар, салмағы 180-230 г, жалпы саны -70. 

Себебі, тек қана егеуқұйрықтарда кадмийдің көп түсуіне байланысты болатын реакциялар 

адам организімінде болатын реакцияларға ұқсас болып келеді. Зерттеуге алынған жануарлар 

кадмийдің азотқышқылынының (Cd(NO3)2) токсикалық әсеріне ұшырап, олардың ішіндегі 

20-сы бақылауда болды. 

Созылмалы экспериментте зерттеуге алынған жануарларға кадмий нитратын 25, 35 және 

45 күннің ішінде 0,5 мг/кг мөлшерде енгізілді.  

Эксперимент үшін алынған жануарларға процесс үстінде стандартты толыққанды 

тағамдық рацион белгіленіп, осы рацион бойынша қоректенді. Барлық жүргізілген 

экспериментте жануарлардың салмағының өзгерісін анықтап, оларды қадағалап, алынған 

ақпараттар протоколға енгізілді. 

Жүргізілген эксперименттің ұзақ мерзімді болуына байланысты, асқазанның кілегей 

қабатының құрылымында жастық өзгерістердің болуы күтілді. Жастық ерекшеліктерді 

анықтап, оларға дифференциация жүргізу мақсатында, жануарлардың екінші бір бөлігі 

параллельді «бақылауда» болды.  

Берілген ғылыми зерттеу жұмысында біз гистологиялық, гистохимиялық және  

морфометриялық  зерттеу әдістерін қолдандық. 

 Сынаққа алынушы жануарлар белгілі бір уақыт аралығында созылмалы кадмий 

интоксикациясының әсерінде болып, зерттелді.   

Дербес зерттеу нәтижелері 

Созылмалы кадмий  интоксикациясы әсері кезінде асқазанның кілегейлі қабатындағы 

морфологиялық өзгерістер 

  Жануарларда созылмалы улану жағдайын іске қосу оның организмге, асқорыту 

мүшелеріндегі құрылымдық-функционалдық бұзылулардың патогенезі және морфогенезін, 

кілегей қабаттың, оның бездік құрылымдарының және кілегей асты қабатының құрылымдық 

компанентінің морфологиялық өзгерістерінің әсер ету механизмін зерттеуге мүмкіндік 

береді. Осыған байланысты, бақылауға алынған егеуқұйрықтарда асқазан қабырғасының 

клеткалы-құрылымдық компоненттерінің арақатынасын, қалыпты құрылуын білу қажет. 

Бақылауға алынған егеуқұйрықтардың асқазанының кілегей қабатының морфологиялық 

және морфометриялық зерттеу нәтижелері, бұл жануарлардың асқазаны екі бөліктен 

тұратындығын көрсетті: біріншісі бастапқы бөлік немесе асқазан алды және асқазанның 

шынайы бездік құрылымдары бар төменгі бөлігі. Асқазан алды көп қабатты 

қыртысталынбайтын эпителиймен қапталған, ол шұңқырлар мен төмпешіктерге байланысты 

тегіс емес қалыңдыққа ие. Кілегей қабаттың тұзақ аймағында эпителий өте жұқа, ал 

қатпарлар бетінде қалыңдау. Беттік эпителий негізінен жазық эпителийдің 4-5 қабатынан 

тұрады. Беткі қабаттары ашық түсті және ірі гиперхромды клеткалардан тұрады. 

Эпителиальды қабаттан соң міндетті түрде жұмсақ дәнекер тінді негіз анықталады, оның 

негізгі бөлігі клеткалардан тұрады. 

Микроскопиялық зерттеулердің нәтижесі егеуқұйрық асқазаны қабырғасының кілегейлі 

қабатына 3 апта бойы созылмалы улану әсерінде беттік эпителийде некрозды-деструкциялық 

өзгерістер болады, өз қабығында, кілегейлі және кілегей асты қабатында гемодинамикалық 

және ісінулі-геморрагиялық бұзылулар жүреді. Мұнда кілегейлі қабаттың апикальді бөлігі 

нақты және қопсыған күйде, дистрофиялық-некрозды өзгерістердің есебінен беттік эпителий 

ісінеді, клеткалардың көпшілігі десквомацияланған, асқазан ұяшықтары кеңейтілген және 

кілегейлі массамен толтырылған. Кілегейлі қабаттың бетінде некроздық-деструкциялық 

өзгерістер көп  қабатты  эпителийдің   безді   бөлікке өту аймағында анық байқалады, мұнда 

беттік эпителий бездің беттік бөлігінің құрылымсыз массасына айналған.   

Сынақты өткізудің келесі 4-5 аптасында асқазанның кілегейлі қабатында әр түрлі 

гемодинамикалық, альтерациялық-некроздық және ісіну-қабынулық өзгерістері жүрген. 
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Беттік эпителий қабаттың дистрофиялық ісінуінің есебінен қалыңдатылған. Негізгі қабаттар 

гиперхромды клеткалармен берілген, олар белгілі орында акантоз тенденциясына ие. Өзіндік 

дәнекер тінді негізде қабынған клеткалар саны артады. Эпителий асты бұлшық ет қабатының 

кейбір жерлерінде метахромазиялар анықталады. Кілегей асты қабаты ісіну есебінен 

кеңейген, қан кету, мукоидті және фибриноидті ісіну байқалады. Айта кетерлігі, сынақтың 

бұл мерзімінде гемодинамикалық бұзылуларға кілегей клеткалармен периваскулярлы қабыну 

және дисциркуляторлық өзгерістер алып келуі ықтимал. Кілегейлі қабаттың 

периваскулярлық аймақтарында мукоидті және фибриноидті ісінумен жүретін  дәнекер тінді  

құрылымдардың десквомациясы айқын көрінеді. 

Сынақтың 6-аптасында асқазанның кілегей қабаты және кілегей асты қабатында да 

гемодинамикалық, альтерациялық-некроздық және қабынулық өзгерістердің сақталатыны 

анықталды. Мұнда қабыну процестері алдыңғы біріншілікте орналасады. Асқазанның 

кілегей қабатында қатпар және ойылулар пайда болады. Беттік эпителий қалыңдатылған, 

жұмсарған, дистрофиялық-некроздық өзгерістері базальдық қабатқа дейін өтеді. Өзіндік 

біріктіруші   негізде  қабыну инфильтрациясының көлемінің артуы бақыланады. 

Кадмий әсерінің 6-7-ші аптасы кезінде асқазанның кілегей қабатындағы морфологиялық 

өзгерістер алдыңғы сынақтармен салыстырғанда гемодинамикалық бұзылулар және кілегей 

қабатының эпителиалды компанентінің альтерациялық-некроздық өзгерістерінің арта 

түсетіндігі байқалды. Кілегей асты қабатында клетканың ісінуі артады, ол дәнекер тінді 

құрылымдардың жұмсаруы мен бұзылуына алып келеді. Тамырлар әртүрлі өзгерістерге 

ұшырайды, бірі кеңейген, толыққанды периваскулярлы қан кету бар, басқалары қабырғаның 

қалыңдауы есебінен тарылған. Тамыр айналасында мес жасушалары көп және 

гематогистиогенді табиғаты бар клеткалық инфильтрат пайда болады . Осы уақытта 

біріктіруші дененің патогенетикалық бұзылу факторы, фибриноидті ісіну және фибриноидті 

некроз алдыңғы сынақтарға қарағанда анық байқала түседі.  

Қорытынды. 

 1. Алынған нәтижелерді зерделей келе, жануарлар организміне экстремалды фактормен 

әсер ету бойынша, біздің жүргізген сынағымыздың негізіне сүйене отырып, асқазан мен 

оның мүшелерін қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлар, асқорытудың пассивті бөлімі 

еместігі екендігін дәлелді түрде айта аламыз. Кадмийдің созылмалы интоксикациялық 

әсері кезінде олар құрылымдық өзгеріске ұшырайды және қан айналымы өзгерісіне 

бейімдейді.  

 2. Құрылымның өзгерісі асқазанның барлық құрылымдарында, бірақ айқын өзгерістер 

ішкі және орта қабаттарында дамиды. Созылмалы улану секілді жалғыз факторға 

анықталған өзгерістер тән емес,  олардың көрінуінің деңгейі мен токсиндік сипаты  

кадмийдің әсер етуімен келісілген болуы ықтимал.  

3. Адамның кәсіби қызметінде және өмір тіршілігінде мұндай ауыр металдар секілді 

фактор рөлінің артуы, жоғарыда айтқандарды ескергенде, кадмийдің әсері бар 

аймақтарда күтпеген нәтижені болдырмас үшін тиімді профилактикалық шараларды 

іздеуді қажет етеді.  

 4. Бұл мәселені шешуге түрлі маман зерттеушілердің бағытталған күшінің көмегімен 

ғана қол жеткізуге болады.  

Шешімдері: 

1. Зиянды факторлардың әсері асқазан қабырғасына, асқазанның шырышты қабатының 

эпителиалды, сондай-ақ сторма-қан тамырлық компаненттеріне зиянды әсер етеді. Беттік 

және безді эпителий дистрофиялық-некроздық өзгерістерге ұшырайды. Стромада 

аутоиммундық қабынуға өтетін гемодинамиканың бұзылуы, ісіну, қосылысты элементтердің 

фибриноидқа дейінгі дезорганизациясы дамиды.  

 2. Ауыр  металл кадмий әсерін ұзарту нәтижесінде асқазанның шырышты қабатында 

дисрегенераторлы өзгерістер жүреді, әсіресе оның пилорикалық және фундальді 

бөліктерінде. Пилорикалық және аденоматозды бездердің өзгерісі түрінде дамиды.  
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3. Кадмийдің созылмалы  әсері кезінде паренхиматозды, сондай-ақ строма-қан тамырлық 

компаненттерінде эпителиалды компаненттің альтерациялық-некроздық өзгерістердің 

дамуымен, ал стромада өтімділіктің бұзылуы байқалады; қосылысты клеткаларда иммундық 

қабынуға өткенде мукополисахаридтердің қайта орналасуы,  мукоидті және фибриноидті 

ісіну жүреді. Бұл өлшеулердің дұрыстығы, асқазанның кілегей қабатының құрылымдық 

элементтерін морфометриялық зерттеу нәтижесі арқылы дәлелденеді. 
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Аннотация 

ДДҰ деректері бойынша жатыр мойны обыры (жатыр мойны обыры) әйелдер 

арасында ғаламдық деңгейде жиі кездесетін төртінші қатерлі ісік болып табылады. 2018 

жылы шамамен 570 мың жаңа жағдай орын алды, оның ішінде жатыр мойны обыры 

әйелдердің қатерлі ісігінен болатын барлық өлім-жітімнің 7,5%-ын құрады. Жатыр мойны 

обырынан жыл сайынғы 311 мыңнан астам өлім-жітімнің 85%-дан астамы табысы төмен 

және орташа елдерде орын алады.  

Адам папилломавирусы (HPV) — жалпы және генетикалық жағынан біртекті емес 

ДНҚ тобы , құрамында терінің эпителийіне және шырышты қабыққа әсер ететін вирустар 

бар. Ол жыныс жолдарының ең көп тараған вирустық инфекциясы болып табылады. 

Annotation 
According to WHO, cervical cancer (cervical cancer) is the fourth most common cancer 

among women globally, with an estimated 570 000 new cases in 2018, of which cervical cancer 
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accounted for 7.5% of all women's cancer deaths. It is estimated that more than 85% of the more 

than 311 000 annual deaths from cervical cancer occur in low- and middle-income countries.  

The human papillomavirus (HPV) is a group of common and genetically heterogeneous 

DNA - containing viruses that affect the epithelium of the skin and mucous membranes. It is the 

most common viral infection of the genital tract. 

Появлению инфекции способствует общее снижение резистентности организма после 

перенесенных заболеваний инфекционной этиологии; вредные привычки, такие как 

злоупотреблениеалкоголем и табакокурение, также влияют на развитие инфекции. Большое 

число половых партнеров или партнеров имевших контакт с больной РШМ; генитальные 

инфекции, аногенитальные бородавки, воспалительные заболевания, применение оральных 

контрацептивов, неоднократные аборты, ранние первые роды – экзогенные факторы 

развития рака дистальных отделов женских половых органов. 

У женщин со стабильной иммунной системой РШМ развивается в течение 15 –20 лет. 

В то время как у женщин с ослабленнойна развитие может уйтиот 5 до 10 лет[1]. 

В 2020 г. ВОЗ в Глобальной стратегии по устранению РШМ как проблемы 

общественного здравоохранения, говорит о том, что для достижения этой цели необходимо 

применять комплексный подход к профилактике РШМ и борьбе с ним.  

Комплекснаяборьба с РШМ включает: первичную профилактику (вакцинация против 

ВПЧ), вторичную профилактику (скрининг, лечение предраковых поражений), третичную 

профилактику (диагностика, лечение инвазивного РШМ) и паллиативную помощь [1]. 

По рекомендациям ВОЗ женщины, ведущие активную половую жизнь, должны 

проходить скрининг для выявления аномальных цервикальных клеток и предраковых 

поражений начиная с 30 летнего возраста[1]. 

Скрининг представляет собой систему первичного обследования здоровых, 

клинически бессимптомных лиц с целью выявления среди них случаев заболевания. 

Скрининг включает в себя тестирование на предраковые состояния и рак, при этом 

большинство исследований направленона диагностику изменений эпителия шейки матки 

(ШМ), которые вызваны ВПЧ.В случае, еслиобследование выявит ВПЧ – инфекцию, 

предраковые поражения или рак на ранней стадии необходимонезамедлительно приступить к 

лечению, что позволитпредупредитьдальнейшее развитие рака, а также с высокой 

вероятностью достигнуть выздоровления. 

Методы исследования состояния эпителия ШМ: 

 молекулярно – генетические (ВПЧ – тест, экспрессия вирусных онкобелков 

Е6, Е7); 

 цитологический (РАР – тест, жидкостная цитология); 

 расширенная кольпоскопия; 

 биопсия ШМ с гистологическим исследованием биопсийного материала; 

 оптико – электронное сканирование ткани ШМ; 

 определение биомаркеров (мРНК, микроРНК, метилирование); 

 иммуноцитохимическое и иммуногистохимическое определение 

онкобелков р16, ki67. 

Как правило, программы скрининга РШМ основаны на обнаружении ВПЧ с помощью 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени, либо в выявлении 

цитологических и/или молекулярно – генетических изменений в клетках ШМ. 

Цитологическое исследование и ВПЧ – тестирование считаются наиболее эффективными 

методами выявления поражений ШМ. 

После заражения ВПЧ влияет на процесс деления клеток – усиливая его, чем вызывает 

разрастание эпителия, что в дальнейшем может привести к появлению новообразований. В 

период 1980–1990 гг. была выявлена связь ВПЧ с дисплазией и плоскоклеточным раком 

шейки матки. Методы гибридизации показали, что от 80 до 100% случаев РШМ содержат 

ДНК ВПЧ [4]. 
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Длительно протекающее инфицирование ВПЧ является важнейшим фактором риска 

развития опухоли. Поэтому диагностика ВПЧ наряду с цитологическими исследованиями 

являются важнейшими элементами скрининга и профилактики РШМ.[4]. 

Остановимся подробнее на традиционном цитологическом методе исследования 

(мазок по Папаниколау, PAP – тест) и жидкостной цитологии. 

Отличие жидкостной цитологии (ЖЦ) от традиционного метода (ТМ) заключается в 

том, что взятый материал помещается в жидкую среду, из которой потом на специальной 

центрифуге образуются цито – препараты, состоящие из «отмытых клеток», которые 

сконцентрированы на одном месте и образуют ровный слой. 

Целью исследования является анализ влияния ВПЧ как одного из факторов развития 

РШМ среди женского населения Республики Саха (Якутия) на основании данных 

исследований, проведенных в РС(Я) научными сотрудниками в период с 2019 – 2020 гг. 

Были поставлены следующие задачи:изучитьнаучные работы и литературу по теме 

исследования; сравнить ТМ и метод ЖЦ; провести анализ полученных данных; сделать 

заключениепроведенного исследования.   

Объект.РШМ ассоциированный ВПЧ. 

Предмет.Диагностика и профилактика РШМ ассоциированного ВПЧ. 

Методы исследования. Анализ данных полученных в лаборатории патоморфологии, 

гистологии и цитологии Клиники Медицинского института Северо – Восточного 

Федерального университета им. М.К. Аммосова в 2019 г., где исследовали цитологический 

материал ШМ 7600 женщин, обратившихся в различные медицинские учреждения РС(Я) в 

2018 г. Диагностика проводилась путем окрашивания стекол по методу Романовского – 

Гимза[2]. 

Для выявления тенденций эпидемического процесса в различных возрастных группах 

исследователями была применена возрастная классификация Ю.Ю. Елисеева, согласно 

которой женщины были разделены на 4 группы по возрастам[2]: 

 молодой – 18 – 29 лет; 

 зрелый – 30 – 44 лет; 

 средний – 45 – 59 лет; 

 пожилой – 60 – 74 лет. 

Остановимся подробнее на 2 возрастных группах – 18 – 29 лет и 30 – 44 лет, так как 

они показали, что дисплазии различной степени тяжести наиболее часто встречались у 

женщин репродуктивного возраста[2]. 

Данные исследования мазков со слизистой ШМ и цервикального канала среди 

возрастной группы от 18 до 29 лет показали: 

 наличие воспалительных процессов у 956 пациенток(34%); 

 дисбиоз флоры влагалища –740 пациенток (40,7%); 

 наличие косвенных признаков ВПЧ – 269 пациенток (39%); 

 наличие фоновых заболеваний – 187 пациенток (33,2%). 

Частота встречаемости фоновых заболеваний ШМ: 

 гиперкератоз плоского эпителия – 12 пациенток (30%); 

 плоскоклеточная метаплазия –127 пациенток (30,4%); 

 пролиферация железистого эпителия – 35 пациенток (51,5%); 

 гиперплазия по типу дисплазии – 13 пациенток (34,2%). 



178 
 

 
Рис. 1. Результаты цитологического исследования среди женщин 

молодоговозраста(18 – 29 лет), % 

 

Данные исследования мазков со слизистой ШМ и цервикального канала среди 

возрастной группы от 30 до 44 лет показали: 

 дисбиоз флоры влагалища – 693 пациенток (38,2%); 

 наличие косвенных признаков ВПЧ – 269 пациенток (39%); 

 наличие фоновых заболеваний – 212 пациенток (37,6%). 

Частота встречаемости фоновых заболеваний ШМ: 

 гиперкератоз плоского эпителия – 16 пациенток (40%); 

 плоскоклеточная метаплазия – 149 пациенток (35,7%); 

 пролиферация железистого эпителия – 30 пациенток (44,1%); 

 гиперплазия по типу дисплазии – 17 пациенток (44,7%). 

 
Рис. 2. Результаты цитологического исследования среди женщин 

молодого возраста(30 – 44 лет), % 

 

Как известно, инфицированность ВПЧ увеличивает риск развития дисплазий в 10 раз. 

В обследованной группе было выявлено, что частота выявления сочетания дисплазий и 

косвенных признаков ВПЧ составила 207 случаев (57,6%) от всех дисплазий[2], т.е. больше 

половины всех случаев. Что в очередной раз подтверждает связь ВПЧ и риска развития 

РШМ. 

Как показало исследование важно выявление не только начальных стадий рака, но 

фоновых и предраковых заболеваний, так как они чаще всего встречаются у социально 

активной группы женщин репродуктивного возраста.  

Однако, в 1472 случаях от общего числа исследованных женщин, был получен 

результат «железистый эпителий не взят» и результат «материал неинформативен» был 

получен в 143 случаях[2]. Что составило 21,3% от общего числа забранного материала. Что 

указывает на преобладание таких аспектов человеческого фактора, как плохой забор 

материала, отсутствие специальных инструментов, гарантирующих взятие материала со всех 

зон, прием пациентки во время менструации, а также на зависимость от климатических 

условий. 

В последние годы активно применяется метод ЖЦ, которая обеспечивает качество 

забора (многослойный препарат с минимальным содержанием крови, бактерий и 
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нейтрофильных лейкоцитов), хранения и транспортировки исследуемого материала.Не менее 

важным является то, что из одного забора возможно выделить до 6 одинаковых по 

клеточному составу мазков, что позволяет проводить дополнительные исследования. 

По данным различных исследований, чувствительность ЖЦ составляет до 95%, в то 

время как чувствительность традиционного метода менее 60%. Авторы резюмируют, что 

«метод ЖЦ является более надежным, уменьшает количество ложноотрицательных 

результатов, количество неудовлетворительных для анализа препаратов и время, 

необходимое врачу цитологу для оценки клеточного материала» [4]. 

Разберем результаты еще одного исследования проведенного на базе Клиники МИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова в 2020 г., которое показало более высокую диагностическую 

ценность ЖЦ по сравнению с традиционным методом (ТМ). Исследование было проведено в 

лаборатории патоморфологии, гистологии и цитологии Клиники МИ СВФУ им. М.К. 

Аммосова среди 35 пациенток в возрасте от 23 до 54 лет. Всего было проведено 35 

исследований цервикальных образцов ТМ и методом ЖЦ [3]. 

Метод традиционной цитологии выявил: 

 отсутствие внутриклеточного поражения  –  10 пациенток (28,5%); 

 реактивные изменения – 13 пациенток (37,1%); 

 дисплазия ШМ легкой степени – 10 пациенток (28,5%); 

 дисплазия 2 степени – 2 пациентки (5,7%). 

Метод жидкостной цитологии показал: 

 отсутствует патология  –  9 пациенток (25,7%); 

 реактивные изменения (плоскоклеточная метаплазия, воспаление, умеренная 

гиперплазия) – 14 пациенток (40%); 

 реактивные изменения – 14 пациенток (40%); 

 дисплазия ШМ легкой степени – 11 пациенток (31,4%); 

 дисплазия 2 степени – 1 пациентка (2,8%). 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика диагностики заболеваний ШМ 

ТМ и методом ЖЦ 

Также было проведено типирование ВПЧ методом ПЦР на базе микробиологической 

лаборатории Клиники МИ СВФУ. Ко-тестирование (типирование) подтвердило случаи 

носительства ВПЧ у 3 женщин с диагнозом LSIL: 1 пациентка – ВПЧ 16, 39 типов; 1 

пациентка – ВПЧ 6 типа; 1 пациентка – ВПЧ 68, 39 типов. С диагнозом NILM: 1 пациентка – 

ВПЧ 16, 51 типов[3]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что метод ЖЦ имеет большую 

ценность в диагностике патологии ШМ. Помимо этого необходимо дополнительно 

проводить ВПЧ – тестирование, которое позволит выявлять начальные, предраковые стадии 

и своевременно начинать специфическое лечение. 

РШМ имеет распознаваемую предклиническую фазу, длительный период развития, в 

связи с чем существуют реальные возможности для профилактики данного заболевания 

путем внедрения в практическое здравоохранение надежных и высокоэффективных 

скрининговых программ. 

Тем не менее данные государственной медицинской статистики по заболеваемости 

злокачественными новообразованиями (ЗНО) с 2007 по 2019 гг. показали наименьший 
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уровень заболеваемости и смертности от РШМ в РС(Я) среди национальных республик 

расположенных в Сибири. В то же время среди всех государственных образований в 

сибирской части России наиболее тяжелая ситуация по заболеваемости и смертности от 

РШМ сложилась в регионах, в которых проживают различные этносы – Республика Тыва, 

Кемеровская область, Республика Бурятия, Забайкальский край [5]. Эти же регионы 

являются наиболее экономически уязвимыми, что подтверждает заявление ВОЗ о 

связиуровня дохода с частотой смертности от РШМ. Эти данные в очередной раз 

свидетельствуют о целесообразности проведения вакцинации против ВПЧ (как первичной 

профилактики РШМ) в первую очередь в регионах с высоким уровнем заболеваемости и 

смертности от РШМ. 

Заключение. Во всем мире профилактика ВПЧ и РШМ базируется на 

проведениицитологического скрининга и своевременном проведении вакцинации. Поэтому 

на данный момент наиболее эффективным средством первичной профилактики 

ВПЧинфекции считается вакцинация. 

ВОЗ рекомендует включение вакцинации против ВПЧ в национальные календари 

прививок всех стран мира.Согласно позиции ВОЗвнедрение ВПЧ-вакцины не должно 

снижать значения эффективных программ скрининга РШМ, в которые в том числе входят 

методы традиционной и жидкостной цитологии. 

Анализ проведенных исследований показал, что итоговый результат во многом 

зависит от качества забора материала. В первом случае мы получили 21,3% мазков не 

подлежавших дальнейшему исследованию, так как те были неверно забраны. К тому же, по 

данным различных источников от 17% до 34% полученных результатов цитологических 

исследований являются ложноотрицательными, где основной причиной таких показателей 

так же указывается неправильный или плохой забор материала. 

Медицинские организации согласно Федеральному закону "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323 - ФЗ обязаны проводить 

профилактическую работу, в том числе просветительскую среди женщин –рассказывать об 

особенностях подготовки к сдаче мазка, необходимости проведения исследований, частоте 

посещения врача-гинеколога и частоте сдачи необходимых анализов (их цели), 

ознакамливать с факторами риска гинекологических заболеваний, методамиих профилактики 

и т.д. 

Все это поможет сделать диагностику полученного материала более точной, позволит 

уменьшить количество неинформативного материала и частоту ложноотрицательных 

результатов. Что в свою очередь позволит выявлять изменения в полости ШМ на ранних 

стадиях и приступить к своевременному лечению. 
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Аннотация 
Актуальным в наше время является вопрос о правильном и здоровом питании 

школьников, т.к. здоровье человека напрямую зависит от баланса между количеством и 

качеством еды.  Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости и 

успеваемости. Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, правильное питание школьников, рацион 

школьников. 

The question of proper and healthy nutrition of schoolchildren is relevant nowadays, 

because human health directly depends on the balance between the quantity and quality of food. 

Insufficient intake of nutrients in childhood negatively affects the indicators of physical 

development, morbidity and academic performance. A full, balanced diet is the most important 

condition for the normal functioning of the human body, especially during the period of growth and 

development. 

Keywords: Healthy lifestyle, proper nutrition of schoolchildren, the diet of schoolchildren. 

Аннотация 
Қазіргі уақытта өзекті мәселе-оқушылардың дұрыс және дұрыс тамақтануы, өйткені 

адам денсаулығы тамақ мөлшері мен сапасы арасындағы тепе-теңдікке тікелей байланысты. 

Балалық шақта қоректік заттардың жеткіліксіз қабылдануы физикалық даму, ауру және оқу 

көрсеткіштеріне теріс әсер етеді. Толық, теңдестірілген тамақтану адам ағзасының қалыпты 

жұмыс істеуінің маңызды шарты болып табылады, әсіресе өсу мен даму кезеңінде. 

Түйінді сөздер: салауатты өмір салты, оқушылардың дұрыс тамақтануы, 

оқушылардың рационы. 

К составлению полноценного рациона школьника требуется глубокий подход с 

учетом специфики детского организма. Освоение школьных программ требует от детей 

высокой умственной активности, приобщаясь к знаниям, они выполняют не только тяжелый 

труд, но одновременно растут, развиваются, и для всего этого они должны получать 

полноценное питание.  

Правильное питание – это основа здоровья человека. Как известно, неправильное 

питание и малоподвижный образ жизни являются главными причинами возникновения 

различных заболеваний. Необходимо знать, что процессы жизнедеятельности организма 

находятся в тесной зависимости от питания человека. Питательные вещества, такие как 

белки, углеводы и жиры, являются составными частями клеток и тканей организма. В состав 

клеток и тканей входят, и другие элементы пищи - минеральные соли и витамины. При этом 

некоторые из витаминов являются составными частями, так называемых ферментов, 

участвующих в процессах расщепления, перестройки и образования новых, сложных 

органических веществ, входящих в состав организма. 
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Актуальность. В настоящее время приоритетной становится проблема повышения 

культуры питания, с тем чтобы рацион питания соответствовал энергетическим затратам и 

физиологическим потребностям растущего организма.  

Цель исследования – заключается в рассмотрении рационального питания, как его 

основу здоровья и долголетия. 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятием сбалансированное питание. 
2. Изучить рацион питания школьников. 
3. Выяснить значение питания в жизни человека. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе был сформулирован 

определенный вывод: полноценное и правильно организованное питание – необходимое 

условие долгой и полноценной жизни, отсутствия многих заболеваний. 

Практическая значимость работы заключается в пропаганде здорового образа 

жизни и занятий физической культурой, в применении разнообразных методов исследования 

с учащимися и в рассмотрении полученных результатов. 

Объект  исследования – рацион питания. 

Предмет исследования – питание как - залог  здоровья, силы и красоты  человека. 

Методы исследования: анкетирование учащихся 9-11 классов. 

Школьный период, охватывающий возраст от 7 до 17 лет, характеризуется 

интенсивными процессами роста, увеличением костного скелета и мышц, сложной 

перестройкой обмена веществ, деятельности эндокринной системы, головного мозга. Эти 

процессы связаны с окончательным созреванием и формированием человека. 

К особенностям этого возрастного периода относится также значительное умственное 

напряжение учащихся в связи с ростом потока информации, усложнения школьных 

программ, сочетание занятий с дополнительными нагрузками (факультативные занятия, 

кружки, домашнее задание). Для обеспечения всех этих сложных жизненных процессов 

школьнику необходимо полноценное питание, которое покроет повышенные потребности 

его организма в белках, жирах, углеводах, витаминах и энергии. Очень важно обеспечить 

поступление в организм необходимых пищевых веществ в оптимальном количестве и в 

нужное время. Ведь что такое рациональное питание? По существу, это соблюдение 7 

основных правил питания: 

Правило первое: пищевой рацион должен быть максимально разнообразным. Нет ни 

одного продукта, который мог бы удовлетворить потребность организма во всех 

питательных веществах. Поэтому для полноценного питания человеку нужны различные 

продукты, дополняющие друг друга. 

Правило второе: основу пищевого рациона должны формировать хлеб, изделия и 

блюда из круп, макарон и картофеля. Эти продукты, богатые белками и углеводами, должны 

обеспечивать более половины суточной потребности в энергии. Кроме того, они являются 

важным источником растительного белка, витаминов (в особенности группы В), минералов 

(калий, кальций, магний) и пищевых волокон, необходимых для нормального пищеварения. 

Правило третье: овощи (дополнительно к картофелю) и фрукты необходимо 

включать в рацион несколько раз в течение дня и в количестве не менее 400 г в сутки. 

Обладая невысокой калорийностью, овощи и фрукты являются незаменимыми источниками 

витаминов, минералов, легко усвояемых углеводов, аминокислот и многих других 

биологически активных веществ, так необходимых нашим клеткам. 

Правило четвертое: в ежедневный рацион следует включать молочные продукты, 

лучше с низким содержанием жира. Они полезны человеку во все периоды его жизни, так 

как содержат питательные и биологически активные  вещества и являются важным 

источником незаменимых аминокислот, минералов и, особенно, кальция. 

Правило пятое: из мясных продуктов предпочтение следует отдавать нежирному 

мясу и птице. Мясо – источник белков и жиров. 
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100% 

0% 

Что такое правильное 

питание? 

правильный 

режим 

питания 

56% 33% 

11% 

Сколько раз в день вы 

принимаете пищу? 

3 раза в день 

4 раза в день 

5-6 раз в день 

 36% 

64% 

Всегда ли вы 

принимаете пищу в 

одно и то же время? 

Да 
Нет 

26% 

74% 

Сколько раз в неделю 

вы употребляете 

фрукты и овощи? 

Ни разу 

2 и более 

43% 

32% 

25% 

Какому типу пищи вы 

отдаете предпочтение? 

Полноценное, 

горячее 

питание 

Перекусы, 

фастфуд 

Правило шестое: сахар, соль и алкоголь – самые “незваные” гости в пищевом 

рационе. 

Правило седьмое: если вы не уверены, что правильно и разнообразно питаетесь – 

контролируйте свою массу тела. 

Анкетирование учащихся на базе Вилюйской СОШ №3 им. Н. С. Степанова. 

Познакомившись с главными правилами организации правильного питания, стало 

интересно узнать, как выполняют эти правила учащиеся. Так для изучения 

сбалансированности питания, было проведено анкетирование учащихся 9-11 классов. В нем 

участвовало 95 учащихся. 

1. Что такое правильное питание? 
Можно сказать, что учащиеся имеют представление о 

правильном питании. 

 

 

 

2. Сколько раз в день вы принимаете пищу? 

Таким образом, половина школьников не 

придерживается дробного питания, что может 

сказаться на их здоровье.  

 

 

 

3.Всегда ли вы принимаете пищу в одно и то 

же время? 

 

Большинство не придерживается, режима питания это может привести к развитию 

атеросклероза, ожирения, болезням обмена веществ. 

4. Сколько раз в неделю вы употребляете фрукты и овощи? 

Овощи и фрукты – являются исключительными 

источниками важнейших незаменимых нутриентов: 

аскорбиновой кислоты, β-каротина, биофлавоноидов. 

Они содержат в значительном количестве пищевые 

волокна, магний, калий, железо, фолиевую кислоту, 

витамин К.  Поэтому так важно включать их в свой 

рацион питания. 

5. Какому типу пищи вы отдаете предпочтение? 

Фаст-фуд – это 

удобно, быстро 

и относительно 

недорого. Но 
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употребляя его, человек далеко не всегда задумывается о том, какой вред он наносит 

собственному организму. Скольких полезных витаминов и минералов он сам себя 

лишает, а мог бы их получить, питаясь правильно, и сбалансировано, употребляя в 

пищу здоровую еду. 

 

По ответам на вопросы анкеты можно увидеть, что учащиеся в большей степени 

стараются придерживаться правильного питания, но не всегда отдают предпочтение 

рациональному питанию. Иногда очень трудно удержаться перед множеством различных 

вкусностей, которые часто вредны для нашего организма. 

Выводы: 

1. Сбалансированное питание – это не просто набор полезных продуктов, это 

стиль жизни. Необходимо знать меру в поглощении пищи и помнить основные правила и 

законы потребления разных продуктов.  

2. Питание школьника при грамотной организации должно обеспечить организм 

обучающихся всеми пищевыми ресурсами, способствовать полноценному развитию 

растущего организма в условиях интенсивных интеллектуальных нагрузок.  

3. Здоровое питание в современных условиях жизни необходимо и потому, что 

оно вносит свой вклад в сокращение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

ожирения, сахарного диабета, некоторых видов рака, и ряда других соматических 

болезней, включая заболевания с недостатком витаминов (авитаминозы, гиповитаминозы) 

и минеральных веществ. 
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Аннотация 

 В статье проанализирована статистика рождаемости недоношенных детей в РС (Я) 

за 2019-2021 гг.; изучены особенности сестринского ухода за недоношенными детьми на 

примере ГАУ «РБ№1», ПЦ № 2 методом анкетирования среди среднего медицинского 

персонала, выхаживающего недоношенных детей.  

Изучив особенности сестринского ухода и проанализировав статистику рождаемости 

недоношенных детей в РС пришли к выводу, что за последние 3 года количество 

недоношенных детей в РС увеличилось. Это может быть связано с тем, что с 2012 года все 

регионы перешли на выхаживание детей, родившихся с экстремально низкой массой тела -  

от 500 до 1000 граммов. К особенностям сестринского ухода за недоношенными детьми 

можно отнести - непрерывный контроль за состоянием ребенка и создание микроклимата 

(температурный режим, соблюдение стерильных условий, звукоизоляция, светоизоляция). 

Ключевые слова: недоношенные дети, статистика, сестринский уход. 

Введение:изучение проблемы недоношенности значительно возросло в последние годы 

в связи с введением в РФ новых критериев живорожденности, рекомендуемых ВОЗ(Приказ 

МЗ РФ № 318 от 04.12.1992 г.), новыми порядками оказания акушерско-гинекологической 

(Приказ МЗ РФ № 808н от 02.10.2009 г.) и неонатологической медицинской помощи (Приказ 

МЗ РФ № 409н от 01.06.2010 г.), а также в связи с внесениемизменений в отраслевые 
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статистические формы № 13 и № 32 (Приказ МЗ РФ № 443 от25.08.2008 г.).В условиях 

сложившейся неблагоприятной демографической ситуации, ухудшения здоровья женщин 

фертильного возраста, особую актуальность приобретает сохранениежизни и здоровья 

каждого родившегося ребенка. Глубоко недоношенные младенцы являютсяобъектом 

пристального внимания, так как составляют группу высокого риска по 

частотезаболеваемости и смертности. Особенно это значимо для детей с очень низкой массой 

тела(ОНМТ) при рождении – 1500 г и менее и для детей с экстремально низкой массой 

тела(ЭНМТ) при рождении – 1000 г и менее. Их выхаживание относится к самой 

высокотехнологичной помощи, им требуется поддержка всех основных жизненно важных 

функций организма. 

Целью данной работы является - изучение особенностей сестринского ухода за 

недоношенными детьми.  

Задачи: 
1. проанализировать статистические данные рождаемости недоношенных детей в 

РС (Я) на примере ГАУ «РБ№1» ПЦ№2 

2. рассмотреть особенности сестринского ухода за недоношенными детьми; 

Гипотеза исследования:исследования заключается в том, что медицинская сестра 

играет большую роль в выхаживании глубоконедоношенных детей, профилактике 

осложнений, успешного сестринского ухода. 

Предмет изучения: сестринский процесс при выхаживании недоношенных детей. 

Объект исследования: особенности сестринского ухода при выхаживании 

недоношенных детей. 

Научная работа 
В Республике Саха частота рождения недоношенных детей колеблется от 4 до 16 %. 

Кажущийся небольшим процент недоношенных детей с массой тела при рождении 

менее1500 г формирует основную часть структуры перинатальной смертности – 50–70 %. 

Однакосреди выживших детей высок удельный вес инвалидности: детского 

церебральногопаралича, слепоты, глухоты, умственной недостаточности. Но исходы у таких 

детей определяются не только глубокой незрелостью, но и тем,насколько своевременно и 

адекватно им оказывалась первичная реанимационная помощь,выхаживание на первом и 

втором этапах, а также реабилитация на ранних сроках развития.  

2.1. Статистика рождаемости недоношенных детей в РС(Я) 

Динамика рождаемости недоношенных детей в периоды с 2019 по 2021 г. в РС (Я) 

 

Рождение недоношенных детей последние годы увеличивается. По сравнению с 2019 

годом в 2021 г. количество недоношенных детей увеличилось на 13,6 %. 

Динамика рождаемости недоношенных детей по срокам гестации 
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На данной диаграмме мы видим, что наиболее часто недоношенные дети рождаются 

в период 31недели и в более ранние сроки. В среднем показатели за 3 года остаются на 

достаточно высоком уровне. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году отмечается увеличение 

количества детей, родившихся в сроке 31-34 недели. 

Мы провели анкетирование среди среднего медперсонала Республиканского 

перинатального центра. В анкетировании участвовали 10 медсестер. Анкетирование 

проводилось с целью выявления особенностей сестринского ухода за недоношенными 

детьми. 

Им были заданы следующие вопросы: 

1. Какие особенности есть при выхаживании недоношенных детей 

 

Медсестры ответили, что особенностью сестринского ухода при выхаживании 

недоношенных детей являются –непрерывный контроль за состоянием ребенка, строгое 

соблюдение температурного режима, звукоизоляции и светоизоляции. 

2. Какие новые манипуляции стали применять? 

 

 

  В последние годы при уходе за недоношенными детьми стали применять метод 

«гнездо» и кормить ребенка методом самотека. 

3. Какие новые аппаратуры и аппараты стали применять? 
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Со слов медицинского персонала в последние годы усовершенствовались аппаратура, 

техника, применяемая в выхаживании недоношенных детей. 

4. Какие трудности испытываете при выхаживании недоношенных детей? 

 

Средний медперсонал отмечает, что трудностями при выхаживании за 

недоношенными детьми являются непрерывный мониторинг за состоянием ребенка и 

создание микроклимата (температурный режим, соблюдение стерильных условий, 

звукоизоляция, светоизоляция).  

Выводы 

Изучив особенности сестринского ухода и проанализировав статистику рождаемости 

недоношенных детей в РС пришли к выводу: 

1. за последние 3 года количество недоношенных детей в РС увеличилось. Это 
может быть связано с тем, что с 2012 года все регионы перешли на выхаживание 

детей, родившихся с экстремально низкой массой тела -  от 500 до 1000 граммов; 

2. Особенностями сестринского ухода за недоношенными детьми являются: 

непрерывный контроль за состоянием ребенка и создание микроклимата 

(температурный режим, соблюдение стерильных условий, звукоизоляция, 

светоизоляция). 
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Паллиативтік көмекке мұқтаж  онкологиялық науқастарға арналған 

тамақтануды зерттеу 

Хагани Эльвина Рахматовна «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Дулатбаева Динара Кокеновна 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС, Қазақстан Республикасы 

 

Онкологиялық науқастарғапаллиативті көмек көрсетуде өмір сүру сапасын жақсарту 

мақсатында  дәрумендер сияқты диеталық қоспаларды қолданады.Бұл ағымдағы немесе 

алдыңғы емнің жанама әсерлерін жеңу үшін пайдаланады. Алайда, кез-келген қатерлі ісік 

ауруы ерекше. Сондықтан, мультидәрумендер, омега-3 май қышқылдары (теңіз көздерінен) 

және басқалары сияқты тағамдық қоспалар барлық қатерлі ісіктерге пайда әкелмеуі мүмкін, 

тіпті белгілі бір терапиямен кері әсер етуі мүмкін.  

Пищевые добавки, такие как витамины, используются для улучшения качества жизни 

при паллиативной помощи онкологическим больным. Он используется для преодоления 

побочных эффектов текущего или предыдущего лечения. Однако любой рак уникален. 

Таким образом, пищевые добавки, такие как поливитамины, омега-3 жирные кислоты (из 

морских источников) и другие, могут не приносить пользы при всех видах рака, а 

определенные методы лечения могут даже оказывать неблагоприятное воздействие.  

Nutritional supplements such as vitamins are used to improve quality of life in palliative care 

for cancer patients. It is used to overcome the side effects of current or previous treatments. 

However, every cancer is unique. Thus, nutritional supplements such as multivitamins, omega-3 

fatty acids (from marine sources), and others may not be beneficial for all types of cancer, and 

certain treatments may even have adverse effects.  

Қатерлі ісік - әлемдегі өлім-жітімнің екінші себебі. Қатерлі ісік диагнозы науқасқа 

ғана емес, оның отбасына да әсер етеді. Соңғы бірнеше жыл ішінде медициналық емдеу 

саласындағы жетістіктер мен сүт безі қатерлі ісігі сияқты көптеген қатерлі ісіктердің өлім-

жітімі және онкологиялық аурулар сияқты жаңа жағдайлардың саны азайды. Бүгінгі күні 

онкологиялық терапия режимінің әртүрлі түрлері бар, соның ішінде химиотерапия, 

иммунотерапия, мақсатты терапия, гормоналды терапия және сәулелік терапия. Онколог 

қатерлі ісікке шалдыққан науқас үшін қандай терапия режимін қолдану керектігі туралы әр 

түрлі факторларды ескере отырып, қатерлі ісіктің түрі мен сатысына, ісіктің орналасуына, 

науқастың қолданыстағы медициналық жағдайына, науқастың жасына және жалпы 

денсаулығына байланысты шешім қабылдайды.Алайда, медициналық жетістіктерге және 

соңғы бірнеше онжылдықта қатерлі ісік ауруынан аман қалғандардың санының жақсаруына 

қарамастан, қатерлі ісік, сондай-ақ онкологиялық терапия режимі жанама әсерлерге әкелуі 

мүмкін, соның ішінде ауырсыну, шаршау, ауыз қуысының жарасы, тәбеттің болмауы, жүрек 

айну, құсу, ентігу және ұйқысыздық. Онкологиялық науқастарда психологиялық, әлеуметтік 

және эмоционалдық проблемалар болуы мүмкін. Терапия режимінің түріне және дәрежесіне 

байланысты ол жағымсыз жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Бұл жанама әсерлер 

онкологиялық науқастың өмір сапасына айтарлықтай әсер етеді. Паллиативті көмек 

онкологиялық науқастарды денсаулыққа байланысты азаптардан құтқаруға және олардың 

өмір сапасын жақсартуға бағытталған. 

Паллиативті көмек – жазылмайтын аурумен ауыратын науқастарға демеушілік көмек 

деп те аталады, бұл онкологиялық науқастарға олардың өмір сапасын және физикалық 

белгілерін жақсартуға бағытталған көмек. Паллиативті көмек бастапқыда хосписке күтім 

жасау немесе өмірінің аяқталуы деп саналды, егер емдік емдеу қатерлі ісік сияқты өмірге 

қауіп төндіретін науқастарды емдеудің бір нұсқасы болып табылмаса, уақыт өте келе бұл 

өзгерді. Бүгінгі күні паллиативті көмек онкологиялық науқасқа онкологиялық аурудың кез-

келген кезеңінде - қатерлі ісік диагнозынан өмірінің соңына дейін енгізіледі. Химиотерапия 

және сәулелік терапия – қатерлі ісік процедураларын баяулатуға, тоқтатуға немесе емдеуге 

көмектесетін емдеу схемаларымен біріктірілуі мүмкін. Паллиативті көмек қатерлі ісік 
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диагнозы қойылған және онкологиялық емдеуді бастаған науқастың өмір сүру сапасын 

жақсартуға мүмкіндік беретін шешімдерді ұсына алады.Паллиативті көмек қатерлі ісікті 

емдеуді аяқтаған, бірақ жанама немесе физикалық белгілері бар науқасқа көрсетілуі 

мүмкін.Химиотерапия – рак клеткаларын жою үшін қолданылады, бірақ, бұл процесте 

дененің қалыпты сау жасушалары жиі бөлінетін әртүрлі бөліктеріне де әсер етеді, бұл 

кепілдікке әкеледі. Мұндай көптеген жағдайларда пациент дәрігерге тағайындалған емдеуді 

немесе әдеттегі емдеуді жалғастыра беруі қиынға соғады. Тамақтану, соның ішінде ғылыми 

тұрғыдан дұрыс тамақтану және тағамдық қоспалар қабылдау қатерлі ісік ауруларын 

жеңілдететін жағдайлардың нұсқаларының бірі болып табылады.Көптеген жылдар бойы 

паллиативті көмек пен хосписке күтім жасау кезінде тамақтанудың негізгі мақсаты тек 

онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасын жақсарту болды. Алайда, қазір паллиативті 

емдеу ісігі қатерлі ісік ауруының әртүрлі кезеңдерінде біріктірілгендіктен, онкологиялық 

науқастарға арналған тамақтану (тамақ пен тағамдық қоспаларды қосқанда) сапаға әсер 

ететін қатерлі ісіктерден аман қалудың әртүрлі аспектілерінің біреуіне немесе бірнешеуіне 

пайда келтіру үшін жасалуы керек. Себебі, өмір, жалпы денсаулық және ауруды қоздыратын 

жасушалық факторларды төмендету арқылы қатерлі ісіктің қайталануын және аурудың 

дамуын бақылауға көмектеседі. 

Паллиативті көмекте науқастардың физикалық белгілеріне немесе өмір сапасына 

белгілі бір емдәмдік қоспаларды немесе тағамдарды қабылдаудың немесе қосымша 

инфузиялардың әсері немесе пайдасы туралы жарияланған кейбір зерттеулермен 

танысайық. Паллиативті күтімдегі қатерлі ісік ауруымен ауыратын науқастарға Д витаминін 

қосу. Д витаминінің қалыпты деңгейі сүйектер мен бұлшықеттердің құрылымы мен 

қызметін, сондай-ақ біздің дененің әртүрлі физиологиялық жүйелерінің функционалды 

тұтастығын сақтау үшін өте қажет. Д витаминіне бай тамақ өнімдеріне лосось, тунца мен 

скумбрия, ет, жұмыртқа, сүт өнімдері мен саңырауқұлақтар сияқты майлы балықтар жатады. 

Адам денесі теріге тікелей күн сәулесінің әсерінен болған кезде Д витаминін де 

жасайды.2015 жылы жарияланған қималық зерттеуде Испания зерттеушілері Д дәрумені 

жетіспеушілігінің денсаулыққа байланысты өмір сапасымен, әлсіздікпен және паллиативті 

күтімдегі жергілікті дамыған немесе метастатикалық немесе жұмыс істемейтін қатты 

онкологиялық науқастардың физикалық жұмысымен байланысын бағалады. Паллиативті 

көмек көрсетілген қатерлі ісігі бар 30 науқастың ішінде 90% D дәрумені тапшылығы 

кездескен. Осы зерттеу нәтижелерін талдау D дәрумені концентрациясының жоғарылауы 

шаршағыштықтың төмендеуін және физикалық және функционалдық әл-ауқаттың 

жақсарғанын анықтады. 

Витамин D қосымшасының опиоидты дозаларға (ауырсынуды басқару үшін 

қолданылатын), антибиотиктің тұтынылуына және өмір сапасына әсері бақыланды. 

Зерттеушілер 1 айдан кейін D дәруменімен толықтырылған топта емделмеген топпен 

салыстырғанда опиоидты дозаның едәуір төмендегенін, 2 топта қолданылатын дозалар 

арасындағы айырмашылық 3 айдан кейін екі есеге жуық артқанын байқады. Зерттеу сонымен 

қатар бірінші айда Д витаминінің өмір сүру сапасы жақсарғанын және бұл топтың 

емделмеген топпен салыстырғанда 3 айдан кейін антибиотиктерді тұтынуы едәуір 

төмендегенін анықтады.  

Зерттеулер көрсеткендей, Паллиативті көмекпен дамыған қатерлі ісік ауруымен 

ауыратын науқастарға диеталық D дәрумені қоспаларын қабылдау қауіпсіз болуы мүмкін 

және ауырсынуды басқаруды жақсарту және инфекцияны азайту арқылы науқасқа пайдалы 

болуы мүмкін. 

Омега-3 май қышқылдары - бұл организм өндірмейтін және күнделікті тамақтанудан 

алынатын маңызды май қышқылдарының класы. Омега-3 май қышқылдарының әртүрлі 

түрлері эйкозапентаен қышқылы (EPA), докозагексаенов қышқылы (DHA) және альфа-

линолен қышқылы (ALA) болып табылады. Омега 3 май қышқылдарының қайнар 

көздері: Балық және балық майлары - EPA және DHA сияқты Омега-3 май қышқылдарының 

ең жақсы көзі. Алайда, жаңғақ, өсімдік майлары және Чиа тұқымдары мен зығыр тұқымдары 

https://addon.life/kk/2020/08/22/nutrition-in-cancer-related-fatigue-cachexia/
https://addon.life/kk/2020/07/17/fish-salmon-nutrition-cancer-risk/
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сияқты өсімдік көздері ALA сияқты Омега-3 май қышқылының кең таралған көзі болып 

табылады. Азық-түлік көздері мен омега-3 май қышқылдарының диеталық қоспаларын 

қажетті мөлшерде, паллиативті көмекпен емделетін EOX химиотерапиясымен ауыратын 

науқастың дұрыс тамақтануы пайдалы болуы мүмкін.  

С дәрумені (аскорбин қышқылы) - күшті антиоксидант және жиі қолданылатын 

табиғи иммунитетті көтеретін заттардың бірі. С витаминінің жоғарғы көздеріне апельсин, 

лимон, шпинат, қызыл қырыққабат, грейпфрут, помелос және лайм, гуава, болгар бұрышы, 

құлпынай, киви жемісі, папайя, ананас, қызанақ, картоп, брокколи және канталуп сияқты 

цитрустық жемістер жатады.С дәрумені тобының пациенттерде өнімділік деңгейі 

жоғарыдайды. Сонымен қатар, С дәрумені тобындағы ауырсынудың 50% төмендетеді және 

өмір сүру ұзақтығының 8 айға өседі. Қысқаша айтқанда, С дәруменінің қоспалары немесе 

инфузиялары дұрыс мөлшерде сәулелік терапияға төзімді сүйек метастаздары бар 

онкологиялық науқастарға ауырсынуды азайту және С дәрумені алмаған басқа 

пациенттермен салыстырғанда олардың жұмыс күйін және өмір сүру деңгейін жоғарылату 

арқылы пайдалы болуы мүмкін.  

Кейде қатерлі ісік ауруларын емдеудің жағымсыз әсерлері пациенттің емдеуді 

жалғастыруын қиындатуы мүмкін. Немесе пациенттер үшін емдеудің басқа нұсқалары 

жетіспейтін кезең пайда болады. Мұндай жағдайларда қатерлі ісік сипаттамаларына сәйкес 

келетін ғылыми тұрғыдан дұрыс тамақтану мен тағамдық қоспаларды қоса, жекелендірілген 

тамақтану науқасқа пайдалы болуы мүмкін. 

Куркумин - куркума карри дәмдеуішінің негізгі белсенді ингредиенті. Куркуминнің 

антиоксидантты, қабынуға қарсы, антисептикалық, пролиферативті және анальгетикалық 

қасиеттері бар екендігі белгілі.зерттеу нәтижесінде, Куркумин қоспасы аурудың ұзақ 

мерзімді тұрақтануы кезінде паллиативті емдеудегі миелома науқастарына көмектесе 

алатынын көрсетеді. Алайда, дәлірек айту үшін неғұрлым анықталған клиникалық 

зерттеулер қажет. 

Қорытынды 

Қысқаша айтқанда, осы кішігірім клиникалық зерттеулердің және жағдайлық 

зерттеулердің деректері дұрыс тамақ пен қоспаларды қолдану паллиативті көмек 

пациенттеріне ауырсынуды жеңілдету, инфекциялардың төмендеуі және физикалық 

симптомдар мен жалпы денсаулықты жақсарту кезінде пайдалы болуы мүмкін. Ендігі үміт - 

дәл осылай жасау үшін әлдеқайда үлкен клиникалық зерттеулер.Паллиативті көмекке ие 

онкологиялық науқастардың едәуір саны дәстүрлі емдеумен қатар дәрумендер сияқты 

кездейсоқ диеталық қоспаларды қолданады немесе емдеудің басқа нұсқалары болмаған 

кезде, қазіргі немесе алдыңғы емдеудің жанама әсерлерімен күресу, симптомдарды басқару 

және жалпы әл-ауқатты жақсарту. Кез-келген қатерлі ісік ауруы ерекше және аурудың 

сипаттамалары немесе ауруды қоздыратын жолдар қатерлі ісікке қарай әр түрлі болады. 

Қатерлі ісік ауруларын емдеу ғылыми қоспағанда, тағамдық қоспалармен кері әсер етуі 

мүмкін. Демек, кездейсоқ қоспаларды қолдану сіздің қатерлі ісіктеріңізді нашарлатуы және 

қатерлі ісіктерді емдеуге кері әсер етуі мүмкін. Осылайша, онкологиялық науқастың 

паллиативті көмекпен онкологиялық аурулардың сипаттамаларына, жүргізіліп жатқан еміне 

және өмір салтына ғылыми сәйкес келетін тамақтану мен тағамдық қоспалардың жекеленген 

тамақтануын зерттеу қажет, сол арқылы оларға пайдасын тигізеді.Сіз қандай тағамды жейсіз 

және қандай қоспаларды қабылдайсыз - бұл сіздің шешіміңіз. Сіздің шешіміңіз қатерлі ісік 

генінің мутациясын, қатерлі ісік ауруын емдеуді және қоспаларды, кез келген аллергияны, 

өмір салты туралы ақпаратты, салмақты, бойды және әдеттерді ескеруі керек.Қатерлі ісікке 

қарсы тамақтануды жоспарлау интернеттегі іздеулерге негізделмеген. Бұл біздің ғалымдар 

мен бағдарламалық қамтамасыз ету инженерлері енгізген молекулалық ғылымға негізделген 

шешім қабылдауды автоматтандырады. Негізгі биохимиялық молекулалық жолдарды түсіну 

қажет пе, жоқ па - қатерлі ісік кезінде тамақтануды жоспарлау үшін түсіну қажет.Қатерлі ісік 

ауруы, генетикалық мутациялар, тұрақты емдеу мен қоспалар, кез келген аллергия, әдеттер, 
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өмір салты, жас тобы мен жыныс туралы сұрақтарға жауап беру арқылы дәл қазір 

тамақтануды жоспарлауды бастаңыз. 
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Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алу және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру мен сақтауда халықтың сауаттылығын арттыру 

Абылай Мейірбек Еркінұлы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Кулсеитова Гулнур Аитжановна 

Сарыағаш қ,«Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС, 

  Қазақстан Республикасы 

 Жүрек - қантамыр жүйесінің аурулары - жаһандық денсаулық сақтаудың басты 

мәселесі.Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сүйенсек, жүрек-қантамыр 

жүйесінің ауруы әлемде жетекші аурулардың бірі және мыңдаған адамдардың өмірін қиятын 

дерт. Жүрек-қантамыр жүйесінің ауруы жүрек және қантамыр жүйесі қызметінің бұзылуы 

мен зақымдануынан пайда болатын аурулар. Халықтың  салауатты өмір салтын 

қалыптастыратын және қауіп қатер деңгейін төмендететін іс-шараларды жүргізу. 

 Сердечно-сосудистые заболевания являются серьезной глобальной проблемой 

здравоохранения.По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые 

заболевания являются одним из ведущих заболеваний в мире и уносят жизни тысяч людей. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы Заболевания, вызванные нарушениями и 

поражениями сердечно-сосудистой системы. Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и снижению уровня риска. 

 Cardiovascular disease is a major global health problem. According to the World Health 

Organization, cardiovascular disease is one of the leading diseases in the world and claims the lives 

of thousands of people. Diseases of the cardiovascular system Diseases caused by disorders and 

lesions of the cardiovascular system. Carrying out activities to promote a healthy lifestyle and 

reduce risk. 

XXI ғасырдың басындағы ғылыми медицина мен практикалық денсаулық сақтаудың 

ең өзекті мәселелерінің бірі қан айналымы жүйесінің аурулары (ҚЖА) болып табылады. Бұл 

аурулар әлемнің көптеген экономикалық дамыған елдерінде өлімнің барлық себептері 

арасында жетекші орын алады. Көптеген эпидемиологиялық зерттеулер көрсеткендей, 

жүрек-тамыр аурулары әртүрлі қауіп факторларының нәтижесінде пайда болады. Егер 

олардың кейбіреулері (тұқым қуалаушылық, жас) өзгермесе, әдеттер мен өмір салтын өзгерту 

арқылы басқа факторларды болдырмауға болады.Біздің елімізде де қан айналым жүйесінің 

аурулары өлімнің  басты себебі болып табылады.ЖИА-дан болатын өлім-жітімнің 50% - ға 

төмендеуі қауіп факторларына әсер етумен және емдеудің жақсаруымен тек 40% - ға 

байланысты. 

ҚЖА алдын алу бұл ҚЖА және онымен байланысты мүгедектіктің әсерін жоюға немесе 

азайтуға бағытталған қоғамдық және жеке деңгейдегі үйлестірілген кешен. Алдын алу 

шаралары туғаннан бастап қартайғанға дейін өмір бойы жүргізілуі керек. 

Алдын алудың негізгі стратегиялары: 

Популяциялық: өмір салтын, қоршаған орта жағдайды өзгерту, салауатты өмір салтын 

насихаттау; 

Қауіптілігі жоғары стратегиясы: ҚЖА қауіп факторларының деңгейін төмендетуге 

бағытталған алдын алу шаралары. Алдын алудың бұл бағыттары бір-бірін толықтыруы керек. 

ЖҚА алдын алу шараларын екі топқа бөлуге болады: 

Біріншілік профилактика еңбек пен демалудың ұтымды режимін, физикалық белсенділікті 

арттыруды, ас тұзын шектеуді, алкоголь мен темекі шегуден бас тартуды, тағамның 

калориясын және дене салмағын төмендетуді қамтиды. Шын мәнінде, бұл адамның ұтымды 

өмір сүру жағдайларын сақтауға мүмкіндік беретін алғашқы алдын-алу шаралардың бірі.  

Екіншілік(дәрі-дәрмектік және дәрі-дәрмектік емес) профилактика аурулардың 

қайталануын алдын алу, қауіп факторлары бар адамдарда асқынулардың  пайда болуын 

болдырмау, осы аурулардан сырқаттанушылық пен өлім-жітімді азайту, пациенттердің өмір 

сүру сапасын жақсарту мақсатында  ҚЖА бар науқастар тобы сараланып жүргізіледі. 

ДДҰ мәліметтері бойынша кенеттен қайтыс болу қаупіне үш негізгі қауіп факторы үлкен 

үлес қосады: артериялық гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) және темекі 

шегу. 

ЖҚА қауіп факторларын жіктеу: 

Биологиялық (өзгертілмейтін) факторлар: 

- Жасы, жынысы, тұқым қуалаушылық (туыстарында ЖҚА ерте дамуы), дислипидемияның, 

гипертензияның, глюкозаға, қант диабетіне және семіздікке төзімділіктің туындауына ықпал 

ететін генетикалық факторлар 

- Анатомиялық, физиологиялық және метаболикалық (биохимиялық) ерекшеліктер: 

дислипидемия, семіздік және дене майының таралу сипаты, қант диабеті. 

Мінез-құлық (өзгертілетін) факторлар: 

- Тамақтану әдеті, темекі шегу, қозғалыс белсенділігі, алкогольді ішу, стресске ұшырау. 

Тіпті қауіп факторларының біреуінің болуы 50-69 жас аралығындағы ерлердің өлімін 3,5 есе, 

ал бірнеше факторлардың біріктірілген әсерін 5-7 есе арттырады. Осылайша, ЖҚА қауіп 

факторларына әсер ету үшін әр адам салауатты өмір салтын қалыптастыруға ынталандыруы 

керек. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыратын және қауіп қатер деңгейін 
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төмендететін іс-шаралар: 

1. Темекі шегуден бас тарту (Шылым шекпейтіндерге темекі шегуге арналған үй-жайларда 

болудан бас тарту (пассивті темекі шегу). Егер адам күніне 5 дана темекі шегетін болса - өлім 

қаупі 40% - ға артады, егер күніне бір қорап болса-400% - ға, яғни 10 есе көп өлу мүмкіндігі 

бар. 

2. Гипохолестерин диетасын ұстану: қаныққан майларды азайту (шошқа етінің майлы 

сорттарын тұтынуды, күркетауық етін азайту, холестерині төмен диетаға енгізу), дәнді 

дақылдарға, көкөністерге (күніне 5 порцияға дейін ұсынылады), жемістер мен балықтарға 

баса назар аудару. Жұмсақ маргарин, күнбағыс, жүгері, рапс немесе зәйтүн майын қолдану 

керек. Майлардың жалпы мөлшері жалпы энергетикалық құрамның 30% - ынан аспауы керек, 

ал қаныққан майлардың мөлшері барлық тұтынылатын майлардың 1/3 бөлігінен аспауы 

керек. 

3. Ас тұзын тұтынуды күніне 5 г дейін азайтыңыз. "Жасырын" тұзы бар өнімдерді азайтыңыз: 

ысталған және қайнатылған шұжықтар, нан. Ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, егер сіз 

тұзды қолдануды шектесеңіз, миокард инфарктісі және басқа жүрек ауруларының  қаупі 25% 

төмендеуі мүмкін. Калий мен магний бар тағамдарды (Теңіз орамжапырағы, мейіз, қызылша, 

өрік, цуккини, асқабақ, қарақұмық) пайдалануды арттыру өте пайдалы.  

Рационалды тамақтану-бұл тұзды қабылдауды шектейтін теңдестірілген, тұрақты (күніне 

кемінде 4 рет) тамақтану. 

4. Артық салмақты азайтыңыз. Артық салмақ жүректің ишемиялық ауруы мен 

атеросклерозға байланысты басқа аурулардың қаупін арттырады. Халықтың 12% - дан 

астамы өз салмағын мүлдем білмейтініне назар аударады. Артық дене салмағының таралуы 

жасына қарай артады. Салмағыңызды бағалау үшін дене салмағының индексін ДСИ = 

салмақ (кг) / бойы (биіктік) (м2) анықтайтын қарапайым формуланы қолданыңыз. 

ДСИ-24,9 дейін бұл қалыпты дене салмағы; 

25-29, 9 – артықсалмақ; 

30-34, 9-I дәрежелісеміздік; 

35-39, 9-II дәрежелісеміздік; 

40 жәнеоданкөп – III дәрежелісеміздік. 

Соныменқатар, іште май жиналған кезде Орталық семіздік (еркектүрі) қауіпті. 

Орталық семіздіктің болуын бел шеңберімен (БШ) және бел шеңберінің жамбас шеңберіне 

қатынасы арқылы бағалауға болады. Ерлерде ЖҚА қаупі 94 см - денасады, әсіресешеңбері 

102 см-ден жоғары, әйелдерде сәйкесінше 80см-ден және 88см-ден асады. Бел шеңберінің 

жамбас шеңберіне қатынасы ерлерде 1,0-ден жоғары, ал әйелдерде 0,85-тен жоғары-

семіздіктің орталық түрінің дәл көрсеткіші < 102 см-ден бастап ерлер мен < 88 см-ден бастап 

және/немесе ДСИ< 30 кг/ м2 бастап әйелдер үшін салмақ салмау ұсынылады. 

Ерлерүшінбелшеңбері  = 102 см жәнеәйелдер үшін бел шеңбері = 88 см және/ немесеДСИ = 

30 кг / м2 дене салмағын төмендету ұсынылады. 

5.Қан қысымын бақылаңыз. АҚ 140/90 мм.с. б. жоғары емес АҚ қалыпты деңгейін ұстап тұру.  

6.Физикалық белсенділікті арттыру. Аптасынакемінде 150 минут орташа (жүру, жүзу, 

велосипед) дене белсенділігі (күніне 30 минуттан аптасына 5 рет) немесе аптасына 75 минут 

қарқынды дене  белсенділігі немесе аралас белсенділікте болу крек. 

7.Липидтер алмасуының көрсеткіштерін бақылау. Жүрек қантамырның  өте жоғары қаупі бар 

пациенттерге тығыздығы төмен липопротеин холестеринінің мақсатты деңгейіне (ХС-ЛПНП) 

<1,8 ммоль/л қолжеткізу немесе бастапқы көрсеткіш 1,8-3,5 ммоль/л (ESC, 2016) болса, оның 

кем дегенде 50% - ға азаюы ұсынылған. 

Жүрек қантамырының жоғарықаупі  бар пациенттерге ХС-ЛПНП <2,6 ммоль/л 

нысаналы деңгейіне қол жеткізу немесе егер бастапқы көрсеткіш 2,6-5,1 ммоль/л болса, оның 

кем дегенде 50%-ға азаюы ұсынылды. 

8.Алкоголь қабылдауды шектеңіз. Ерлер үшін күніне 2 стандартты дозадан аз (1 доза - 12 г/18 

мл этанол) және әйелдер үшін күніне 1 стандартты дозадан аз, бұл шамамен 330 мл сыраға 

немесе 150 мл шарапқа немесе 45 мл күшті сусынға сәйкес келеді. 



194 
 

9.Гликемияны бақылау. Гликирленген гемоглобин деңгейі < 6-6,5%. 

10.Ұзақ стресстік жағдайлардан аулақ болыңыз. 

Тіпті өмір салтына енгізілген кішкентай өзгерістер жүрек пен қан тамырларының ерте 

қартаюын баяулатуы мүмкін. Салауатты өмір салтын бастау ешқашан кеш емес. Адамда 

ЖИА белгілері пайда болғаннан кейін қауіп факторлары аурудың дамуына ықпал етіп, 

болжамды нашарлатады, сондықтан оларды түзету емдеу тактикасының ажырамас бөлігі 

болуы керек. 
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Человек – это сложнейшая загадка для науки и самого себя, понимание 

его природы было и остается предметом многочисленных исследований, в том числе и 

генетических. [1] 

       Генетика человека – это раздел науки генетики, который объясняет многое из того, 

что раннее было загадочным в биологической природе человека.[2] 

   Генетика человека как наука известна недавно люди интересуются генетикой давно, 

правда, они называли вопросы наследования определенных признаков генетикой. Проще 

говоря, издревле человека интересовало почему дети как правило похожи на своих 

родителей?  И почему у ребенка вдруг могут проявиться черты далекого предка? [3] 

Гипотеза, цель, содержание поставленных задач 

   Данную статью  по теме «Новые методы по сохранению и оздоровлению генофонда 

республики» мы проводим с той целью, чтобы выпускники высшего медицинского 

колледжа были намного информированы по количеству заболеваемости, уровень знаний в  

области генетики у специалистов всегда будут востребованы, а также знали причины 

наследования наследственных патологий, методов генетических исследований.   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on
https://www.bhf.org.uk/hearthealth/riskfactors/
http://thefhfoundation.org/about-fh/what-is-fh/
http://thefhfoundation.org/about-fh/what-is-fh/
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Объектом исследования является человек, предметом исследования послужили 

генетические заболевания 

Данная тема актуальна тем, что в современном мире с каждым годом число 

родившихся с наследственными патологиями растет, и решая иногда одну проблему 

выпускники сталкиваются и в своей профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 
2. Проведение анкетирования с целью выявления знаний в области генетики у 

студентов колледжа, распространение информационного бюллетеня и 

рекомендаций. 

3. Информативность среди студентов колледжа  о всех видов наследственных 

заболеваний; 

4. Сбор информации. 
5. Учет статистических данных по наследственным заболеваниям в ЗКО; 

6. Применения методов генетического анализа (Национального Генетического регистра 
Республики Казахстан)  выборка данных. 

И  если даже у ваших родственниках, близких родных выявили хромосомную болезнь, 

то не стоит отчаиваться и паниковать, нужно грамотно подойти к данной проблеме и 

обратиться в медико-генетическую консультацию, которая располагается в Западно-

Казахстанском кардио - диагностическом центре. По всему Казахстану Диагностический 

центр занимает 2 место по исследованиям  молекулярной генетики после Алматы.  

Несмотря на успехи современной медицины, по-прежнему, одной из причин детской 

инвалидности и смертности являются наследственные заболевания и врожденные пороки 

развития. 

 26 марта 2006 года был утвержден приказ №140 Министром здравоохранения 

Республики Казахстан о скрининговой программе дородовой диагностики и профилактики 

врожденных и наследственных заболеваний у детей – где внедряются новые методы по 

сохранению и оздоровлению генофонда республики.[4] 

Решающая роль в проведении программы принадлежит учреждениям медико-

генетической службы республики в обеспечении перинатальной диагностики, позволяющей 

не только установить диагноз еще до рождения, но и предотвратить появление на свет детей 

с тяжелыми, неизлечимыми пороками развития, с социально значимыми смертельными 

генными и хромосомными болезнями.[4]. 

Методы исследования 

Методами исследования послужила: По данным Национального Генетического 

регистра Республики Казахстан ежегодно в республике рождаются от 2500 до 3500 детей с 

врожденными и наследственными заболеваниями, что составляет от 20 до 24,3 % на 1000 

новорожденных.[4] 

Удельный вес врожденных пороков развития в структуре перинатальной смертности 

составляет 14-16%, занимая 2 место, а в ряде экологически неблагоприятных регионов 

определен на 1-м месте. В возрасте до одного года умирают более 20% детей с врожденными 

пороками развития, оставшиеся в живых в большинстве случаев являются умственно или 

физически неполноценными. [4] 

Результаты исследования 

Если ранжировать врожденные пороки развития по Западно-Казахстанской области 

первое место занимают врожденные пороки сердца, где на 135 новорожденных 40 детей 

рождаются именно с такими пороками, на втором месте стоят пороки костно-суставной 

системы (синдактилия – сращение пальцев, вывихи тазобедренных суставов) и на третьем 

месте - пороки развития в области половой системы (крипторхизм – не опущение яичников у 

мальчиков, атрезия – закрытое влагалище у девочек). В данный момент наблюдается рост 

рождения детей с новым заболеванием называемый «деризестентный рахит» – это 

необычный рахит, который характеризуется не только  меньшим содержанием в организме  
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кальция витамина Д, но и искривлением ног, рук, а самое главное отставание в умственном 

развитии. Носителями этого гена является женщины и передаются  и девочкам и мальчикам. 

В настоящее время выяснилось, что при хромосомных мутациях наиболее специфичные для 

того или иного синдрома проявления обусловлены изменениями небольших участков 

хромосом. Так, специфические симптомы болезни Дауна обнаруживаются при трисомии 

небольшого сегмента длинного плеча 21-й хромосомы (21q22.1), синдрома кошачьего крика 

- при делеции средней части короткого плеча 5-й хромосомы (5р15), синдрома Эдвардса - 

при трисомии сегмента длинного плеча хромосомы. Любые тревоги, раздражимость, 

отрицательные мысли приводят в организме плода  к необратимым процессам – мутациям. 

Поэтому при планировании семьи каждая молодая семья должна обращать внимание на свое 

состояние здоровья. Сейчас перед всеми нами актуален вопрос медико-генетического 

консультирования до беременности. [5] 

Потому что каждая клетка содержит свою информацию и при оплодотворении 

будущий плод получает ту информацию которая накопилась у  обоих родителей в течении 2-

х лет до беременности и 9 месяцев внутриутробного развития т.е состояние здоровья, мысли, 

поступки, тревоги, раздражимость, состояние окружающей среды  формирует у будущего 

ребенка здоровье. Количество зарегистрированных  наследственных заболеваний составляла 

90 – годы около 2000, сейчас число наследственных патологий увеличилась вдвое, а 

представьте сколько семей живущих в дальних районах  например на «точках» имеют детей 

с врожденными патологиями все это связано с такими факторами как  экология окружающей 

среды,  близкородственные браки, социальный фактор, неполноценное питание и т.д.[1] 

В современном обществе родственные браки (браки между двоюродными братьями и 

сестрами) сравнительно редки. Однако есть области, где в силу географических, социальных, 

экономических или других причин небольшие контингенты населения в течение многих 

поколений живут изолированно. В таких изолированных популяциях частота родственных 

браков по понятным причинам бывает значительно выше, чем в обычных "открытых" 

популяциях. Статистика свидетельствует, что у родителей, состоящих в родстве, вероятность 

рождения детей, пораженных теми или иными наследственными недугами, или частота 

ранней детской смертности в десятки, а иногда даже в сотни раз выше, чем в неродственных 

браках. Родственные браки особенно нежелательны, когда имеется вероятность 

гетерозиготности супругов по одному и тому же рецессивному вредному гену. Из разговора 

с генетиками было понятно, что наше население мало информирована  о не желательности 

родственных браков. Такие браки и в нынешнее время существуют например, у 

азербайджанской национальности из-за не смешения крови дяди женятся на племянницах, 

тети на племянниках, а когда на свет появляются дети с наследственным заболеванием 

начинается «беготня» по больницам, ошибаясь один раз они идут за вторым ребенком 

умудряясь менять фамилии обоих родителей и скрывая от специалистов-генетиков свои 

родственные связи, сменив фамилию ведь не изменишь генетический код своего организма. 

Ведь природу матушку не обманишь. [2] 

Конечно,  на фактор рождаемости детей с наследственными патологиями влияет не 

только мутации, но и  возраст женщины.  Достоверно установлено, что дети с синдромом 

Дауна чаще рождаются у пожилых родителей. Если возраст матери 35-46 лет, то вероятность 

рождения больного ребенка возрастает до 4,1%.  (трисомия по 21, 18, 13 паре хромосом) [2]    
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Например этот ребенок у женщины 6-ой, возраст женщины составляет 46 лет. У 

ребенка помимо синдрома Дауна трисомия по 21 паре наследуется от родителей синдром 

«Кошачьего глаза» происходит трисомия (нерасхождение хромосом) по 22 паре и 

выражается в изменении хрусталика глаза из округлой в продолговатую форму. 

 

 

 

 

Если посмотреть на данные отчета генетика по ЗКО за 2018-2019-2020 г.: беременные 

старшего возраста – 71женщин (2018), 65 (2019), 81 (2020); привычным не вынашиванием 

страдали – 34 женщин (2018), 11 (2019), 14 (2020); бесплодием страдали – 25 (2018), 10 

(2019), 18 (2020); в анамнезе рождение детей с ВПР (врожденный порог развития) 21 (2018), 

6 (2019), 7 (2020); по детскому населению с хромосомными аномалиями 25 детей (2018), 22 

(2019), 20 (2020); с синдром Дауна рождены в (2018) 12 детей, (2019) 13, (2020) 11; с 

врожденными пороками развития 53 детей (2018), 41 (2019), 34 (2020); с задержкой 

физического , психического и полового развития 12 (детей), 229 (2019), 214 (2020); с 

наследственными синдромами 40 детей (2018), 41 (2019), 41 (2020), по районам за 2005  

общее число новорожденных с ВПР 1-е место занимает Зеленовский район, 2-е место – 

Акжайкский р-н, 3-е место - Бурлинский район, 4-е место – Теректинский р-н, 5-е место – 

Джанибекский р-н, 6-е место Каратюбинский, Чингирлауский, Таскалинский, 

Джангалинский; за 2006 год общее число новорожденных с ВПР занимают -1-е место 

Каратюбинский р-н,2-е место - Теректинский р-н, 3-е место Казталовский и Сырымский р-

ны, 4-е место Бурлинский р-н, 5-е место Джангалинский, 6-е место- Таскалинский, 

Бокейординский, Акжайкский, Джаныбекский, Чингирлауский. Общее число 

новорожденных с ВПР по городу 2019 год составляет 122 ребенка, село 106 ребенка, 228 по 

области, в 2020 году по городу 111 ребенка, село 102 ребенка, 213 по области.[6] 

В настоящее время в республике функционирует 15 учреждений медико-

генетического профиля в 11 областных центрах и 4 городах – Жезказгане, Семипалатинске, 

Астане и Алматы, в которых работают 50 врачей-генетиков, из них 18 врачей цитогенетиков 

и лаборантов. Основным видом деятельности учреждений медико-генетической службы 

являются профилактика врожденной и наследственной патологии путем организации и 

проведения ретро и проспективного медико-генетического консультирования, пренатальной  
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диагностики, доклинической диагностики у новорожденных наследственных болезней, 

цитогенетический анализ, молекулярно-генетическая диагностика наследственных и 

мультифакториальных заболеваний. [4]  

 В настоящее время выяснилось, что при хромосомных мутациях наиболее 

специфичные для того или иного синдрома проявления обусловлены изменениями 

небольших участков хромосом. Так, специфические симптомы болезни Дауна 

обнаруживаются при трисомии небольшого сегмента длинного плеча 21-й хромосомы 

(21q22.1), синдрома кошачьего крика - при делеции средней части короткого плеча 5-й 

хромосомы (5р15), синдрома Эдвардса - при трисомии сегмента длинного плеча хромосомы. 

[1]  

Девочке 9 лет родилась с кольцевой хромосомой по 4-й паре, также единичный 

случай в мире, когда ребенок выжил. Помимо отставание происходит в умственном 

развитии, но и синдактилия (сращение пальцев) и  пятна  кофе по всему телу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение и выводы 

Хотелось бы сказать нашей будущей молодежи для того, чтобы не допустить 

рождения таких детей необходимо вести пропаганду о здоровом образе жизни, а в 

особенности молодым семьям перед планированием необходимо пройти медико-

генетическую консультацию не только на генетический анализ,  но и на совместимость 

крови. Потому что с каждым годом растет процент женщин с диагнозами «Привычное не 

вынашивание». 

Очень много молодых пар по многу лет не могут иметь детей, не зная причин и не 

обращаясь за консультацией профессиональных специалистов обращаются  к 

нетрадиционной медицине. С 2004 года было создано в нашем городе учреждение медико-

генетического консультирования при Западно-Казахстанском кардио –диагностическом 

центре.  

Знание генетики человека позволяет прогнозировать вероятность рождения детей, 

страдающих наследственными недугами. 

Единственное, что мы можем сделать, чтобы что-то противостоять сложившейся 

ситуации – отдавать себе отчет в серьезности положения и предпринимать разумные усилия 

для того, чтобы на свет не появлялись дети с тяжелыми наследственными патологиями. 

Реальный шанс для этого существует, но для этого надо быть, прежде всего хорошо 

информированным о возможности собственных генетических заболеваниях или мутантных 

генах, которые могут стать их причиной у потомства. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что знание генетики 

человека позволяет прогнозировать вероятность рождения детей, страдающих 

наследственными недугами. В ряде случаев имеется возможность прогноза вероятности 

рождения второго здорового ребенка, если первый поражен наследственным заболеванием. 
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Қызылорда медициналық жоғары колледжі  IVкурс білім  

Алушыларының коронавирусқа қарсы вакцина жүргізу  

жұмыстарына  көзқарасын бағалау 

Айғали Ақерке Әсетқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Абдраманова Гулайна Танирбергеновна 

Қызылорда қ., Қызылорда медициналық жоғары  колледжі,    Қазақстан Республикасы 

Аннотация 

Зерттеу мақсаты:Қызылорда медициналық жоғары колледжі  студенттерінің 

коронавирусқа  қарсы вакцина жүргізу жұмыстарына  көзқарасын сауалнама арқылы  бағалау 

Зерттеу тәсілі мен материалы: Сапалық зерттеу, феноменальды, мақсатты таңдама, 

популяцияға негізделген.2021 жылы желтоқсан айында Қызылорда медициналық жоғары 

колледжі студенттері арасында  зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы зерттеуді жүргізуде 

сауалнама алынды. Зерттеу колледжде білім алушы 4 курс студенттері қамтылды. Зерттеуге 

жалпы 73  адам қатысты.  

Қорытынды:Біздің зерттеуіміз болашақ медицина қызметкерлерінің вакцинацияға деген 

сенімділігі мен сенімсіздігінің жалпы жетіспеушілігін, сондай-ақ вакциналармен алдын алуға 

болатын аурудың пайда болу қаупін түсінбейтіндігін көрсетті.  Болашақ медицина 

қызметкерлеріне ұсынылған вакциналар туралы олардың пікірлері 67%-ды құрады. 

Қорытындылай келе респонденттердің басым бөлігі вакцинациялануға теріс  көзқарас 

танытты.  

Тіркес сөздер:колледж студенттері,Covid-19,вакцина,студенттердің көзқарасы,ақпараттану 

деңгейі,вакцина жүргізу жұмыстары,шетелдік тәжірибелер. 

Аннотация 

Цель исследования: Анкетирование оценка отношения студентов Кызылординского 

медицинского высшего колледжа к работе по вакцинации против коронавируса 

Подход и материал исследования: качественное исследование, феноменальное, 

целевая выборка, опора на население.В декабре 2021 года была проведена исследовательская 

работа среди студентов Кызылординского медицинского высшего колледжа. При 

проведении данного исследования был получен опрос. Исследование охватило студентов, 

обучающихся в колледже с  4 курс. Всего в исследовании приняли участие 50 человек. 

Вывод: наше исследование показало, что будущие медицинские работники не понимают 

общего недостатка уверенности и неуверенности в вакцинации, а также риска развития 

заболевания, которое можно предотвратить с помощью вакцин. Их мнение о 

рекомендованных вакцинах для будущих медицинских работников составило 67%. 

Подытоживая, большая часть респондентов высказала негативное отношение к вакцинации. 

Ключевые слова: студенты колледжа, Covid-19, вакцина, отношение студентов, уровень 

информированности, работа по проведению вакцины, зарубежный опыт. 

Annotation 

The purpose of the study: Questionnaire assessment of the attitude of students of the Kyzylorda 

Medical Higher College to work on vaccination against coronavirus 

Approach and research material: qualitative research, phenomenal, target sample, reliance on the 

population.In December 2021, a research work was carried out among the students of the Kyzylorda 

Medical Higher College. During this study, a survey was received. The study covered students 

enrolled in college from 1st to 4th year. A total of 73 people took part in the study.  

Conclusion: Our study showed that future healthcare professionals do not understand the general 

lack of confidence and uncertainty about vaccination, as well as the risk of developing a disease that 

can be prevented with vaccines. Their opinion on the recommended vaccines for future medical 

workers was 67%. Summing up, most of the respondents expressed a negative attitude towards 

vaccination. 
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Keywords: college students, Covid-19, vaccine, student attitude, awareness level, vaccine work, 

foreign experience. 

       Тақырыптың өзектілігі. Жаңа коронавирустық инфекцияның жағдайлары туралы 

алғашқы хабарламалар Хубэй провинциясының Ухань қаласында (Қытай Халық 

Республикасы) 2019 жылдың желтоқсан айының соңында пайда болды [1, 2]. Инфекция 

бүкіл Қытайға тез таралды, бір айдан кейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

инфекцияның өршуін мойындады және пандемия 2020 жылдың  наурызында жарияланды. 

Әлем бойынша:  Коронавирустық инфекция (COVID-19) кейбір жағдайларда 

респираторлық стресс синдромының дамуымен ауыр жедел ауруды тудырады. Вирус алғаш 

рет Қытайдың Хубэй провинциясының Ухань қаласында эпидемиялық індет кезінде 

анықталды [1]. Бастапқыда ДДҰ бұл туралы 2019 жылғы 31 желтоқсанда хабарлады, ал 2020 

жылғы 30 Қаңтарда ДДҰ covid-19 індетін Денсаулық сақтау саласындағы жаһандық төтенше 

жағдай деп жариялады [2, 3]. 2020 жылдың 11 наурызында ДДҰ COVID-19-ны жаһандық 

пандемия деп жариялады, алғаш рет 2009 жылы H1N1 тұмау пандемиясынан кейінгі 

жұқпалы процесті пандемия деп атады [4]. 

Мейірбике студенттері арасында COVID-19 вакцинасын қабылдау деңгейін жоғарылату 

инфекцияның алдын-алу және вакцинацияға деген халықтың сенімін арттырудың маңызды 

стратегиясы болып саналады. Сондықтан мейірбике студенттері арасында covid-19 

вакцинациясының  байланысты көзқарасын анықтау қажеттілігі туындайды. Еуропадағы бір 

кросс-зерттеу мейірбике студенттерінің жартысынан азы (43,8%) COVID-19 вакцинациясын 

қабылдауға дайын екенін көрсетті ( Пателару және басқалар., 2021). Жынысы, жұмыс 

тәжірибесі, тұмауға қарсы алдыңғы  алынған  вакциналар, үкіметке және медициналық 

қызметкерлерге деген сенім, сондай-ақ COVID-19 вакциналарын білу вакцинацияны 

жүргізуге әсер еткен факторлардың бірі болды. 

 Қазақстанда COVID-19 коронавирустық инфекциясының алғашқы жағдайлары Қазақстан 

аумағында 2020 жылғы 13 наурызда тіркелді. Қазақстанда алғаш жұқтырған Нұр-сұлтан 

қаласының судьясы Тілектес Барпибаев Германиядағы жақындарына барып қайтты. Ресми 

статистика бойынша 2021 жылғы 25 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстанда 236 200 

зертханалық расталған жұқтыру оқиғасы анықталды, 213 743 адам сауығып, 2 952 адам 

қайтыс болды[3] 

      2022жылдың 9 сәуірдегі мәлімет бойынша Қазақстанда 2 130 адам коронавирус 

инфекциясынан (1 117 КВИ+ және 1 013 КВИ-) емделіп жатыр. Олардың ішінде 226 пациент 

стационарда, 1 904 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. 

Коронавирусқа қарсы вакцинация 2021 жылғы 1 ақпанда басталды. Қарағанды 

фармацевтикалық кешені шығаратын ресейлік «Спутник V» вакцинациясы.Sputnik V - 

коронавирустық инфекцияның алдын алуға арналған әлемде тіркелген алғашқы вакцина. 

Жаппай вакцинация 2021 жылдың наурыз айында басталды.Вакцинация барлық 

қазақстандықтарға тегін жасалмайды.Қазақстандықтар тегін медициналық көмектің 

кепілдендірілген көлемі шеңберінде вакцинацияны ақысыз жасай алады.Қазақстандық 

вакцина QazCovid-in деп аталады. Бұл инактивті вакцина, ол 2020 жылдың мамыр айында 

жасалған. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) Biontech 

және Pfizer компанияларының COVID-19-ға қарсы "Comirnaty" вакцинасын төтенше 

жағдайларда қолдану үшін енгізді. 

Зерттеу мақсаты:Қызылорда медициналық жоғары колледжі  студенттерінің 

коронавирусқа  қарсы вакцина жүргізу жұмыстарына  көзқарасын сауалнама арқылы  бағалау 

Зерттеу объектісі: Қызылорда медициналық жоғары коллледжі 

Зерттеу таңдамасы: Зерттеуге барлығы  18 жастан асқан 73 респондент қатысты.  

Зерттеу түрі: Сапалық зерттеу 

Зерттеу құралы: Сауалнама сұрақтары Италия, Мессин университеті, профилактика және 

гигиена медициналық мектебінде жүргізілген “Денсаулық сақтау саласындағы университет 

студенттерін бақылау: вакцинацияға қатысты білім, көзқарас және мінез-құлықтары” 



201 
 

мақаласына сүйеніп  құрастырылды. Сауалнама 16 сұрақтан тұрады. Осы зерттеудегі 

сауалнама сұрақтарының үлгісі менің зерттеуімде қолданылады. 

Қорытынды:Қызылордамедициналықжоғарыколледжістуденттерінің 

коронавирусқа қарсы вакцина жүргізу жұмыстарына  көзқарасын бағалауда жүргізілген 

зерттеу нәтижелеріболашақ медицина қызметкерлерінің вакцинацияға деген сенімділігі мен 

сенімсіздігінің жалпы жетіспеушілігін, сондай-ақ вакциналармен алдын алуға болатын 

аурудың пайда болу қаупін түсінбейтіндігін көрсетті.  Болашақ медицина қызметкерлеріне 

ұсынылған вакциналар туралы олардың оң  пікірлері 67%-ды құраса, қалған 33% респондент 

теріс пікірде болды. Қорытындылай келе 33%  респонденттер вакцинациялануға теріс  

көзқарас танытты.  

Практикалық ұсыныс 

Сауалнама көрсеткіші бойынша вакцинациялауға оң көзқарас қалыптастыру мақсатында 

ұсынғым келеді: 

 Колледждің 1-2 курс студенттеріне “Коронавирустың алдын алудағы 

вакцинациялаудың  маңыздылығы”  тақырыбында топ сағаттары  апта сайын 

өткізілсе, топ жетекшілерінің тәрбие жоспарына вакцинацялау туралы тақырыптар 

енгізу міндеттелсе; 

 Колледжде “Коронавирустың алдын алудағы вакцинациялаудың  маңыздылығы” 

тақырыбында апталық өткізіліп, медицина қызметкерлерімен кездесулер жиі 

ұйымдастыру; 

 Коронавирустың алдын алудағы вакцинациялаудың  маңыздылығы туралы ата 

аналармен ZOOM платформасы арқылы медицина қызметкерлерімен бірге үгіт-

насихат жүргізу. 

Әдебиеттер: 

1. Амантонио «Прививать или не прививать? или, ну, подумаешь, укол! Мифы о 

вакцинации»11 февраля 2020 

 2. Яланская А. Куда можно поехать после российской прививки от ковид Тема: Коронавирус 

COVID-19: что надо знать https://www.pnp.ru/social/kuda-mozhno-poekhat-posle-rossiyskoy-

privivki-ot-kovid.html 

 3. Брико Н.И. Миндлина А.Я. Полибин Р. В. Галина Н. П. Горохова А. С. Ушанова А.В. 

Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Оценка 

отношения к иммунопрофилактике различных групп населения Российской Федерации. 

Текст научной статьи по специальности «Социологические науки» [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaotnosheniya-k-immunoprofilaktike-razlichnyh-grupp-

naseleniya-rossiyskoy-federatsii 

4. Волчанская Т.А. Прививки: больная тема или необходимая профилактика? 07 октября 

2019, Москва ВЦИОМ [Электронный ресурс]: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/privivki-bolnaya-tema-ilineobkhodimaya-profilaktika Российский 

научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований» 2021 

№3 145 

 5. Национальный календарь профилактических прививок [Электронный ресурс]: 

https://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

 6. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области. Опрос "Ваше отношение к 

вакцинопрофилактике» В рамках проведения Европейской Недели Иммунизации (24–30 

апреля 2019г.) [Электронный ресурс]: http://34.rospotrebnadzor.ru/press/opros-naseleniya-po-

voprosam-vliyaniya-tabakokureniya-na-zdorove-naseleniya-/ 

 7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кабардино-Балкарской Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о 

вакцинации против коронавирусной инфекции [Электронный ресурс]: 

http://07.rospotrebnadzor.ru/content/155/102769/ 8. Brand Analytics Отношение к вакцинации в 

https://www.pnp.ru/social/kuda-mozhno-poekhat-posle-rossiyskoy-privivki-ot-kovid.html
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https://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaotnosheniya-k-immunoprofilaktike-razlichnyh-grupp-naseleniya-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaotnosheniya-k-immunoprofilaktike-razlichnyh-grupp-naseleniya-rossiyskoy-federatsii
https://base.garant.ru/70647158/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://34.rospotrebnadzor.ru/press/opros-naseleniya-po-voprosam-vliyaniya-tabakokureniya-na-zdorove-naseleniya-/
http://34.rospotrebnadzor.ru/press/opros-naseleniya-po-voprosam-vliyaniya-tabakokureniya-na-zdorove-naseleniya-/
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9.Specht A, Fröhlich N, Zöllner YF. The economics of vaccination. JHPOR 2012; 2  

 

Фармакология  -  фармакокинетика  

Назарматова Шахруза Дильмуратовна , «Фармацевт»  мамандығы 

Жетекшісі: Бакбаева Айсулу Кенесбековна  

МПК .Шымкент қ.  «Авимед» 

Аннотация 
 Раздел фармакологии, изучающий кинетическиез акономерности химическихи 
биологических процессов, происходящих с лекарственным средством в организме или 
человека. 

Баяндама мәтіні: 

 Фармакология – химиялық қосылыстардың дәрілік заттар, тірі организмдермен 

тәжірибелік жануарлар, адамдар өзара әсерлесуін зерттейтін ғылым. Фармакология медицина 

саласындағы науқастарды емдеу және аурулардың алдын алу үшін, сонымен қатар әртүрлі 

аурулар және патологиялық процестерді диагностикалау үшін қолданатын дәрілік заттарды 

зерттейді. Фармакологияның 2 негізгі бөлімі бар: фармакокинетика, фармакодинамика. 

Фармакология пәнін меңгеру жеңіл болу үшін оны жалпы және жеке деп бөліп 

қарастырады.Жалпы фармакология дәрілік заттың тірі организммен өзара әрекеттесуінің 

жалпы заңдылықтарын зерттейді.Жеке фармакология нақты фармакологиялық топтар мен 

жеке препараттарды қарастырады.  

Фармакокинетиканың негізгі параметрлері 

 Фармакокинетика - дәрілік заттардың тірі организмдегі қозғалысын зерттейтін 

фармакологияның негізгі бөлімдерінің бірі. Фармакокинетика дәрілік заттардың организмге 

сіңуін, таралуын, метаболизмін және шығуын сипатттайды.  фармакокинетика дәрілік 

заттардың организмге ену жолдарын және өзгеріске ұшырауын, сондай-ақ осы процестерге 

тәуелділігін препараттың әсерімен, төзімділігін зерттейді, организмдегі дәрілік заттың 

концентрациясының динамикасын бағалайды. Дәрілік заттарды организмге енгізу .Енгізудің 

энтеральдық және пароэнтеральдық жолдары бар. Энтеральдық жолға асқорыту жолдары 

арқылы енгізу әдісі жатады. Тіл астына сублингвальдық. Ішке ауыз арқыл . 

 Ұлтабарға дуоденальды тік ішек арқылы ректалды.Пароэнтеральдық енгізу жолы – 

препараттарды асқорыту жолдарынан тыс енгізу арқылы: тері арқылы, бұлшықетке, 

артерияға және венаға, ми қабықшасының астына, қуыстарға ішпердеге, плевраға лимфа 

тамырларына, сонымен қатар ингаляция әдісі арқылы ж.т.бДәрілік заттарды енгізу жолдары 

әсердің пайда болу уақытына, әсердің көлеміне, препарат әсерінің ұзақтығына, кейде 

фармакологиялық әсердің түріне ықпал етеді.Дәрілік заттар енгізген жерден сіңірілуі – 

дәрілік заттардың енгізген жерден қантамыр немесе лимфа жүйесіне түсу процессі. ДЗ 

биологиялық мембрана арқылы өтуінің бірнеше механизмі бар:Белсенді емес диффузия – 

биологиялық мембраналар арқылы Дәрілік заттар  тасымалдау концентрацияның градиентіне 

бағытталуы яғни ДЗ жоғары концентрация аймағынан төменгі концентрация аймағына қарай 

өтуі. Бұл үдеріс энергияны қажет етпейді. Белсенді емес диффузия жолы арқылы 

липофильді, иондалмаған заттектер сіңіріледі.Фильтрация– дәрілік заттардың қантамыр 

қабырғасында және жасушалар мембранасында су өзекшелері арқылы және жасушааралық 

кеңістік арқылы өтуі. Бұл сіңірілу механизмі дәрілік заттардың көлеміне байланысты 

шектеледі, себебі өзекшелердің диаметрі шамамен . Осындай өзекшелер арқылы 

мембранадағы өзекшелердің көлемінен аспайтын молекулалар ғана  су, несепнәр, кейбір 

иондар өтуі мүмкін.Белсенді тасымалдау – ДЗ-дың мембранадан жасуша мембранысының 

тасымалдаушы жүйелері арқылы өтуі, бұл жүйе заттардың молекуласымен байланысып, 

оларды мембрана арқылы өткізеді. Тасымалдаушы жүйелер нақты бір молекулаларға 

таңдамалы болып келеді, ал екі немесе бірнеше заттар сіңірілу барысында бір тасымалдаушы 

механизмге бәсекелесуі мүмкін. 
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 Белсенді тасымалдау АТФның энергиясының шығындалуын қажет етеді. Заттардың 

молекулаларының гидрофилді полярлық молекулалар, кейбір бейорганикалық иондар, 

қанттар, амин қышқылдар, темір және витаминдер қозғалысы мембрана арқылы 

концентрация градиентіне қарама-қарсы жүзеге асады.Пиноцитоз (pino – ішемін). Заттектің 

ірі молекуладан тұратын бөлшектері немесе молекула агрегаттары мембрананың сыртқы 

беткейімен жанасып, онымен қоршаланып, көпіршікке айналады, сосын жасуша ішіне еніп, 

мембрананың екінші жағынан шығады. Пиноцитоз арқылы макромолекулалардың 

жасушаларына тасымалданады. Дәрілік заттардың мембрана арқылы өту жолдары әмбебап– 

ол арқылы дәрілік заттардың тек қана сіңірілуі емес, сонымен қатар тіндерде таралуы және 

организмнен шығарылуы жүзеге асады. 

 Дәрілік заттардың қанға сіңгеннен кейін ары қарай тағдыры, оның ағзалар мен тіндерде 

таралуы көптеген факторлармен анықталады: олардың липидте ерігіштігімен липофилдігі 

қан плазмасындағы нәруыздармен байланысу қабілетімен, ағзалардың қанмен қамтамасыз 

етілуімен. Дәрілік заттар қанда бос түрде немесе қан плазмасының нәруызымен байланысқан 

түрінде  негізінен альбуминмен  болады. Әртүрлі дәрілік заттардың нәруызбен байланысу 

дәрежесі дәрілік заттардың биохимиялық және биофизикалық қасиеттеріне байланысты 

болады.  

 Дәрілік заттардың ақуыздармен байланысатын деңгейі әртүрлі болып табылады. 

Біреулері жоғары деңгейде байланысса (80-95%-ға дейін), олар қанда қор құрап ұзақ жүре 

береді. Бұндай дәрілер ұзақ әсер ететін дәрілерге жатады. Басқа дәрілер ақуыздармен 

байланыспайтын болса тез және қысқа уақыт әсер етеді. Осындай дәрілік заттардың 

ақуыздармен байланысатын әсерлері қайтымды процесске жатады. Біраз уақыттан кейін ДЗ 

пен ақуыздын арасындағы байланыстар үзіліп, босаған дәрі өзінің фармакологиялық 

әсерлеріне кірісе бастайды.Гидрофилді молекулалар нәруыз-фосфолипидті мембранасы бар 

тіндердің жасушасы арқылы өтпейді және жасуша ішіне тек қана тасымалдаушы жүйе 

арқылы енеді. Липофильді және иондалмаған молекулалар липидті жасуша мембранасы 

арқылы өтеді. ДЗ қанмен қарқынды түрде қамтамасыз етілетін ағзаларға жүрек, бауыр, 

бүйрек  және тіндерге тез өтеді. Дәрілік заттардың бұлшықетке, сілемейлі қабыққа, теріге 

және майлы тінге нашар өтеді, себебі бұл жерлерде қан ағысының жылдамдығы 

төмен..Биологиялық гисто-гематикалық тосқауылдар қойылған  . Олар дәрілік заттардың 

таралуында маңызды рөл атқарады.Көптеген дәрілік заттар (ұйықтататын, анальгетиктер, 

жүрек гликозидтері, кортикостероидтар, гипотензиялы заттар, антибиотиктер, 

сульфаниламидтер және т.б.) плаценталық тосқауыл арқылы жақсы өтеді, бірақ кейбір майда 

нашар еритін заттар (инсулин және декстран) плаценталық тосқауыл арқылы өтпейді.ДЗ 

организмде таралған кезде кейбір ағзаларда концентрациясы жоғары болуы мүмкін, ал 

кейбір ағзаларда өте төмен болады. ДЗ-ның тіндер мен ағзаларда жиналуы (қорға жиналуы) 

сол тіндердің құрамына байланысты болып келеді. . Липофилді ДЗ әркелкі жиналады – 

мидамай тінінде және бұлшықет тінінде аз мөлшерде. Дәрілік заттар бір мүшелерінде 

жоғары концентрацияда жиналса, басқа мүшелерге мүлдем бармайды немесе аз 

концентрацияда жетеді. Бұл жанағы мншелердін құрамына байланысты болып келеді. 

Липидтермен, ақуыздармен, мукополисахаридтермен . 

 ДЗ көбірек байланыс жасайтын болғандықтан .Осы заттары көп жасушаларға көп 

жиналатын болады. Липофильды ДЗ ұлпаларға біркелкі тарамайды – олар ми мен майлы 

улпаларға көп жиналса, бұлшық еттерге баруы аздау. Мысалы наркоз кезінде бас миындағы 

наркоздық заттардың концентрациясы скелет мускулатурасындағы концентрациясынан бір 

неше есе артық болады. Оларға қарағанда сұға ергіш заттар организмде бір келкі тарайды, 

себебі олар клетка аралық сүйықтықта еріп тарайды. Осымен қатар Дәрілік заттар өздерінін 

спецификалық әсер ететін жерінде жиналуы мүмкін. Мысалы йод - қалқанша безде, жүрек 

гликозидтері -миокардиоцидтерде, эстрогендер - жатыр мен қынапта жиналып, сол жерлерде 

қор құратын болады.Сіңіп, таралғаннан кейін препараттар келесі процестерге ұшырайды:1) 

адекватты ферменттердің әсерінен метаболизмденеді;2) ферменттердің әсерінсіз басқа 

заттарға айналады;3) немесе өзгермеген күйде ағзадан шығып кетеді.Дәрілік заттардың 
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метаболизміДЗ-ның метаболизмі – бұл дәрілік заттардың организмнен жақсы шығарылатын 

қарапайым, иондалған, полярлы, яғни суда еритін компоненттерге (метаболиттер) ауысуына 

мүкіндік жасайтын физика-химиялық және биохимиялық алмасулардың жиынтығы. Енгізген 

дәрілердің метаболизмі көбінесе бауырда, сонымен қатар аз мөлшерде бүйректе, ішек 

қабырғаларында, өкпеде, бұлшықеттерде және басқа ағзаларда жүреді. Биотрансформация 

процесі күрделі және бірнеше кезеңдерден тұрады, әр кезең қанның нақты бір ферментімен 

байланысты болып келеді.Дәрілік заттардың метаболзмі реакциясының түрлері:1) 

Биотрансформацияға тотығу, тотықсыздану және гидролиз реакциялары кіреді. 

Биотрансформацияның екі түрі бар:а) микросомалық реакцияларға гепатоциттердің 

эндоплазматикалық ретикулумының ферментері (микросомалық ферменттер) қатысады. Бұл 

реакциялар бауырда өтеді.б) Микросомалық емес реакциялар - басқа ағзалардағы 

ферменттермен катализацияланатын реакциялар, яғни бауырда жүреді, сонымен қатар қан 

плазмасында және басқа тіндерде (асқазанда, ішекте және өкпеде) жүруі мүмкін.2) 

Коньюгация негізінде дәрілік заттар эндогенді заттармен қосылып, жұпты эфирлер түзеді: 

глюкурон, күкірт, сірке қышқылы, сонымен қатар глицинмен және 

глутатионмен.Микросомалық ферменттер бауыр жасушаларының микросомасында 

орналасады және гепатоциттің эндоплазмалық ретикулумының тегіс мембранасын жартылай 

түзеді. Бұл ферменттердің арасында әртүрлі тотығу және тотықсыздану реакцияларын 

катализдейтін эстераза, амилаза, глюкуронил трансфераза және басқа да ферменттер бар. 

Микросомалық ферменттердің жүйесі майлы және сулы ортада бөлінуі жоғары 

коэффициентті заттарға ғана қолжетімді болады. Бұл ферменттер Дәрілік заттардың  суда 

ерігіштігін күшейтетін және бүйрек арқылы шығуын тездететін қалыпқа өзгертеді.Кейбір 

ДЗ-ны қайталап қолданғанда бауырдың микросомалық ферменттері 

белсенеді:Микросомалық ферменттердің индуцирленуі - микросомалық ферменттердің 

белсенділігінің артуы. Микросомалық ферменттердің индукторлары: фенобарбитал, 

барбитураттар, гексобарбитал, кофеин, этанол, никотин, бутадион, нейролептиктер, 

димедрол, хинин, кордиамин, құрамында көптеген хлоры бар пестицидтер және 

инсектицидтер. Осы заттардың бәрі бауырдағы метоболизм процесін 2-4 есе жылдамдатады. 

Осыған байланысты, ДЗ-ны жоғарыда айтылған заттармен бірге қолданғанда метаболизмнің 

жылдамдауына байланысты олардың әсерінің белсенділігі немесе ұзақтылығы кенеттен 

төмендеуі мүмкін.Микросомалық ферменттердің депрессиясы – микросомалық ферменттер 

белсенділігінің тежелуі. ДЗ микросомалық ферменттерді тежей отырып, мысалы жергілікті 

анестетиктер, антиаритмиялық заттар, циметицин, левомицетин, бутадион, 

антихолинэстеразалық заттармен бірге енгізген препараттардың әсерін ұзартады. Ол ДЗ зат 

алмасу процестерінің төмендеуіне әкеледі. Ал ол препараттармен уланудың себебі де болуы 

мүмкін.Дәрілік заттардың экскрециясы.Экскреция – ДЗ-ның және олардың метаболиттерінің 

организмнен шығарылуы. Экскрецияның негізгі жолдары: бүйрек, бауыр, АІЖ, сілекей 

бездері, тер бездері, ана сүті арқылы..Элиминация - бұл кең ауқымды термин, барлық 

метаболизмдық (биотрансфармация) және экскреторлық процестердің жиынтығына тән, 

нәтижесінде белсенді заттар ағзадан жойылады. Көп дәрілік заттардың элиминациясы, әр 

тепе тең аралық уақытта, енгізілген дәрілік заттың жалпы санынан, тұрақты бір бөлігі 

жоғалып тұрады. 

Қортынды;Біз  фармакология саласындағы фармакокинетика бойынша баяндамада түсінік 

бердік дәрілік заттар   ағзаға енуін, сіңірулін, таралуы бойынша кең түсіндіріп өттік 

.Фармакокинетикалықенгізу  жолдарыэнтеральды және параэнтеральды деп 2 жолмен ағзаға 

енгізіледі . Фармакокинетика дегеніміз ағзаға енген дәрінің тағдыры жайлы  зерттейтін 

фармакологияның саласы.  

Әдебиеттер: 

1.«Фармакология» Сұлтанов.М.Ә. Ербасова .А.А.. 

2.«Основы клинической фармакологии и фармакотерапии» В.И.Петров, М.Д.Гаевый          

П.А Галенкого-Ярошевский . 

3. «Фармакология.»  Харкевич.Д.А. 
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4.Интернет желісінден алынған. 

 

Влияние лекарственных веществ на беременную женщину,плод и новорожденного 

Заживихин Николай Павлович6 специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Балабанова Наталья Алексеевна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» 

г. Уральск, Республика Казахстан 

 

Аннотация 

Дәрілердің ұрыққа ықтимал теріс әсерін бағалау мәселесі жүктілікке дейін де, жүктілік 

кезінде де қауіпсіз фармакотерапия мәселелерін шешудегі ең қиын мәселелердің бірі болып 

табылады. Әдебиеттерге сәйкес, қазіргі уақытта туылған балалардың 10-нан 18% - на дейін 

дамуында белгілі бір ауытқулар бар. Туа біткен ауытқулардың 2/3 жағдайында олардың 

этиологиялық факторын анықтау мүмкін емес. Бұл аралас (соның ішінде дәрілік) әсерлер, 

әсіресе генетикалық бұзылулар және тұқым қуалайтын аппараттың басқа да ақаулары деп 

саналады. Алайда, кем дегенде 5% ауытқулар жүктілік кезінде дәрі-дәрмектерді қолданумен 

олардың тікелей себептік байланысын анықтайды. 

Annotation 

The problem of assessing the possible negative effect of drugs on the fetus is one of the most 

difficult when solving issues of safe pharmacotherapy both before and during pregnancy. According 

to the literature, currently from 10 to 18% of children born have some kind of developmental 

abnormalities. In 2/3 of cases of congenital anomalies, the etiological factor that caused them, as a 

rule, cannot be established. It is believed that these are combined (including medicinal) effects and, 

especially, genetic disorders and other defects of the hereditary apparatus. However, for at least 5% 

of anomalies, their direct causal relationship with the use of drugs during pregnancy is established. 

Актуальность темы.  

Защищатьдетей надо с 1 периода развития - внутриутробного, когда на плод могут 

влиять неблагоприятные факторы, вызывая патологию у ребенка. 

К таким неблагоприятным факторам относятся и лекарственные препараты. 

Беременная женщина принимает достаточное количество лекарств, и новорожденный 

контактирует в среднем с 18-ю препаратами! 

Воздействие препаратов может дать отдаленные последствия за пределами детского и 

юношеского возраста. 

Очень часто беременным женщинам приходится применять антибактериальные 

препараты: 

Пенициллины (особенно синтетические) способны проникать через плаценту, но 

токсического действия при этом обычно не возникает. 

Они лишены тератогенных (аномалии развития плода) и эмбриотоксических свойств, 

поэтомумогут быть использованы при беременности, если у пациентки нет к ним аллергии. 

При грудном вскармливании применение антибиотиков широкого спектра действия 

может приводить к изменению кишечной микрофлоры, кандидозу, диареи, гиповитаминозу, 

аллергизации ребенка. 

Цефалоспорины-повреждающего действия на плод не выявлено, могут использоваться 

при беременности, НО! следует учитывать возможность развития гипопротромбинемии и 

риск развития кровотечений, так как снижается обмен витамина «К» в печени! 

Тетрациклины - эта группа в период беременности не применяется! В 1 триместре 

беременности они оказывают неблагоприятное воздействие: а) на развитие мускулатуры 

плода, б) угнетают рост его скелета. Во II триместре могут вызвать катаракту, оказывать 

гепатотоксическое действие. В 111 триместре у беременной женщины могут вызвать острую 

желтую дистрофию печени и острый панкреатит. Отложение тетрациклина в твердых тканях 

плода приводит к гипоплазии эмали и развитию «желтых зубов». 
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Левомицетин способен оказывать тератогенный эффект! угнетение тканевого дыхания, 

сердечной недостаточности («серый синдром» новорожденных). Очень опасно - 

повреждение кроветворных органов с развитием гипопластической анемии. В грудном 

молоке накапливаются высокие концентрации препарата, что приведет к угнетению 

кроветворения, развитию желтухи и нарушению микрофлоры кишечника. 

Макролиды-сведений о тератогенном действии (эритромицина, олеандамицина, 

сумамеда, рулида) – нет. 

Аминогликозиды (стрептомицин, амикацин, канамицин, гентамицин)- в период 

беременности назначаются по жизненным показаниям. Среди побочных эффектов 

отмечается повреждение почек, глухоту, глухонемоту, нарушение строения костей скелета у 

плода. Больше осложнений дает стрептомицин! 

Фторхинолоны- неграм, палин, нолицин, офлоксацин, таривид . Легко проникают через 

плаценту, накапливаются в околоплодных водах, могут вызвать хондропатии 

плода.Рекомендуется избегать их назначения беременным и при грудном вскармливании. 

Сульфаниламиды длительного действия (сульфадиметоксин,) нерекомендуется 

применять! - тератогенное действие, что проявляется у плода или новорожденного ядерной 

желтухой, гемолизом эритроцитов, билирубиновойэнцефалопатией. Противопоказаны эти 

препараты при кормлении грудью детей до 6-месячного возраста. 

Производные нитромидазола-метронидазол (трихопол, метрогил) - значительно 

увеличивают частоту хромосомных искажений (аберраций) в лимфоцитах, оказывающих на 

плод канцерогенное действие!ВI триместре может проявиться эмбриотоксическое действие в 

этот период их нельзя! применять. В-Ill триместре по жизненным показаниям. При грудном 

вскармливании применять не рекомендуется, может быть развитие анорексии (отказ от еды, 

рвота, изменение крови). 

Нитрофураны - применение фуразолидона, фурагина не желательно! так как они могут 

быть причиной гемолиза крови и гипербилирубинемии. 

Противогрибковые препараты-тератогенный эффект у леворина, гризеофульвина не 

отмечено! Такого эффекта у нистатина, миконазола.  

Применение анальгетиков-при необходимости их нужно применять в малых дозах! и 

кратковременно.При их использовании в поздних сроках возможно осложнение в виде 

переношенной беременности, кровотечении у плода и беременной, преждевременное 

закрытие Баталова протока, легочная гипертензия, нарушение функции почек у 

новорожденного. 

Прием аспирина даже 1 раз в неделю может вызвать тяжелые последствия для плода: 

эмбриотоксическое и тератогенное (расщелина нёба), антиагрегантный эффект. 

Причиной кровотечения у плода может быть прием индометацина, ибупрофена, а 

индометацин может вызвать у младенца судороги. 

Выводы. Необходима своевременная санпросвет работа медработников среди 

беременных и кормящих матерей. Тщательный сбор анализа при дородовых патронажах, 

патронаже к новорожденному о приеме лекарственных препаратов. Это защитит здоровье и 

жизнь будущих детей. 

До сих пор речь шла о монотерапии соматических заболеваний у беременных и родильниц. 

Такая терапия ограниченно возможна. Очевидно, что сочетанное лечение несколькими 

препаратами оказывает более вредное влияние на плод и новорожденного, а на практике 

нередко применяют одновременно много лекарств. Их взаимное влияние не только на 

организм плода, но и на материнский не изучено. Полипрагмазия - реальность нашей жизни; 

обычно врачи игнорируют эту опасность, боясь упреков в том, что не дали какое-то 

лекарство. Оптимальной может быть такая рекомендация: не назначать больше трех лекарств 

одновременно, хорошо обосновывая их использование. 

Итак, лечить медикаментами беременных и родильниц нужно, но тщательно 

обдумывая, какие средства использовать, в какой дозе и как длительно.  
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Аннотация 

       Ресей Федерациясында Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық жобаның негізгі 

бағыттарының бірі балалар денсаулығын қорғау болып табылады. Бұл бағытты жүзеге 

асыруда емшек емізуді қолдау маңызды рөл атқарады. Емшек сүтімен қоректендіруді 

насихаттау және қорғау ана мен баланы қорғау мекемелерінің жұмысындағы, оның ішінде 

балалар емханасының медицина қызметкерлерінің қызметіндегі бағыттардың бірі болып 

табылады. 

 Abstract: One of the main directions of the national project in the field of healthcare in the 

Russian Federation is the protection of children's health. Breastfeeding support plays an important 

role in the implementation of this direction. The promotion and protection of breastfeeding is one of 

the directions in the work of maternity and childhood protection institutions, including in the 

activities of medical workers of the children's polyclinic. 

Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев жизни является 

материнское молоко, соответствующее особенностям его пищеварительной системы и 

обмена веществ, обеспечивающее адекватное развитие детского организма при 

рациональном питании кормящей женщины [1]. Все нутриенты женского молока легко 

усваиваются, поскольку их состав и соотношение соответствуют функциональным 

возможностям желудочно-кишечного тракта грудного ребенка, а также благодаря наличию в 

женском молоке ферментов (амилазы, липазы, фосфатазы и др.) и транспортных белков. 

Грудное молоко является источником гормонов и различных факторов роста, которые играют 

важнейшую роль регуляции аппетита, метаболизма, роста и дифференцировки тканей и 

органов ребенка. За счет присутствия антител, иммунных комплексов, активных лейкоцитов, 

лизоцима, макрофагов, секреторного иммуноглобулина А, лактоферрина и других 

биологически активных веществ, грудное молоко повышает защитные функции детского 

организма. Олигосахариды, а также уровни белка и фосфора в женском молоке способствуют 

росту здоровой кишечной микрофлоры. В последние годы бифидо-и лактобактерии, 

определяющие становление иммунитета, обнаружены непосредственно в женском молоке [2]. 

Поэтому дети, находящиеся на естественном вскармливании, значительно реже 

болеют инфекционными заболеваниями, развивают более стойкий поствакцинальный 

иммунитет. Протективные свойства женского молока не ограничиваются только 

противоинфекционной защитой. Грудное вскармливание снижает риск развития в 

последующие годы таких заболеваний, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет, ожирение, лейкозы и др. [4]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vrozhdennye-poroki-razvitiya-klassifikatsiya-prichiny-mehanizmy-vozniknoveniya
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Занимаясь в студенческом научном кружке «Здоровая женщина – здоровый ребенок», 

заинтересовалась данной темой и помимо теоретических вопросов, нами было проведено 

анкетирование на базе одной из детских поликлиник города Камышина во время 

прохождения практики.  

В ходе исследования проведен анкетный опрос 25 кормящих женщин. Респондентам 

предлагалось ответить на вопросы, содержащие  информацию о пропаганде грудного 

вскармливания.  

На вопрос «Какое влияние, по Вашему мнению, оказывает кормление грудью на 

ребенка?» были получены следующие ответы: 

- грудное молоко – лучшее питание для ребенка  -  25 человек (100 %); 

- ребенок более спокойный – 25 (100 %); 

- хороший иммунитет – 22 (88 %);  

- у ребенка редко бывают проблемы с пищеварением – 20 (80 %);  

- ребенок лучше спит – 19 (76 %); 

- ребенок меньше болеет простудными заболеваниями – 18 (72 %);   

- ребенок реже болеет аллергиями – 17 респондентов (68 %); 

- положительное влияние на умственное развитие – 10 (40 %). 

Респонденты указывали самостоятельно ответы и могли написать несколько 

вариантов. Мы видим, что родители достаточно хорошо информированы по данному 

вопросу. 

На вопрос «Какое влияние, по Вашему мнению, оказывает кормление грудью на 

кормящую женщину?» были получены следующие ответы: 

- ускоряется восстановление после родов – 25 респондентов ответили положительно 

(100 %); 

- более крепкая эмоциональная связь с ребенком – 25 (100 %); 

- понижается риск развития рака груди – 21 (84). 

- быстрее «уходит» лишний вес – 16 (64 %); 

- понижается риск забеременеть – 14 (56 %). 

Ни один респондент не ответил «не знаю» на данный вопрос, что свидетельствует о 

качественной работе медицинских работников. При анализе результатов проведенного 

опроса было отмечено, что уровень информированности матерей по вопросам грудного 

вскармливания высокий. Медицинские работники систематически обсуждают с женщинами 

вопросы преимущества и важности грудного вскармливания, дают рекомендации по 

поддержанию и сохранению лактации, а также по рациональному питанию кормящей 

матери,  обучают женщин технике кормления ребенка грудью, сцеживанию молочных желез, 

уходу за молочными железами. 

При анализе статистических данных детской поликлиники выяснили, что средняя 

длительность кормления детей грудью составляет около 10 месяцев. По рекомендациям 

ВОЗ  для обеспечения наилучшего роста, развития и здоровья младенцев в течение первых 

шести месяцев жизни они должны находиться исключительно на грудном вскармливании, то 

есть получать только грудное молоко. «Исключительно грудное вскармливание» 

подразумевает исключение из рациона младенца любой другой пищи и напитков, даже воды, 

помимо грудного молока [3].  

В формировании здорового образа жизни важны не только длительность грудного 

вскармливания, но и качество молока. Необходима медицинская и социальная поддержка 

кормящих женщин, так как любые стрессы, вредные привычки и заболевания приводят к 

негативным последствиям уже в следующем поколении. Бесспорно одно: грудное молоко 

является идеальной пищей для обеспечения здорового роста и развития младенцев; оно 

также является составной частью репродуктивного процесса, имеющего большое значение 

для здоровья матерей. 
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Аннотация 

В докладе внимание уделяется  проведенной работе студентов в выяснении причин 

возникновения сахарного диабета и важной роли в  профилактике этого заболевания и его 

осложнений.  

Annotation 

The report focuses on the work carried out by students in finding out the causes of diabetes mellitus 

and the important role in the prevention of this disease and its complications. 

Аннотация 

Баяндамадақантдиабетініңсебептерінжәнеосыаурудыңалдыналуменоныңасқынуларындағыма

ңыздырөлінанықтауда,студенттердіңжұмысынаназараударылады. 

В последние годы ученые всего мира уделяют сахарному диабету большое внимание, 

болезнью века называют они это неинфекционное заболевание, так как оно характерезуется 

масштабным ростом. Сахарный диабет характерезуется устойчивым повышением уровня 

глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. Различают 

сахарный диабет 1 типа или инсулинозависимый и сахарный диабет 2 типа или 

инсулиннезависимый.Факторы риска развития сахарного диабета:  

1.Семейная история сахарного диабета (сахарный диабет у близкихродствеников);  

2. Избыточная масса тела и ожирение;  

3. Низкая физическая активность;  

4. Возраст старше 45 лет; 

5. Артериальная гипертония. 

Выявлена отчетливая наследственная предрасположенность, но это не всегда реализует 

сахарный диабет, а зависит от действия множества факторов, среди которых особое место 

занимает нарушение питания (ожирение) и гиподинамия.Мы должны уделить внимание на 

изучение факторов риска развития СД (особенно первых 3-х).  

Актуальность темы обусловлена тем, что дети и подростки не только не избавляются от этой 

болезни, но изза развития сложных сопутствующих заболеваний и осложнений сахарный 

диабет приводит к ранней инвалидности и смертности. 

Цель работы: выявление групп риска среди студентов, склонных по СД  

https://s0.clinic/publ/view/70
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Задачи:  

1. Определить уровень знаний по СД у студентов; 

2. Провести анкетирование среди студентов; 

2. Выявить группу риска, склонных к сахарному диабету; 

3. Провести анализ крови на глюкозу с помощью глюкометра; 

4. Сделать выводы на основе анализов, дать рекомендации; 

5. Разработать практические рекомендации.  

Предмет исследования: СД (сахарный диабет)  

Объект исследования: проблема СД у студентов.  

Методы исследования:  

-Антропометрический метод (определение ИМТ) 

- Анкетирование 

- Определение уровня глюкозы в крови  

Этапы исследования:  

1. Изучение литературы, обсуждение проблемы сахарного диабета, тактика исследования.  

2. Проведение антропометрии среди студентов 2,3,4 курсов.  

3. Определение уровня глюкозы в крови у студентов из группы риска 

4. Обработка и анализ полученных результатов.  

Выполнение исследовательской работы мы начали с изучения литературы из открытых 

источников информаций и книг по внутренним болезням, провели анкетирование среди 

студентов.  В исследовании принимали участие 247 студентов II, III, IV курса 

специальностей «Сестринское дело», «Фармация», «Лечебное дело». Антропометрия 

проходила в аудиторияхв присутствии руководителя и студентов из исследовательской 

группы. Полученные данные были подсчитаны по специальной формуле для подсчета ИМТ. 

ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и 

тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной. ИМТ - по рекомендации ВОЗ интерпретирует показатели (16 и менее – 

выраженный дефицит массы тела, норма- 18,5-24,99, избыток 25-30, выше 30-ожирение). Из 

247 студентов выявлено 19 студентов с ИМТ свыше 25, им предложено с разрешения 

родителей и руководства колледжа предложено пройти тест анализ на уровень глюкозы в 

крови натощак, который проводился в колледже. После лабораторного исследования 

респондентам предложена презентация по СД. 19 студентов сдали кровь, уровень глюкозы в 

крови в пределах 3,7-5,8, гипергликемии среди студентов не выявлено. По результатам 

анкетирования (Приложение 1) было выявлено, что большая часть студентов употребляют 

нездоровую пищу(203 из 247 студентов), пренебрегая знаниями об их вредности, плохо 

осведомлены о сахарном диабете (149 студента). У 11 студентов имеются близкие 

родственники, страдающие сахарным диабетом (у студента Худайбергенова А. отец и 

дедушка состоят на «Д» учете с СД, у студентки Ахмедовой К. мама с СД в течении6 лет, 

бабушка по матери страдала СД и умерла в возрасте 53 лет от инсульта, двоюродная 

сестренка 2006 г.р. страдает избыточным весом и при обследовании отмечался уровень 

глюкозы 7,0 ммоль/л), во всех случаях сахарный диабет 2 типа. Всего 15 студентов 

занимаются в различных спортивных секциях. Проведенные нами  исследования показали, 

что в колледже есть студенты с возможным риском развития СД, у которых выявлен 

избыток массы тела. По результатам анализов крови гипергликемии не 

выявлено, так как организм еще молодой и поджелудочная железа еще 
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справляется с нагрузками. Ниже представлена таблица результатов измерения 

ИМТ. 

 
 

Ниже представлена схема передачи СД по наследству у студентов А и Б 
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Практическая значимость.  

Мы думаем, что если все учреждения (особенно дошкольные и школьные) будут 

активно проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

физической культуры, тем самым мы можем повлиять на здоровье населения, снизить 

процент заболеваемости сахарным диабетом на всех уровнях, если население будет 

информирована о СД. Интересно, кратко, доступно довести информацию о том, что мы едим, 

из чего состоит эта еда, зачем мы едим,  к чему приводят избыточное потребление жиров и 

углеводов. Мы должны прививать культуру питания. Особое внимание надо 

уделятьфизической культуре, ее активности, так студенты большое время суток сидят за 

гаджетами. 

Рекомендации  

Усиленная пропаганда:  

1. ЗОЖ (рациональное питание, физическая культура)  

2. Информирование населения о СД (в СМИ в виде роликов о составе и вреде фаст-фудов, 

газированных напитков и ГМО содержащих продуктов)  

3. Наблюдение за студентами из групп риска, своевременная проверка уровня глюкозы 

позволит выявить болезнь на ранних стадиях и вовремя начать лечение. 

 Приложение 1  

Анкета для студентов  

Уважаемые студенты, просим Вас ответить на предложенные вопросы с целью выяснения 

Вашей осведомленности по сахарному диабету.  

1. Знаете ли вы, что представляет собой заболевание сахарный диабет?  

a. Да          b. Нет  

2. Есть ли у Вас родственники, страдающие сахарным диабетом?  

a. Да  

b. Нет  

3. Знаете ли Вы симптомы сахарного диабета?  

a. Да         b. Нет  

4. Употребляете ли Вы нездоровую пищу (фаст-фуд, газированные напитки и продукты, 

содержащие ГМО), и как часто?  

a. Да (часто)  

b. Редко  

c. Не употребляю  

5. Занимаетесь ли Вы активно спортом и физической культурой?  

a. Да          b. Редко  

Здоровый 

студент 

Здоровая 

мама 

студента 
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Анатомия. Адам бауырының анатомиясы және функциясы. 

Кульбаева Қарақат Алиасқаровна 

Кобегенова  Алия Т ұрсынбекқызы 

Тараз қаласы. «Жамбыл жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ коммуналдық 

мемлекеттік  кәсіпорны 

 

Аннотация 

Анато мия — раздел биологии и конкретно морфологии, изучающий строение тела, 

организмов и их частей на уровне выше тканевого. Анатомия как наука изучает не только 

внешнее строение организма в целом, но и внутреннюю форму и структуру органов, 

входящих в его состав. 

 Anatomy is a section of biology and specifically morphology that studies the structure of the body, 

organisms and their parts at a level above the tissue level.  Anatomy as a science studies not only 

the external structure of the body as a whole, but also the internal shape and structure of the organs 

that make up its composition. 

 

Кіріспе 

Биологиялық пәндерді бөлудің бұл әдісін ғалым Б.Г.Юхансен 1969 жылы ұсынған және ол 

әлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Бұл классификация ең заманауи пәндерді қоспағанда, 

барлық негізгі пәндерді қамтиды - биотехнология, биохимия, генетикалық және жасушалық 

инженерия және кейбір медициналық ғылымдар. 
Анатомия және онымен байланысты пәндер 

Ең алғашқы және маңызды биологиялық пәндердің бірі - анатомия. Мұнда біз оны 

толығырақ қарастырамыз. 

Біріншіден, сұрақ туындайды: анатомия - бұл не? Ол не оқып жатыр? Бірнеше жауаптар бар. 

Бірақ оның мәні келесідей. 

Анатомия - мүшелер мен мүшелер жүйесінің пішіні, олардың құрылысы мен қызметі туралы 

ғылым. Бұл пән морфология бөлімі болып табылады және өзі екі түрді қамтиды: 

 өсімдіктер анатомиясы - өсімдіктердегі мүшелер мен ұлпалардың құрылысы, пішіні 

мен орналасуы; 

 жануарлар мен адамдардың анатомиясы бәрібір, тек фаунаның өкілдері үшін. 

Анатомия басқа ғылымдармен тығыз байланыста, және бұл таңқаларлық емес. Бауырдың не 

екенін, қай жерде орналасқанын және қандай функцияларды атқаратынын білмей, бауыр 

жасушасының молекулалық құрылымын зерттеу қиын. Сондықтан бұл пән биология 

ғылымдарының жалпы жүйесінде өте маңызды орын алады. 

Анатомияның өзі келесі түрлерге бөлінеді: 

 салыстырмалы; 

 жүйелі; 

 жас; 

 топографиялық; 

 пластик; 

 функционалды; 

 эксперименттік морфология. 

 Әр бөлімнің өзіндік зерттеу мақсаттары мен міндеттері, өзіндік зерттеу объектісі мен 

пәні бар және биологиядан теориялық білім қорының жиналуына өте үлкен үлес 

қосады. 

 Ғылымның мақсаттары мен міндеттері 



214 
 

Анатомия - бұл пән нені зерттейді? Жауап алу үшін осы ғылымның мақсаттары мен 

міндеттеріне жүгінейік. 

Мақсаты: адам ағзасының құрылысы, оның мүшелері мен жүйелерінің пішіні мен орналасуы, 

олардың қоршаған орта факторларының әсерінен эволюция мен трансформация процесінде 

қалыптасуы туралы нақты теориялық білімдерді қалыптастыру. 

Осы мақсатқа байланысты анатомия келесі міндеттерді шешетін ғылым болып табылады: 

1. Эволюциялық даму процесінде адам мен оның денесінің қалыптасу кезеңдерін зерттеу. 
2. Мүшелердің құрылымын, олардың жүйелерін қарастырыңыз және жасқа байланысты 

түрленулер нәтижесінде өзгеру заңдылықтарын зерттеңіз. 

3. Адам ағзасының мүшелері мен жүйелерінің дамуы мен қалыптасуына қоршаған орта 

жағдайлары мен факторларының әсерін зерттеу. 

Адам бауырының анатомиясы және функциясы 
Бауыр организмдегі ең үлкен ішкі орган болып табылатын маңызды өмірлік орган болып 

табылады. 3-тен 3,5 фунтқа дейінгі салмақтағы бауыр іш қуысының жоғарғы оң жақ 

бөлігінде орналасқан және жүздеген түрлі функцияларға жауап береді. Бұл функциялардың 

кейбіреулері қоректік зат алмасуды, зиянды заттардың детоксикациясын және микробтардың 

денесін қорғауды қамтиды. Бауырдың өзін қалпына келтірудің бірегей қабілеті бар. Бұл 

қабілет адамдарға трансплантация үшін бауырдың бір бөлігін беруге мүмкіндік береді 

Бауыр анатомиясы 
Бауыр - диафрагмадан төмен орналасқан, асқазан , бүйрек , өт қабығы және ішек сияқты 

басқа іш қуысының мүшелерінен жоғары қызғылт-қоңыр орган. Бауырдың ең көрнекті 

ерекшелігі - оның үлкен оң лобы және кішірек сол лоб. Бұл екі негізгі бөлік біріктірілген 

тіннің жолағы арқылы бөлінеді. Әрбір бауыр лобы ішкі құрамында мыңдаған кішігірім 

бірліктерден тұрады. Лоблдер - артериялар , тамырлар , синусоидтер , өт жолдары және 

бауыр жасушалары бар кіші бауыр сегменттері. 

Бауыр тінінің жасушаларының негізгі екі түрі бар. Гепатоциттер бауыр жасушаларының ең 

көп түрі болып табылады. Бұл эпителий жасушалары бауыр жасаған көптеген функцияларға 

жауап береді. Kupffer жасушалары бауырда кездесетін иммундық жасушалар болып 

табылады. Олар макрофагтың түрі деп саналады, ол патогенді және 

ескі эритроциттердің денесін шығарады. 

Бауырда сонымен қатар бауырдың ірі бауыр түтіктеріне шығаратын өт қабығының 

көпіршіктері бар. Бұл түтіктер жалпы бауыр түтігін қалыптастырады. Өткір қабырғадан 

шыққан магистральді канал әдеттегі өт жолдарын қалыптастыру үшін жалпы бауыр түтігіне 

қосылады. Бауырдан және өт қабынан ағып кетудің жалпы өт жолына түсіп, ішектің жоғарғы 

бөлігіне (он екі елі) жеткізіледі. 

Bile - бұл бауыр шығаратын және өт қабығында сақталған қара-жасыл немесе сары 

сұйықтық. Ол майларды ас қорытуға көмектеседі және улы қалдықтарды жоюға көмектеседі. 

Бауыр функциясы 
Бауыр ағзаға көптеген маңызды функцияларды орындайды. Бауырдың негізгі 

функциясы қандағы заттарды өңдеу болып табылады. Бауыр бауыр порталы венасы 

арқылы асқазан , ішек, көкбауыр , ұйқы безі және өт қабығы сияқты органдардан қан алады. 

Содан кейін бауыр өңдейді, сүзеді және төменгі вена кавасы арқылы жүрекке қайта жіберер 

алдында қанды детоксикациялайды. Бауырда ас қорыту жүйесі , иммундық 

жүйе , эндокриндік жүйе және экзокринді функциялар бар. Бауырдың бірқатар маңызды 

функциялары төменде келтірілген. 

1) Майдың ас қорытуы. Бауырдың басты функциясы - майлардың ас қорытуы. Бауыр 

жасаған қаңылтыр майдың ішек майын бұзып, оны энергияны қолдануға болады. 

2) Метаболизм.Бауыр көмірсулар , ақуыздар мен липидтерді метаболиздейді, олар бастапқы 

уақытта ас қорыту кезінде өңделеді. Гепатоциттер көмірсулардың бөлінуінен алынған 

глюкозаны сақтаймыз, біз жейтін тағамдарымызда. Глюкоза артық қаннан алынып, 

бауырдағы гликоген ретінде сақталады. Глюкоза қажет болғанда, бауыр гликогенді 

глюкозаға айналдырып, қанға қанға босатады. Бауыр асқынған 

https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D2%93%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B-%D3%99%D1%80%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D2%93%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B-%D3%99%D1%80%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://kk.eferrit.com/%D0%B1%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://kk.eferrit.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3-%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D2%A3%D1%96%D0%B7/
https://kk.eferrit.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3-%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D2%A3%D1%96%D0%B7/
https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B-%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83/
https://kk.eferrit.com/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83-%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D2%B1%D1%8F%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-10-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82/
https://kk.eferrit.com/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/8-%D0%B0%D2%9B-%D2%9B%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96/
https://kk.eferrit.com/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D2%9B%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D1%96%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%BD-10-%D0%BD%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D2%9B%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3-%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD-%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
https://kk.eferrit.com/%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BA-%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%96/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3-%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD-%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
https://kk.eferrit.com/venae-cavae/
https://kk.eferrit.com/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D2%A3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D1%81-%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/
https://kk.eferrit.com/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B-%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA-%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D1%96%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%BD-10-%D0%BD%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D1%82%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/
https://kk.eferrit.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0/
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ақуыздардан аминқышқылдарды метаболиздейді. Бұл үрдіс барысында бауыр несепнәрге 

айналатын уытты аммиак өндіріледі. Бауыр фосфолипидтер мен холестеринді қоса алғанда, 

басқа липидтерді өндіру үшін майларды өңдейді. Бұл заттар клеткалық мембрана өндірісі, ас 

қорыту, қышқылдың қышқылын қалыптастыру және гормондарды өндіру үшін қажет. Бауыр 

қандағы гемоглобинді, химикаттарды, дәрі-дәрмектерді, алкогольді және басқа да 

препараттарды метаболиздейді. 

3) Нутриэнтті сақтау. Бауыр қажет болған кезде қаннан алынған қоректік заттарды 

сақтайды. Бұл заттардың кейбіреулері глюкоза, темір, мыс, В12 дәрумені, А дәрумені, Д 

витамині, К дәрумені қанға көмектеседі және B9 витамині эритроциттердің синтезіне 

көмектеседі. 

4) Синтез және секреция. Бауыр синтезирует және пішінді факторлар ретінде әрекет ететін 

плазма белоктарын жасайды және қанның сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. 

Бауыр шығаратын қан ақуызының фибриногені тромбоциттер мен басқа қан клеткаларын 

ұстап тұратын жабысқақты талшықты торға айналады. Фибриногенді фибринге айналдыру 

үшін бауыр, протромбин өндіретін тағы бір потенциалды фактор қажет. Бауыр ақ гормондар, 

май қышқылдары, кальций, билирубин және әртүрлі препараттар сияқты заттарды 

тасымалдайтын альбуминді қамтитын бірқатар тасымалдаушы ақуыздарды шығарады. Қажет 

болғанда гормондар синтезделіп, бауыр жасалады. Бауыр синтезделген гормондар 

инсулинмен ұқсас өсу коэффициенті 1 болып табылады, бұл ерте өсу мен дамуына 

көмектеседі. Тромбопоэтина - бұл тромбоциттерді сүйек кемігін басқаратын гормон. 

5) Иммундық қорғаныс. Бауырдың K көтеру 

жасушалары бактериялар , паразиттер және саңырауқұлақтар сияқты патогендердің қанын 

сүзеді. Олар сондай-ақ ескі қан клеткаларын, өлі жасушаларды, рак клеткаларын және ұялы 

қалдықтарды тазартады. Зиянды заттар мен қалдықтар бауыр арқылы өт немесе қанға 

шығарылады. Өте өткізілген заттар ағзаның ас қорыту жолымен жойылады. Қанға бөлінетін 

заттар бүйректер арқылы сүзіледі және несеппен бөлінеді. 

Қорытынды 

Қорыта келгенде, анатомия пәні болашақ медицина қызметкерлері үшін өте маңызды. Себебі 

адамның әрбір дене мүшесінің саулығы дәрігер қолында. Сенің жасаған бір қателігің 

адамның өліміне алып келуі мүмкін. Сол себепті тек анатомияны ғана оқып қоймай жалпы 

медицинаны жақсы білуіміз керек. Кез келген маман  өз мамандығының қыр сырын білуі 

қажет және берілген мәліметтерді дұрыс пайдаланып, практикада дұрыс жүзеге асыра алуы 

іскерлік. Маман иесі өз амандығының атына кір келтірмеуі тиіс. 

Әдебиеттер: 

1. Керімбеков Е. Адам анатомиясы, Алматы, Рауан, 1992. 

2. Сатпаева Х. К., т. б.Адам физиологиясы А.:Білім, 1995. 

3. Рақышев А. Адам анатомиясы, Алматы, Білім, 1994. 

4. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека.-М: Высшая школа,1989г. 

5. Курепина М.Н. , Воккен Г.Г. Анатомия человека.-М.; Просвещение, 1979г. 

6. Гремяцкий М.А. Анатомия человека. Просвещение,1950. 

7. Иваницкий И.И. Анатомия человека.-М: ФиЗ, 1978г. 

8. Шахунянц Р.М. Возрастные изменения костной системы 

человека.-М.:Просвещение, 1968. 

9. Дайырбекова М.М. Адам анатомисынын практикумы, Алматы. Ана-тілі, 1992. 

Аурулардың алдын алу- денсаулық сақтаудың негізі». 

Оразалиева  Нұрай Ерболатқызы, «Мейіргер ісі»  

Жетекшісі:  Касымов Нурпеис Агабекович 

Тараз қаласы. «Жамбыл жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ коммуналдық 

мемлекеттік  кәсіпорны 

 

Тақырыптың өзектілігі:  

https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%96-%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
https://kk.eferrit.com/%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B5/
https://kk.eferrit.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://kk.eferrit.com/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96-%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5-%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
https://kk.eferrit.com/8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
https://kk.eferrit.com/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B5%D2%A3-%D0%BA%D3%A9%D0%BF-7/
https://kk.eferrit.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/
https://kk.eferrit.com/10-%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BA-%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80/
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Біздің елімізде жұқпалы аурулармен күрес кешенді шаралар ұйымдастыру арқылы 

жүргізуге бағытталған. Бұл шаралардың жетістігі болашақ медицина қызметкерлерін 

дайындау сапасына, жұқпалы ауруларды диагностикалаудың заманауи әдістерін 

меңгергендігіне және білім деңгейінің тереңдігіне байланысты. Осыған орай «Жамбыл 

жоғары медициналық колледжінде» жұқпалы ауруларының қоздырғыштарын анықтау және 

азайту басты мақсатымыз болып табылады.  

Үйірме жұмысының мақсаты : 

1. Колледж  студенттерінің  кәсіби  бейімделуіне  жобалық әдістемелік  тәсілдерді  қолдану. 

2. Колледжішілік инфекциялық бақылауды жетілдіру арқылы   қызметкерлерімен 

студенттердің денсаулығын сақтау. 

3. Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарының орындалуын бақылау. 

Үйірме  жұмыстарының бағыттары 

1. Микроорганизмдердің жұқпалы аурулардың этиологиясы мен патогенезіндегі орнын 

анықтау. 

2. Микроорганизмдерден тудыратын аурулардың негізгі клиникалық көріністері мен 

таралуын білу. 

3.Жұқпалы аурулардың диагностикасыныңжәнепрофилактикасының жүргізілуін үйрену. 

4. Патогенді микроорганизмдердің экологиясын анықтау арқылы олармен күрес жүргізу. 

Зерттеу жұмысының нысаны: Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 

қызметкерлерімен студенттері.  

Зерттеу жұмысының әдістері:  

1. 2019-2020жж. арналған ретроспективті эпидемиологиялық талдау; 

2. 2021-2022жж. арналған әлеуметтік зерттеулер (проспективті); 

3. Анкеталық –сұрау; 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылдың 1 қыркүйек айындағы «Халық 

бірлігі және жүйелі реформалар» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Халқымыз 

«Бірінші байлық – денсаулық» деп бекер айтпаған.Коронавирус денсаулық сақтау саласы 

үшін үлкен сынақ болды.Әлемді жайлаған індеттің беті әлі қайтар емес.Күн сайын мыңдаған 

азаматымыз дертке шалдығып, талай адам өмірден өтуде.Біз уақыт ұттырмай індетпен 

күресу шараларын дереу қолға алдық»атап өткендей болашақ медицина қызметкерлерін 

даярлау кезінде оларды халыққа  сапалы қызмет көрсетуге және дер кезінде іс-шараларды 

қолдануға үйрету біздердің міндетіміз. 

Ғылыми жаңалығы: 

Үйірме жұмыстарында жүргізілген зерттеудің жаңалығы  колледж ішілік жұқпалы 

аурулардың эпидемиялық процесінің даму қатерінің факторларын анықтаумен 

(ретроспективті және проспективті талдау негізінде) байланыстырылады. Медициналық 

қызметкерді оқыту процесін оңтайландыру элементтерінен тұратын эпидемиялогиялық 

диагностикалауға арналған «Инфекциялық бақылау комиссиясы туралы» ережесін жасап 

шығардық, оқу мекемелерде санитарлық – эпидемиологиялық тәртіпті сақтамау элементтері 

мен жағдайларын анықтау мақсатында студенттердің  жұқпалы аурулар негіздерін білу 

деңгейлері бекітілді.  

Жұмыстың теориялық маңыздылығы: 

-Оқу орнында ретроспективті және проспективті талдау нәтижелері эпидбақылаудың жалпы 

қағидаттарын оңтайландыруға мүмкіндік берді: 

- Жұқпалы аурулардың алдын алу бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерді 

сауалнама жүргізу арқылы үнемі бақылау.  

-Эпидбақылауды жетілдіру шарасы медициналық ұйымның міндетті құраушысы ретінде 

санитарлық – микробиологиялық зерттеу жүргізу кезінде оқу орының  жағдайын кешенді 

бақылауға арналған жоспардың болуын, сонымен қатар мекеменің қызметкері мен 

студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді болжайды.   

Жұмыстың тәжірибелік құндылығы: 
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-Жұқпалы аурулардың алдын алудың ықпалды әдістерін таңдау мақсатында СанЕжН-на 

сәйкес нормаланған көрсеткіштердің артылуы тіркелген жағдайларды үнемі талдау арқылы 

нығайту ұсынылады;  

 Зерттеулер нәтижелері  

І кезең. 2019-2020 жж. кезеңіне арналған  ауруларды талдау 
Бұл талдауда қызметкерлер мен студенттердің аурушаңдылығы қарастырылды. Колледж 

мед.пункті және студенттердің тіркелген емханаларынан мағлұматтар алынды. Ең маңызды 

жұқпалы аурулардың түрлері алдық. 

1) Туберкулез -0 

2) Тері венерологиялық аурулар (Микоз) -2 

3) ЖРВИ -4 

4) Covid-19 -2 

ІІ кезең. 2021-2022 жж. кезеңіне арналған  ауруларды талдау 

1) Туберкулез -0 

2) Тері венерологиялық аурулар (Микоз) -1 

3) ЖРВИ -0 

4) Covid-19 -0 

ІІІ кезең. талдау.   

Бұл талдауда 1-курс, 2-курс және қызметкерлер тобы алынды. Осы топтардан анкета 

жүргізілді.  

1-ші сұрақ. Жұқпалы аурулардың алдын алу үшін үнемі қорғанып жүру қажет деп санайсыз 

ба?  

1-курс. Ия-70%. Жоқ-10%. Қорғанып жүремін-20% 

2-курс. Ия-78%. Жоқ-2%. Қорғанып жүремін-20% 

Қызметкерлер. Ия-85%. Жоқ-3%. Қорғанып жүремін-12% 

2-ші сұрақ.Жұқпалы ауруларды болдырмау үшін әр біріміз жеке бас гигиенасын сақтауға 

міндеттіміз. Осы ұғыммен келісесіз бе? 

1-курс. Келісемін-73%. Келіспеймін-3%. Өз ойым-22% 

2-курс. Келісемін-80%. Келіспеймін-2%. Өз ойым-18% 

Қызметкерлер. Ия-90%. Жоқ-5%. Өз  ойым-5% 

3-ші сұрақ. Жұқпалы аурулар туралы қаншалықты білесіз? 

1-курс. Орташа-65%. Нашар-18%. Жақсы-17% 

2-курс. Орташа-60%. Нашар-10%. Жақсы-20% 

Қызметкерлер. Орташа-50%. Нашар-5%. Жақсы-45% 

4-ші сұрақ. Аурудың жұғу көздерін қаншалықты білесіз? 

1-курс. Орташа-50%. Нашар-10%. Жақсы-40% 

2-курс. Орташа-20%. Нашар-10%. Жақсы-70% 

Қызметкерлер. Орташа-10%. Нашар-5%. Жақсы-85% 

5-ші сұрақ. Көпшілік арасында ауру жұқтырмас үшін антисептиктер мен т.б қорғаныс 

заттарын қолданасыз ба? 

1-курс. Ия, қолданамын-60%. Жоқ-5%. Кейде ғана-30% 

2-курс. Ия, қолданамын-70%. Жоқ-3%. Кейде ғана-27%  

Қызметкерлер. Ия, қолданамын-85%. Жоқ-2%. Кейде ғана-13% 

Осы анкета нәтижесіне байланысты қызметкерлер мен студенттер арасында үйірме 

жетекшіміз Касымов Нурпеис Агабекович жұқпалы аурлар туралы жалпылама түсіндірме 

жұмыстары жүргізілді. Сонымен қоса олардың алдын алу бағыттарында айтып шықты. 

Үйірме мүшелері студенттер арасында жаднама қағаздарын тараттық.  
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Екінші қайтара анкета жүргіздік. Соның нәтижесінде анкета сұрақтарына жауап беру 

көрсеткіші жоғарлады.  

Қорытынды:  

Үйірме мүшелері зерттеу жұмысын атқара отырып, өз жұмыстарын қорытындылайды. 

Ретроспективті және проспективті талдау негізінде жұқпалы ауруларының динамикасының 

төмендегіні санитарлық-эпидемиологиялық бақылау нәтижесі мен СанЕжН-на сәйкес 

жұмыстың орындалуына байланысты. Анкеталық және статисткалық зерттеу жұмыстарын 

жүргізу кезінде жұқпалы ауруларды қаншалықты білетіндігі анықталды. 1 курс, 2 курс және 

қызметкерлер арасында сұраққа жауап беру қорытындысында айырмашылықтары бар екенін 

көрдік. Айырмашылықтардың болу себебі, 1 курс студенттері арнайы пәндерді өтпегендерін 

ескердік.  

Ұсыныс: 

Кез келген қоғамдық ғимараттар ішінде жұқпалы аурулардың алдын алу қажет.  

Ол үшін жұқпалы аурулардың берілу жолдарын және олармен күрес шараларын үнемі халық 

арасында айтылып тұруымыз керек. Біздің үйірме жұмысының қорытындысына сүйене 

отырып төмендегі ұсыныстарды айтамыз.  

1-ші.  Үнемі СанЕжН-на сәйкес жұмыстың орындалуын қадағалау.  

2-ші. Ғимараттардың ішін үнемі ылғалды және күрделі дезинфекциялық жұмыстарын 

жүргізу. 

3-ші.  Ауадағы микроорганизмдерді бақылау және жою. 

4-ші. Ғимараттар ішіндегі адамдардың қандайда бір жұқпалы аурулардың клиникалық 

көріністері анықталған жағдайда дер кезінде профилактикалық іс-шараларын ұйымдастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Босанғаннан кейінгі депрессиямен ауыратын әйелдердің жағдайын кешенді 

бағалау 
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Альханова Умида, «Емдеу ісі» мамандығы 
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Түркістан қ. «Түркістан» көпсалалы жоғары медицина колледжі» ЖМ , Қазақстан 

Республикасы 

 

 

Аннотация 

Бала туу-өте күшті физиологиялық процесс. Әрине, бұл әйелдің физикалық және 

психологиялық жағдайына да әсер етеді. Статистикаға сәйкес, босанған әйелдердің 80% - 

ында "босанғаннан кейінгі блюз" немесе "қайғы синдромы" (немесе блюз синдромы) 

кездеседі және бұл пайыз жоғарылайды.  Босанғаннан кейінгі депрессия біздің қоғамда көп 

зерттелмей әрі қажетті мән берілмей келген патология деп есептеймін. Бұл психикалық 

жағдайды дамыған елдерде дұрыс бағалап, депрессияға ұшыраған босанған әйелдерге 

қажетті мамандар көмек көрсетіп жатады. Менің тәжірибемде соңғы кездерде жиі ұшырасып 

жүрген осы ауытқуды тереңірек зерттеп жазып кету керек деп шештім 

Босанғаннан кейінгі депрессия жалпы анықтамасы, оның белгілері.Бала туылғаннан 

кейін бірден пайда болатын эмоционалды көтерілу мен эйфория, босанғаннан кейінгі 2-3 

күнде әйелдердің көпшілігінде көңіл - күйдің төмендеуі, қайғы, сенімсіздік, шатасу, 

эмоционалды ыңғайсыздықпен алмастырылады.  Әйел ана жылауға, депрессияға және тіпті 

тітіркенуге деген түсініксіз тілекті сезінуі мүмкін.  Босанғаннан кейінгі жағдайдың себебі 

сенімді емес, бірақ оның пайда болу нұсқалары бар. Біріншіден, жүктіліктің соңғы 

апталарында және әсіресе босанғаннан кейін гормоналды фондағы тез және күшті өзгеріс 

әйелдің көңіл-күйіне әсер ете алмайды. "Гормоналды соққы" - бұл мазасыздықтың пайда 

болуының биологиялық факторы. Екіншіден, алғаш рет ана болған әйелдер үшін "ана" жаңа 

рөлі көптеген алаңдаушылық пен алаңдаушылық тудырады. Сонымен қатар, жүктіліктің ұзақ 

айлары өткеннен кейін және болашақ ана өзінің жағдайына үйреніп алғаннан кейін, 

босанғаннан кейін тіпті маңызды және қымбат нәрсені жоғалту сезімі пайда болады. 

Үшіншіден, кернеудің себебі физикалық шаршау болуы мүмкін. Баланың режимі мен үй 

міндеттерінен туындаған ұйқының тұрақты болмауы әйелді психологиялық тепе-теңдіктен 

шығаруы мүмкін. Төртіншіден, дисфункционалды отбасылық жағдай (ерлі-зайыптылардағы 

жанжал мен келіспеушілік, жақын адамдарға қолдаудың болмауы және "отбасылық бақыт" 

сезімі немесе отбасы мүшесінің ауыр ауруы) әйелдің күйзелісін нашарлатып, депрессияға 

әкелуі мүмкін.Жаңа туған нәресте мен оның анасының байланысының түзілуі мен даму 

процесі тек өзара жиі әрі ұзақ уақыт өткізудің нәтижесінде келеді . Мұндай науқастар 

шаршаңдық, өкініш, беймаздық сезінеді, бұл жағдайды науқас және оның туыстары жүктілік 

пен босанудың салдары деп санайды. Ал ана жылауық болады, нәрестенің жылағанын көтере 

алмайды, өзін балаға дұрыс қарамаймын деп жазғырады және осы туралы 

айналасындағыларға айтуға ұялады. Күнделікті физикалық және жан-дүниесімен күш 

жұмсауды қажет ететін баланы күту жұмыстары ананың оқшаулануына әкеліп соғатын 

жәрдемсіздік сезімін тудырады . Босанғаннан кейінгі депрессияның басты клиникалық 

симптомы болып қауіп-қорқыныш сезімі табылады, ол әйелдегі стресстің ағымының 

ұлғаюына әкеліп, нәрестенің дамуына кері әсерін тигізеді. Баланы күту мәселелері өз 

кезегінде анасына жағдайына теріс әсер етеді . Қорқыныш симптомдарына өз денсаулығы 

және баланың өмірі мен қауіпсіздігі үшін қорқу, үрейлі шабуылдар, обсессивті іс-

әрекеттердің болуы. Үрейлі бұзылыстар кезінде босанған әйелдер есінен танып қалудан, тіпті 

өліп кетуден қорқады. Үрейлі шабуылдар құсумен бірге жүруі мүмкін. Босанғаннан кейінгі 

3, 9 және 15 айлар арасында аталмыш белгілер қайталауы жиі кездеседі де қажетті ем 

жүргізілмеген жағдайда бұл жағдай біршене жылдарға дейін созылады. Бұл жағдайда ананың 

өзін-өзі бағалау деңгейі өте төмен түсіп, оны жәрдемсіздік сезімі тұрақты жаулап алады. 

Мұндай көрініс болашақты бұлыңғыр көрумен, қабілетсіздікпен, күнделікті жұмысын дұрыс 

атқара алмаумен және әлеуметтік дезадаптациямен қатар жүреді . Сонымен қатар,  

босанғаннан кейінгі стресстің маңызды белгісі деп әйелдің босанғаннан кейін күнделікті 
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шаруаға және жыныстық қатынасқа қызығушылығының төмендеуі мен олардан ләззат ала 

алмауын санайды. Кей жағдайларда босанғаннан кейінгі депрессия атипті өтеді. Жөнді 

диагностика мен уақытында ем жүргізілмегендіктен тек соматикалық белгілері ғана қалуы 

мүмкін. Ал терең тексергенде бұзылыстардың психогенді табиғаты анықталады Патогенезі 

Босанғаннан кейінгі депрессияның пайда болуы мен дамуы этиологиялық теорияның 

шеңберінде қарастырылады. Осы көзқарасқа сәйкес, эмоциялық бұзылулар үш фактордың 

аралас әсерлері кезінде пайда болады: тұқым қуалаушылық, нақты физиологиялық өзгерістер 

мен психоәлеуметтік сипаттамалар. Депрессиялы аналардың басым көпшілігі 

конституциялық бейімділікке ие – жоғары жүйке белсенділігінің әлсіз тұрақсыз түрі, 

нейротрансмиттерлер өндірісінің төмендеуі, эмоциялар мен өнімділікке жауапты (серотонин, 

допамин, norepinephrine). 

Арнайы физиологиялық механизмдер, негізгі бұзылулар – гормондық өзгерістер (жүктіліктің 

тоқтатылуы), ауырсыну және басқа да ыңғайсыздықтар, туылу процесіне қатысты. Жалпы 

психоәлеуметтік фактор, депрессияға ұшыратады, әйелдердің рөлін өзгертуде, кәдімгі 

жағымды әрекеттерге уақытты қысқарту, нәресте үшін сағаттық күтімді қажет етеді. 

Босанғаннан кейінгі депрессияның жалпы статистикасы . 

Босанғаннан кейінгі депрессия  Денсаулық сақтау органдары үшін үлкен проблема болып 

табылады, өйткені эпидемиологиялық сауалнамаға сәйкес оның таралуы 10-нан 15% - ға 

дейін. Босанғаннан кейінгі депрессия  баланың өмірінің алғашқы кезеңінде оның дамуына 

әсер ететін және оның болашағын ішінара анықтайтын фактор ретінде қарастырылады. 

Әлеуметтік, психологиялық, тұлғааралық және биологиялық факторлар әйелдердің 

психикалық денсаулығына үлкен рөл атқарады. Әлеуметтік-экономикалық жағдайы төмен 

әйелдерде ана болу көбінесе депрессиямен бірге жүретін оқиға болып көрінеді. Ана болу-

өтпелі, дағдарыс кезеңі, онда тұрақсыздық, әйел мен ананы сәйкестендірудің өзгергіштігі 

қайтадан пайда болады. 

Ана мен баланы қорғау қызметтерінің медбикелері басқа медицина қызметкерлері мен 

дәрігерлерге қарағанда босанудан кейінгі стресспен зардап шегетін әйелдермен жиі 

кездесетіні дәлелденді. Сонымен қатар, АҚШ-тағы медбикелердің жартысы мұндай 

науқастарға үнемі түрлі формада кеңес береді, ал шамамен 75% – ы осы саладағы 

дағдыларын арттыру бойынша оқыту бағдарламаларына қатысады. Австралияда депрессия 

жағдайларының 50% - дан астамы отбасылық дәрігерлер кеңселерінде және ана мен баланы 

қорғау орталықтарында скрининг кезінде өткізіледі. Медбикелердің 95% - ы босанудан 

кейінгі стресс бар науқастарды көрді және олардың жартысына жуығы соңғы 6 айда осындай 

10-19 әйелді кездестірді .Босанудан кейінгі стресс биохимиялық, гормоналды және 

иммундық бұзылулардың дамуымен өте кең таралған психикалық бұзылыс. Босанудан 

кейінгі стресс айқын клиникалық көріністермен және әйелдің, баланың және жалпы 

отбасының ауыр зардаптарымен қатар жүруі мүмкін. Әдебиеттерге шолу көрсеткендей, 85% 

жағдайда босанған әйелдер әртүрлі дәрежедегі депрессиядан зардап шегеді.  

Зерттеу барысы: 

Сауалнама босанғаннан кейінгі кезеңнің 3-5 күнінде жүргізілді.  

Әйелдердің орташа жасы-26,5±5,8 жас, 19-дан 38 жасқа дейін. Алғашқы босанғандар 62,5%, 

қайта босанушылар– 37,5% құрады. 

Депрессияның жоғары тәуекел критерийі: Эдинбург босанғаннан кейінгі депрессия шкаласы 

бойынша – 12 баллдан астам.  

Постнатальды депрессияның Эдинбург шкаласы-бұл 10 қысқа мәлімдемеден тұратын өзін-

өзі сұрау, келесі белгілерді қамтиды: күле алмау, болашаққа қуанышпен қарай алмау, кінә 

сезімі, мазасыздық пен мазасыздық сезімі, дүрбелең, жағдайды шеше алмау, бақытсыздық 

сезімі, қайғы, жылау және өзіне зиян келтіру туралы ойлар. 

Зерттеу барысында барлық пациенттер екі клиникалық топқа бөлінді (I және II). Бірінші 

топты (негізгі) босанғаннан кейінгі депрессия бар емделушілер құрады. Екінші (бақылау) 

топқа босанғаннан кейінгі кезеңде депрессия белгілері жоқ әйелдер кірді. Талдау әр топтың 

ішінде жүргізілді. I топтағы пациенттердің орташа жасы 25,4±6,8 жасты, II топтағы 
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пациенттердің орташа жасы-26,7±5,6 жасты құрады. Екі топтың жас құрамы айтарлықтай 

ерекшеленбеді. I топтағы әйелдердің 100% - ы психиатриялық және психотерапиялық көмек 

ұсынысына теріс жауап берді.1 кестеде әйелдің эмоционалды-психикалық жағдайына және 

олардың екі топтағы жиілігіне әсер ететін факторлар келтірілген. 

Босанудан кейінгі депрессия белгілері бар I топта депрессияның келесі белгілері анықталды 

(сурет. 2): 

1. ұйқының бұзылуы 

2. тәбеттің бұзылуы 

3. дабыл (тревога) 

4. қайғы мен қайғы-қасіреттің субъективті сезімі 

5. күштің болмауы 

6. жылау 

Нәтижелері: 

Босанудан кейінгі депрессия болуы келесі факторлармен байланысты екені анықталды:  

* анамнезінде жүктілікті үзудің болуы.  

* гинекологиялық аурулар.  

Осылайша, гинекологиялық аурулардың болуы PD қаупін арттырады. 

• мерзімінен ерте босану. 

* экстрагенитальды патология (созылмалы пиелонефрит). 

* Ұрық тарапынан болатын асқынулар (созылмалы құрсақішілік гипоксия, ұрық өсуінің 

тежелу синдромы). Босанудан кейінгі депрессия дамуы мен гестоздар арасындағы 

корреляциялық байланыс анықталған жоқ. 

Осылайша, жүктілік тарихы, гинекологиялық аурулар, мерзімінен бұрын босану, созылмалы 

пиелонефрит және ұрықтың асқынуы босанудан кейінгі депрессия қаупін арттырады. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Біздің зерттеуімізге сәйкес, босанғаннан кейінгі депрессияның таралуы 44% құрады. 

Босанғаннан кейінгі депрессияның жиі кездесетін белгілері: ұйқының бұзылуы, тәбеттің 

бұзылуы, мазасыздық, жылау. Депрессияның белгілері бар барлық әйелдерде психиатриялық 

көмекке теріс көзқарас бар. Босанғаннан кейінгі депрессия белгілері бар пациенттерде сау 

әйелдерге қарағанда өмір сүру сапасының көрсеткіштері төмендетеді (өмірлік белсенділік 

пен жалпы психикалық денсаулық мәні айтарлықтай төмендеді). Сонымен қатар, 

гинекологиялық аурулардың тарихы,мерзімінен бұрын босану, созылмалы пиелонефрит 

босанудан кейінгі депрессияның асқыну қаупін арттырады. 
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Жетекшісі: Усенова Нұргүл Жеңісқызы 

«Қостанай жоғары медициналық колледжі» МКҚК 

 

Аннотация 

Сегодня одним из основных направлений государственной политики является 

повышение качества медицинских услуг и развитие услуг высокого качества. В связи с этим 

для развития сестринского дела в Республике Казахстан требуется информирование 

медицинских работников по теме «Сестринское дело».В этой статье я рассмотрела реформы 

в сфере «Сестринского дела» в Республике Казахстан. Цель этой статьи заключается в том, 

чтобы изучить новые изменения в сфере«медицинской сестры» в нашей стране с учетом 

реформ.В данной статье накануне реформ я рассмотрела новые функции медицинской 

сестры, а такжефункции по «старой системе». Я изучил цель одной из реформ в Казахстане 

по «сестринскому делу» - государственной программы «Денсаулық» на 2016-2019 годы и 

положительные результаты нашей страны благодаря реализации этой программы.Я также 

обсудила прошедшую в Алматы сессию на тему «Вопросы реформирования сестринского 

дела и повышения эффективности системы здравоохранения в Казахстане путем подготовки 

специалистов новой формации сестринского дела в соответствии с международными 

требованиями». 

Annotation 

 Today, one of the main directions of state policy is to improve the quality of medical services and 

the development of high quality services. In this regard, the development of nursing in the Republic 

of Kazakhstan requires informing medical workers on the topic "Nursing". In this article, I reviewed 

the reforms in the field of "Nursing" in the Republic of Kazakhstan. The purpose of this article is to 

study the new developments in the field of "nurse" in our country, taking into account the reforms. 

In this article, on the eve of the reforms, I examined the new functions of a nurse, as well as the 

functions of the "old system". I studied the goal of one of the reforms in Kazakhstan on "nursing" - 

the state program "Densaulyk" for 2016-2019 and the positive results of our country due to the 

implementation of this program. I also discussed the session that took place in Almaty on the topic 

“Issues of reforming nursing and improving the efficiency of the healthcare system in Kazakhstan 

by training specialists in a new formation of nursing in accordance with international requirements”. 

Мақсаты: Қазақстан Республикасының болашақ медициналық қызметкерлерінҚР-дағы 

«Мейірбике ісі» бойынша реформалар жайлы ақпараттандыру.  

Міндеттер: - Қазақстандағы «Мейірбике ісін» дамыту бағытындағы реформалар жайлы 

ақпарат жеткізу;   

- қазіргі жаңа үлгідегі медбикенің рөлін айшықтау;  

- медбике ісінің даму тенденцияларын зерттеу;  

- қазіргі таңда іске асырылып жатқан реформаның өзектілігі;  

Өзектілігі: қазіргі таңда, медицина саласында Қазақстанды Еуропа, Азия елдерімен 

салыстырсақ, біздің мемлекетіміз әлде-қайда төменгі сатыда. Ал ол елдермен теңесу үшін 

бізге жаңа жоспар, яғни «реформалар» қажет. Мысалы, мейірбике ісін ілгерілету үшін 

Америка Құрама Штаттары мен Германиядағы медбикелер жиі бастапқы тексерулер 

жүргізеді және пациенттерді мамандандырылған медициналық көмек көрсетушілерге 

жібереді. 

Практикалық маңыздылығы:зерттеудіңпрактикалықмаңыздылығы Қазақстан 

Республикасындағы «Мейірбике ісі» жөніндегі реформалардың қарсаңында болып жатқан 

жаңа өзгерістерді қарастырудан тұрады.  

Мейіргерді ұшақтағы стюардессамен теңестіруге болады. Сырттан қарағанда, екі мамандық 

иесі де жеңіл жұмыс атқаратын секілді. Бірақ та стюардесса ұшақтағы жолаушылардың 

қауіпсіздігі мен өміріне жауап беретін қызметкер. Ал мебдике болса, науқастарға күтім 

жасап, олардың оңалып кетуіне жәрдемін көрсетеді. 

Мейірбике ісі– денсаулықты нығайтуды, аурудың алдын алуды, психоәлеуметтік көмекті 

және физикалық және (немесе) психикалық аурулары бар адамдарға, сондай-ақ барлық жас 
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топтарындағы мүгедектерге күтім жасауды қамтитын денсаулық сақтау жүйесінің құрамдас 

бөлігі болып табылады. 

Мейірбике ісінің даму тенденциялары денсаулық сақтау жүйесіндегі медбикенің рөлін 

айтарлықтай арттырады. Ғылыми көзқарас пен дәлелді тәжірибеге негізделген мейірбике 

ісінің заманауи теориялары мейірбикені мейірбикелік іс бойынша тәуелсіз шешімдер 

қабылдайтын, дәлелді мейірбикелік күтімді жоспарлайтын және жүзеге асыратын, оны 

мейірбикелік құжаттамада көрсететін дәрігердің тең құқылы серіктесі ретінде көрсетеді. 

Қазақстанның Болон процесіне кіруі білім беруді, кәсіби стандарттарды, біліктілік пен 

лауазымдық позицияларды Еуропалық директивалармен, соның ішінде медбике ісі бойынша 

сәйкестендіру қажеттілігін талап етеді. 

Қазіргі уақытта мейірбике персоналы медицина қызметкерлерінің басым бөлігін құрайды, 

олардың айтарлықтай кадрлық ресурстары мен халықтың қолжетімді медициналық көмекке 

деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты әлеуеті бар. Қазіргі уақытта денсаулық 

сақтау жүйесі қарқынды реформалау сатысында, осыған байланысты мейірбике 

қызметкерлерінен білім деңгейін ұдайы арттыруға, оларды жаңартуға байыпты қатынасты 

талап етеді, онсыз жаңа тиімді технологияларды қолдану және тәжірибеге енгізу мүмкін 

емес. 

 Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Назарбаев Н.Ә. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында мемлекетіміздің дамуының жаңа кезеңіндегі мемлекеттік 

саясаттың бағыттарының бірі медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру және 

медициналық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін дамыту болуы керектігін атап өтті.  

Республикада болашақта академиялық және қолданбалы бакалавр, сонымен қатар 

магистратура және PhD докторантура деңгейіндегі мейірбикелерді даярлау қажет. 2030 

жылға қарай мейірбике ісі саласында қолданбалы бакалавр дәрежесі бар 40 000-нан астам 

озық тәжірибедегі мейірбикелердің ұлттық мақсаты жалпы мейірбике жұмыс күшіндегі 

қолданбалы бакалаврлардың үлесінен 39,85% құрайды (АҚШ-та бенчмаркинг – 37,2%, 

Еуропа елдерінде – 46,8%). 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕЙІРБИКЕ ІСІН ДАМЫТУ БАҒЫТЫНДАҒЫ РЕФОРМАЛАР:  

 «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»; 

 2016-2019 ж. арналған «Денсаулық» бағдарламасы;  

 «Қазақстан – 2050» стратегиясы; 

 «ҚР-да мейірбике ісін 2020 жылға дейін дамыту»;  

 «Қазақстан Республикасына қосылу тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 

1шілдедегі № 752 қаулысы. 2014-2020 жылдарға арналған әлемдегі ең дамыған 

30мемлекет. 

 «Денсаулық сақтау лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 

желтоқсандағыбұйрығы ҚР ДСМ-305/2020 ж. 

"Ескі жүйе" бойынша медициналық мекемелерде колледж тәмамдаған медбикелер жұмыс 

істейді. Стационарда – палата мебдикесі, емшарамедбикесі, сонымен қатар жараны таңушы 

медбикелер жұмыс істейді. Палатада қызмет етуші медбике – қажет дәрілік препараттарды 

беріп, науқастың артериалдық қысымын және дене температурасын өлшейді. Емшара 

жүргізуші медбике инъекциялар жасап, система қояды. Бірақ медбике бірнеше жыл бойы бір 

ғана жұмысты атқарып жүре береді. 

ҚАЗІРГІ ЖАҢА ҮЛГІДЕГІ МЕЙІРГЕРДІҢ РӨЛІ: 

 емделушінің күтімін ұйымдастырушы 

 емделушінің күтімін орындаушы 

 емделушінің ықыласын қорғаушы (адвокат) 

 педагог (консультант) 

 зерттеуші 
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 лидер (көшбасшы) 

 медициналық бригаданың белсенді мүшесі.  

Осы сілтеме арқылы «Перспективы развития сестринского дела в Казахстане» 

тақырыбындағы видеоролигіне өтуге болады: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dh3TgZTHnhQ 

2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы2025 жылға 

дейін қол жеткізілген нәтижелерді бекіту мен дамытуға, денсаулық сақтау саласындағы 

мәселелерді жаңа міндеттерге сәйкес шешуге бағытталған бағдарлама болып 

табылады.Мақсаты: «елдің әлеуметтік әл-ауқаты мен экономикалық өркендеуінің негізі 

ретінде тиімді және тұрақты денсаулық сақтау жүйесін дамытуды қамтамасыз 

ету».Жүргізіліп жатқан реформалар шеңберінде, дәрігердің жекелеген функциялары, оның 

ішінде дәрігерге дейінгі тексеру, науқастарды алдын ала диагностикалау, балалар мен 

ересектерге қамқорлық жасау, дәрігердің бақылауымен рецепттер жазу және т.б. 

функцияларға медбикелер тәуелсіз шешім қабылдауға жауапты болады. 

Денсаулық сақтау аясындағы мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың арқасында келесі оң 

көрсеткіштерге жеттік:  

- адам өмір сүруінің күтілген ұзақтығы 6 жылға ұзартылды; 

            - жалпы адам өлімі 27%-ға қысқарды; 

            - ана өлімі 4 есе төмендеді; 

            - сәби өлімі 1,6 есе азайды; 

            - қатерлі ісік ауруларынан 20%-ға, ал туберкулез ауруынан қайтыс болатындардың 

саны 5 есе азайды. 

Қорытындылай келсем, егер «мейірбике ісі реформалары», олардың іске асуы қолға алынса, 

онда ҚР-да «медицина» жоғары белестерге жетеді деген ойдамын! 

Алматыда өткен мейірбике ісі мамандарының ІІІ съезі барысында мейірбике ісін реформалау 

және халықаралық талаптарға сай жаңа формациядағы мейірбике мамандарын даярлау 

арқылы Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру 

мәселелері талқыланды. 

Съезд аясында «Роль практического здравоохранения в реформировании сестринского дела 

в Казахстане» және «Орта кәсіптік білім беруді жаңғырту, дуальды білім беру 

принциптерін енгізу. Қолданбалы бакалавриат бойынша пилоттық жобаны жүзеге асыру» 

тақырыптарында 2 пленарлық отырыс және 2 секция өткізілді. 

Амбулаторлық-емханалық секторды жетілдіру, алғашқы медициналық-санитарлық көмектің 

әлеуетін кезең-кезеңімен арттыру бойынша да жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Қосымша 

әлеуметтік қызметкерлер, психологтар, учаскелік дәрігерлер үшін екінші медбике және 

жалпы тәжірибелік дәрігерлер үшін үшінші медбике лауазымдарының енгізілуі алғашқы 

медициналық-санитарлық көмекті ұйымдастыруда профилактикалық жұмыстардың 

тиімділігін қамтамасыз етуге және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік 

берді. 

Әдебиеттер: 

1. Укрепление сестринских и акушерских служб. Стратегические направления 2002-

2008.// ВОЗ. - Женева: 2003. 

2. Кадесова Е.Б. Нәресте мен ана өлім-жітіміне баса назар аударылған ТМД және 

Қазақстан халқының денсаулық мәртебесі.  

3. Аяпов К. Развитие сестринского дела в Республике Казахстан. – Алматы: 2010. 

4. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения 

Республики Казахстан. 

5. STRATEGY-2050 обзорно-аналитический портал.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dh3TgZTHnhQ


225 
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Аннотация 

В данной работе описаны процедуры, выполняемые для удовлетворения гигиенических 

потребностей, также проанилизирваны литературы, способствующие эффективному уходу, 

являющийся частью ежедневного базового сестринского комфорта оказываемая пациентам. 

При правильном выполнении эти процедуры передают ощущение индивидуального 

внимания и присутствия через взаимодействие. 

Annotation 

This paper describes the procedures performed to meet hygienic needs, as well as the literature that 

promotes effective care, which is part of the daily basic nursing comfort provided to patients. When 

performed correctly, these procedures convey a sense of individual attention and presence through 

interaction. 

Ғылыми жұмыстың өзектілігі-реанимация бөлімшелеріне жатқызылған пациенттер 

өздерінің негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мейірбикелік күтімді қажет етеді, 

осыған байланысты пациенттерді емдеу көрсеткіштерінің сапасы және реанимация 

бөлімшелеріндегі медициналық көмектің сапасы шетелдік тәжірибе арқылы толық зерттеліп, 

талдануы керек. 

Мақсаты: ауыр науқастарға қажетті негізгі мейірбикелік күтім ретінде гигиенаның 

әлеуметтік маңыздылығы мен тәртіптік сипатын талдау. 

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:  

- қарқынды терапия жағдайында негізгі мейірбикелік көмек туралы шетелдік 

әдебиеттерді зерттеу;  

- ауыр науқастарға негізгі күтім ретінде тиімді гигиеналық шаралар мен жайлылыққа 

мысалдар келтіру;  

- практикалық зерттеулер жүргізу бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Практикалық маңыздылығы: медицина қызметкерлерінің пациенттердің 

гигиеналық қажеттіліктерін қанағаттандыруы және осылайша олардың қауіпсіздігін, 

жайлылығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етуі маңызды. Мейірбикелік көмек көрсету кезінде 

медицина қызметкерлері пациенттермен қарым-қатынас жасауға, физикалық және 

психологиялық жағдайды бағалауға, ықтимал уайымдар мен қорқыныштарды анықтауға, 

пациенттерге күтім жасауды жоспарлауға және жеке көңіл бөлуге мүмкіндік алады. 

Қарқынды терапия бөлімшелерінде пациент жағдайының ауырлығы, әртүрлі 

диагностикалық процедуралар мен инвазивті емдеу әдістерін орындау, сондай - ақ пациентті 

тасымалдау немесе ауыстыру-осының барлығы пациенттің өмірі мен қанағаттануына қауіп 

төндіруі мүмкін, жағымсыз құбылыстар немесе күтпеген жағдайлар қаупін арттыратын 

факторлар (1). 

Осы бөлімшелерге кіретін пациенттердің күтімінің күрделілігін ескере отырып, 

медицина мамандары пациенттер мен олардың отбасыларының барлық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін ұсынылатын күтім түріне қатысты қиындықтарға тап болады. 

Науқастың жағдайын дұрыс және мұқият бағаламай, күнделікті күтім тапсырмаларын 

басқару жеке қажеттіліктерді қанағаттандыруға және пациенттің тұтастығына, қауіпсіздігіне 

және қанағаттануына әсер етуі мүмкін (2). 

Ауыр науқастарға мейірбикелік күтім пациенттерге күнделікті өмір сүруге мүмкіндік 

беретін негізгі күтім тапсырмаларын, сондай-ақ денсаулықты қалпына келтіруді немесе 

клиникалық жағдайларды сақтауды қолдайтын қосымша күтім тапсырмаларын орындауды 

қамтиды. Мейірбике ісі, басқалармен қатар, демалу, ұйқы, тамақтану, гигиена және абырой 
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(5) сияқты факторларды ынталандыру арқылы жайлылық пен физикалық және психикалық 

жеңілдік атмосферасын құруды қамтиды. Ағылшын ғалымдары Кертис пен Висеман бұл 

элементтерді күтім процесінде ұстау медбикелердің басты міндеті екенін айтады, өйткені 

олар ауыр науқастардың клиникалық нәтижелері мен қанағаттануына айтарлықтай әсер 

етеді. 

Осылайша, интенсивті терапия жағдайында пациенттерге қамқорлық жасайтын 

Мейірбике ісі мамандары олардың іс-әрекеттерін қолдау үшін терең ғылыми білімді және 

жеке, құзыретті және тиісті мейірбикелік күтімді қамтамасыз ету үшін үлкен клиникалық 

тәжірибені қажет етеді. Олар ауыр науқастардан туындайтын ерекше физиологиялық, 

психологиялық және эмоционалды проблемалар мейірбикелік күтімнің ғылыми, техникалық 

және адамгершілік компоненттері арасындағы тепе-теңдікті қажет ететінін түсінуі керек. 

Койер, Уилер, Веттиг және Коучман кәсіпқойлар өздерінің барлық қабілеттерін бақылау, 

қорғау және қауіпсіз күтімді қамтамасыз ету үшін қолдануы керек және осылайша жайлылық 

пен әл-ауқатқа ықпал етуі керек дейді(6). 

Айта кету керек, Жедел жәрдем немесе реанимация сияқты салалардағы 

медбикелердің тәжірибесі мен ерекше біліктілігі, сондай-ақ медициналық көмекті жаңарту 

көптеген медбикелердің көп уақытын күтімге жанама түрде байланысты жаңа технологиялар 

мен тапсырмаларды басқаруға жұмсайды. Мысалы, уақыт шығындар мен жабдықтарды 

сатып алу немесе пәнаралық топтарды үйлестіру сияқты әкімшілік іс-шараларға жұмсалады, 

бұл тікелей күтім уақытын қысқартады және күтімді, әсіресе негізгі күтімді өткізіп жіберуге 

немесе тапсыруға ықпал етеді (3). 

Ауыр науқастарға Гигиена және негізгі күтім. 

Гигиенамен байланысты күтім міндеттері-бұл менің медбикелер атқаратын рөліме тән 

негізгі іс-шаралар-реанимация бөлімшелерінің пациенттері жоғары бағалайды және 

отбасылардың назар аудару сапасына әсер ететін көрсеткіштер (4). 

Науқасқа гигиеналық күтім-бұл жайлылық пен әл-ауқатты қамтамасыз етуге 

бағытталған араласу, сонымен бірге инфекцияларға қарсы алдын-алу шарасы ретінде қызмет 

етеді. Осы көмек көрсете отырып, медицина қызметкерлері пациенттің тәуелсіздігін сақтап, 

пациенттің жеке өмірін қамтамасыз етуі, құрмет көрсетуі, қажеттіліктердің көрінісін 

ынталандыруы, пациенттерді өз күтімдеріне тартуы және жайлылыққа ықпал етуі керек. 

Пациенттерге жеке гигиена қажеттіліктерін қанағаттандыруға көмектесу адамның 

жайлылығына, қауіпсіздігіне, әл-ауқатына және қадір-қасиетіне ықпал етеді. Абыройды 

сақтау сонымен қатар эмоционалды жайлылыққа және өз кезегінде қалпына келтіруге ықпал 

етеді. 

Сонымен қатар, гигиенаға бағытталған араласулар медицина қызметкерлеріне 

клиникалық жағдайдың тұрақтылығы, тері мен ауыз қуысының өзгеруі, тыныс алу 

жолдарының өткізгіштігі, тәуелділік, ұтқырлық, өзін-өзі күту, тамақтану, ұйқы және 

ауырсыну сияқты салалардағы пациенттерді бағалау үшін қолайлы контекст ұсынуы керек. 

Тәжірибе, басқалармен қатар (мысалы, науқастың жағдайын немесе көңіл-күйін қабылдау, 

психоәлеуметтік қажеттіліктер). Осындай бағалау негізінде пациенттерді қауіп-қатерден 

және қауіптерден қорғау үшін шаралар қабылдануы мүмкін (4). 

Әдебиеттер Денсаулық сақтау мамандарының гигиеналық қажеттіліктерге және осы 

қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қолданылатын әдістерге қатысты басымдықтарды 

белгілеу немесе шешім қабылдау туралы нақты мәліметтер аз екенін көрсетеді. Әдебиет 

көрсеткендей, медицина қызметкерлері гигиеналық көмекті санитарлық және механикалық 

түрде, пациенттердің жағдайлары мен жағдайларын түсінбестен жасайды. Көптеген 

жағдайларда мейірбикелік араласу олардың кәсіби процедуралары мен қызметтеріне сәйкес 

келеді, бірақ пациенттердің қажеттіліктерін ескермейді (5). 

Бұл міндеттер көбінесе көмекшілерге немесе жас немесе жақында білікті 

қызметкерлерге беріледі. Осыған байланысты мейірбикелік күтімнің кейбір аспектілері 

тартымсыз деп саналады, өйткені олар жағымсыз, қайталанатын және физикалық қиын 

тапсырмалар. Төсекте шомылу тапсырмасын беру, гигиена мен жайлылықты сақтау қызметі, 
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команданың көмекші мүшесі пациенттің күтіміне жауап беретін медбике пациенттің күтіміне 

қатысты ақпарат алмайтын жағдайға әкелуі мүмкін, сондықтан медбике мен пациент 

арасындағы қарым-қатынасты одан әрі жақсарту мүмкіндігін жіберіп алады, дейді Фоусетт 

бұл міндет қазір үлкен мәнге ие емес іс-әрекет болып саналады, дегенмен ол бір кездері 

медбике мен пациент арасындағы жақындықты ынталандыратын "қасиетті" әрекет болып 

саналды, науқасты жан-жақты және толық бағалауға мүмкіндік беру, осылайша пациентке 

бағытталған күтім жоспарын бағыттау және білім беру және басқа мейірбикелік іс-

әрекеттерді бастау үшін қажетті кеңістікті қамтамасыз ету. 

Сыни және тұрақсыз пациент үшін гигиеналық шаралардың басымдылығын анықтау 

медбикелер үшін қиын міндет болып табылады. Кейбір жағдайларда ұйқының бұзылуы, 

гемодинамиканың тұрақтылығы, қозғалудың тұрақсыздығы және температураны реттеу 

науқастың клиникалық жағдайына көбірек әсер етуі мүмкін, сондықтан кәсіби бағалау мен 

пайымдау бұл жағдайларда өте маңызды (4). 

Мысалы, кейбір зерттеулерде төсек ванналарына бөлінген уақыт медицина 

қызметкерлері мен мекемелерге байланысты өзгеріп отырады, сондықтан ваннаның уақыты 

мен ұзақтығы туралы консенсус немесе осы тәжірибенің пациенттерге тигізетін кері әсері 

туралы құжаттама жоқ. Кейбір мекемелерде медицина қызметкерлері пациенттерді түнде 

немесе таңертең ерте шомылдырады, мысалы, медициналық тексерулер, пәнаралық топ 

мамандарының араласуы, пациенттердің процедураларға көшуі, сондай-ақ мамандардың 

күннің басқа уақыттарында шомылуына жол бермейтін қызметкерлердің шектеулері сияқты 

практиканы қолдайтын жұмыс жүктемесі мен ұйымдастырушылық факторлар. Бұл себептер 

пациенттердің қажеттіліктері мен қалауына қайшы келеді, бұл реанимация қызметтеріндегі 

күтімді басқаруды пациенттердің қажеттіліктері, әл-ауқаты, қауіпсіздігі және жайлылығы 

үшін қайта қарауды қажет етеді (1). 

Зерттеулер жүргізу бойынша ұсынымдар 

Клиникалық әсерлер мен әл-ауқат пен жайлылықты жақсарту тұрғысынан гигиеналық 

процедураларды жүргізудің маңыздылығына қарамастан, осы әдістер мен олардың әсерін 

басқару бойынша әдебиеттер шектеулі. Гигиеналық зерттеулердің көпшілігі пациенттерге 

емес, медициналық персоналға бағытталған және процедуралардың аспаптық элементтерін 

сипаттаумен шектелген. Осыған байланысты гигиенамен байланысты ең дамыған күтім 

міндеттері ауыз қуысының гигиенасы, перианальды гигиена және қолды жуу болып 

табылады; алайда, нәтижелер мен әсерлер туралы нашар құжаттама бар, сонымен қатар жеке 

күтім туралы аз ақпарат бар. 

Ауыз қуысының тазалағыштары мен гигиенасын қолдану, сондай-ақ олардың 

вентилятормен байланысты пневмониядан болатын ауру мен өлімге әсері туралы ғылыми-

зерттеу жұмыстары мен әртүрлі құжаттар бар (4). 

Қол гигиенасы мен инфекцияны бақылау бағдарламалары туралы көптеген құжаттар 

бар. 

Зерттеудің кейбір қажеттіліктері негізгі медициналық көмектің берілу салдарымен 

және мейірбике ісіндегі мейірбике ісінің стандарттары ретінде күтім тәжірибесін орнатумен 

байланысты. Гигиеналық шаралардың қолайлы уақыты мен ұзақтығын, төсек ванналарының 

пациенттің жағдайына әсерін, осы тәжірибені анықтайтын ұйымдастырушылық 

сипаттамаларды анықтау, шомылу туралы шешім қабылдау және осы шаралардың салдарын 

құжаттау үшін қосымша зерттеулер қажет. 

Әдебиеттерге қысқаша талдау жасай отырып, мейірбикелік араласу арқылы 

пациенттің жайлылығын қамтамасыз ету қарқынды терапия мекемелеріндегі мамандардың 

күтімінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады деген қорытындыға келдім. 

Гигиеналық процедураларды енгізудің негізгі мақсаттарының бірі жайлылық пен әл-ауқатқа 

байланысты нәтижелерге қол жеткізу болғандықтан, пациенттің жайлылығы мейірбике ісінің 

емдік мақсаты және мейірбике ісінің негізгі функциясы болып табылады. Реанимация 

бөлімшелеріне жатқызылған науқастар физикалық, психо-рухани, әлеуметтік-мәдени және 

экологиялық жайлылыққа көптеген қажеттіліктерді сезінеді. Бұл қажеттіліктерді аурухана 
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жағдайында пациенттерге күтім жасайтын негізгі тұлға ретінде әрекет ететін медицина 

мамандары қанағаттандыруы керек. Гигиеналық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

жасалатын процедуралар жайлылыққа ықпал ететін және күнделікті мейірбикелік күтімнің 

бөлігі болып табылатын негізгі күтім міндеттері болып табылады. Дұрыс орындалған кезде, 

бұл процедуралар өзара әрекеттесу арқылы жеке назар мен қатысу сезімін береді (2). 

Сондықтан медицина қызметкерлері пациенттердің негізгі гигиеналық 

қажеттіліктерін техниканы дұрыс қолдану арқылы ғана емес, сонымен қатар Мейірбике ісі 

туралы біліммен қамтамасыз етілген, саясатқа сәйкес келетін және барлық пациенттерге 

құрметпен ықпал ететін күтім процедураларын ескере отырып қамтамасыз етуі керек. 
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Аннотация 

На современном этапе развития медицины лечение немыслимо без применения 

инъекций. Каждая медицинская сестра в своей практической деятельности должна уметь 

делать инъекции. Деятельность сестры складывается не только из выполнения манипуляций, 

но и профилактики возможных осложнений в системе лечебно-профилактических 

учреждений, умения выявлять проблемы пациента, составлять план сестринского ухода, 

применять сестринский процесс на практике.Следовательно, медсестра должна в 

совершенстве владеть техникой выполнения инъекций, соблюдать правила асептики и 

антисептики для предупреждения развития осложнений у пациентов. Следует помнить, что 

от грамотно организованной работы медсестры зависит не только безопасность пациента, но, 

порой, и жизнь.Задачей нашей научной работы заключается в том, что все пациенты и 

большинство медицинских работников связывает возникновение этих осложнений с 

единственным моментом - нарушением асептики со стороны медицинской сестры.В 

результате исследования было выявлено, что у каждой второй из опрошенных медицинских 

сестер хоть раз в медицинской практике встречались случаи постинъекционных осложнений. 

Так же нами было выявлено, что не каждая медицинская сестра придерживается четких 

правил асептики, (мытье рук на гигиеническом уровне), обусловленным большим потоком 

пациентов, и не достаточным количеством времени. 

Annotation 

At the present stage of medical development, treatment is unthinkable without the use of injections. 

Every nurse in her practice should be able to give injections. The nurse's activity consists not only 

of performing manipulations, but also of preventing possible complications in the system of 
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medical and preventive institutions, the ability to identify patient problems, draw up a nursing care 

plan, and apply the nursing process in practice.Therefore, the nurse must be proficient in the 

technique of performing injections, observe the rules of asepsis and antiseptics to prevent the 

development of complications in patients. It should be remembered that not only the patient's 

safety, but, sometimes, life depends on the well-organized work of a nurse.The objective of our 

scientific work is that all patients and most medical professionals associate the occurrence of these 

complications with a single moment - a violation of asepsis on the part of a nurse. 

As a result of the study, it was revealed that every second of the interviewed nurses had cases of 

post-injection complications at least once in medical practice. We also found that not every nurse 

adheres to clear rules of asepsis (hand washing at a hygienic level), due to a large flow of patients, 

and not enough time. 

КІРІСПЕ Зерттеудің өзектілігі. Инъекция деп пациенттің денесіне дәрі-дәрмектерді 

немесе диагностикалық құралдарды ине шприці арқылы енгізу әдісін айтады.Инъекциялар 

салыстырмалы түрде қарапайым процедура болса да, кейбір жағдайларда бұл процедура 

асқынулармен бірге жүруі мүмкін. Көптеген әдеби дереккөздердің талдауы көрсеткендей, 

пациенттердің көпшілігі,тіпті дәрігерлер асқынулардың негізгі себебі – медбикенің дұрыс 

емес әрекеттері деп санайды, мысалы, инъекция әдістерін бұзу, асептика мен антисептика 

талаптарын сақтамау, инені енгізудің дұрыс емес жылдамдығы немесе тереңдігі. Алайда, 

тәжірибе көрсеткендей, бұл пікір асыра сілтеп айтылған. Мұның себебі мейірбикенің 

қателігінде ғана болмауы мүмкін емес. Инъекциядан кейінгі асқынулардың себептері көп 

болуы мүмкін.Кейбір жағдайларда инъекциядан кейінгі асқынулардың себептерін, сондай-ақ 

оларды емдеу және алдын-алу әдістерін біле отырып, медбике олардың көпшілігінің алдын 

ала алады. 

Мұның бәрі таңдалған тақырыптың өзектілігін анықтайды. Инъекциядан кейінгі 

асқынулардың себептерін, алдын-алу және емдеу әдістерін білу мейірбикеге инъекциядан 

кейінгі асқынулардың алдын-алу үшін белгілі бір алгоритм жасауға мүмкіндік береді, бұл 

пациенттің жағдайын жақсартады, процедурадан экономикалық және моральдық зиянды 

азайтады және науқастың сауығуын тездетеді. 

Инъекциядан кейінгі асқынулардың алдын-алудағы мейірбикенің рөлін зерттеуге арналған 

зерттеулер өте аз. Сонымен қатар, оларда мейірбикенің рөлі негізінен диагностикалық 

процестің тәуелсіз қатысушысы емес, дәрігердің көмекшісі тұрғысынан бағаланады. Сондай-

ақ, асқынудың басқа да көптеген себептері бар екенін ескерместен, асқынулардың пайда 

болуына кінәлі мейірбикеге жатқызу үрдісі байқалады. Біз үшін бұл зерттеудің өзектілігі мен 

маңыздылығын анықтады. 

Зерттеудің мақсаты - постинъекциялық асқынулардың алдын алуда мейірбикенің рөлін 

қарастыру. 

Зерттеу міндеттері: 

- Инъекцияның түрлері мен әдістерін қарастыру; 

- Инъекцияның негізгі асқынуларын қарастыру; 

- Инъекциядан кейінгі асқынулардың алдын алу және емдеу әдістерін сипаттау; 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы инъекциядан кейінгі асқынулардың алдын-алу 

саласындағы процедуралық медбикелердің жұмысын жақсарту, перспективаларын 

қарастырудан тұрады. 

1 ТАРАУ. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 

1.1 Инъекцияларды орындау түсінігі және ерекшеліктері 
Инъекцияны жүргізудің қатаң анықталған әдісі бар, оны сақтау асқынулардың алдын алады. 

Дәріні теріастына енгізгудің пайдасы, ол жерде ақ қан (лимфалар) және көп болғандықтан, 

дәрі денеге тез тарайды. Инені терісі мен теріасты майын қатпарлап ұстауға келетін, ірі қан 

тамырлары мен нерв талшықтарының аз зақымданады-ау деген жеріне шаншиды. Дәріні 

көбінесе иыққа, санға, жауырының астына, қарынның алдыңғы бетіне енгізеді. Бүгінгі таңда 
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қайта пайдалануға болатын шприцтер іс жүзінде қолданылмайды. Бір рет қолданылатын 

стерильді шприцтерді қолдану ұсынылады. 

Инъекция салмастан бұрын теріні спиртпен немесе йод қосылған спиртпен мұқият сүртеді. 

Инъекцияның екі негізгі әдісі бар. Оларды толығырақ қарастырсақ. 

Бірінші әдіс. Бұл ең «беткей» инъекция, ине аздаған тереңдікке кіргізіледі. Цилиндр бірінші, 

үшінші және төртінші саусақтармен ұсталады. Екінші саусақты иненің канюлясына, бесінші 

саусақты поршеньге қою керек.Тері кепкен кезде оған иненің кесілген жерін жоғары қаратып 

теріге параллельді дерлік ұстаған бетте ұшын 0,5 см тереңдікке кіргіземіз.Сол қолымызды 

поршеньге ауыстырып, поршеньге басыңқыраймыз да 1-2 тамшы енгіземіз, сонда теріде 

лимон қабығы сияқты ақшыл дөңбешік пайда болады, біртіндеп инені жылжытып отырып, 

ерітіндіні бірнеше тамшыдан басып, тері астына барлық қажетті мөлшерді енгізеді.Спиртке 

матырылған залалсызданған мақтамен инъекцияның орнын басып, инені шығарыңыз. 

Дәрілік затты енгізу орны аздап уқаланады. 

Екінші әдіс.Толтырылған шприц инені тігінен ұстайды. Бесінші саусақ иненің 

канюлясында, екіншісі поршеньде жатыр. Инені тез енгізу арқылы екінші саусақ поршеньнің 

тұтқасына жылжытылады және оны басу арқылы препарат енгізіледі, содан кейін ине 

алынып тасталады. Дәрілік заттарды енгізу кезінде неғұрлым жылдам әсерге қол жеткізу 

үшін, сондай-ақ нашар сіңірілетін препараттарды парентеральді енгізу үшін бұлшықет ішіне 

инъекция жүргізіледі. 

Бұлшықет ішіне инъекциялар тері астына және белгілі бір анатомиялық аймақтарға 

қарағанда тереңірек, әдетте бөксеге, сирек жамбастың сыртқы бетіне жасалады. Шприц 

бірінші, екінші және үшінші саусақтармен оң қолға алынады, оң қолдың өткір қозғалысы 

терінің бетіне перпендикуляр, инені бұлшықет қалыңдығына 4-6 см тереңдікке енгізеді. 

Көктамыр ішіне енгізу үшін шынтақ буынының тамырларының бірі жиі қолданылады. 

Инъекциялар жәбірленушінің отыру немесе жату жағдайында жасалады, иілген қол үстелге, 

шынтақ буынына қойылады. Турникет иыққа тек үстіңгі тамырларды қысып, артериялық қан 

ағынын тоқтатпайтын етіп қолданылады. Радиалды артериядағы импульс жақсы анықталуы 

керек. Тамырлардың ісінуін тездету үшін пациенттен қолдың саусақтарын қатты бүгу 

сұралады, ал білек тамырлары толып, айқын көрінеді. Шынтақ терісін этил спиртіне 

малынған мақта шарымен өңдеңіз. Содан кейін оң қолдың саусақтары инеге қосылған 

шприцті алады, ал сол қолдың екі саусағы теріні тартып, тамырды бекітеді. Инені 45° 

бұрышта ұстап, теріні тесіп, ине тамыр бойымен қозғалады. Содан кейін иненің бұрышын 

азайтып, тамыр қабырғасын тесіңіз, содан кейін ине тамырда көлденеңінен сәл алға 

жылжиды. Ине тамырға енсе, шприцте қан пайда болады. Егер ине тамырға енбесе, онда 

поршеньді тарту кезінде шприцке қан кірмейді. 

1.2 Инъекциядан кейінгі асқынулардың түрлері 
Инъекцияны дұрыс орнатпаған жағдайда, негізгі талаптар сақталмаса, асқынулар пайда 

болуы мүмкін. Сондай-ақ, науқастың организмінің ерекше жағдайларына байланысты пайда 

болатын асқынулар болады, олар мейірбикенің кінәсінен туындамайды. Ең жиі кездесетін 

негізгі асқынуларды қарастырсақ. 

Инфильтрат-бұл жиі кездесетін асқыну. Негізінен бұл тері астына және бұлшықет 

ішіне инъекциялар кезінде байқалады. Инфильтраттың пайда болуының негізгі себебі 

инъекция үшін доғал инелерді пайдалану болып табылады. Сондай-ақ, егер инъекциялар ұзақ 

уақыт және бір жерде жүргізілсе, инфильтраттар пайда болады. Асептика және антисептика 

ережелерін бұзған кезде пайда болуы мүмкін. 

Абсцесс-бұл жұмсақ тіндердің іріңді қабынуы, онда іріңмен толтырылған қуыс пайда 

болады. Абсцесс инфильтраттар сияқты себептермен пайда болады. Жұмсақ тіндер 

патологиялық процеске қатысады, қабыну процесі дамиды. 

Дәрілік эмболия-бұл препарат түскен кезде артерияның, тамырдың бітелуі. Көбінесе бұл 

майлы препараттар енген кезде немесе тамыр инемен кездейсоқ зақымдалған кезде пайда 

болады. Ескеру керек,майлы препараттарды венаға енгізуге болмайды. Майлы 

препараттардың тамырға енуінің салдары-артериялардың бітелуі, гипоксия, цианоз, 
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қоршаған тіндер мен мүшелердің трофизмінің бұзылуына алып келеді. Бұл жерде қан 

айналымы бұзылады, ауырсыну, некроз (тіндердің өлуі) пайда болады. Жергілікті және 

жүйелік дене температурасы айтарлықтай жоғарылайды. 

Ауа эмболиясы ыдысқа ауа кірген кезде пайда болуы мүмкін. Мұның салдары майлы 

эмболиямен бірдей. Асқынулар майлы эмболияға қарағанда тезірек дамиды, шамамен 

бірнеше минут ішінде. 

Көбінесе нервтердің, жүйке жүйелерінің зақымдануы байқалады. Себеп-иненің 

механикалық зақымдануы немесе химиялық заттар арқылы бұзылу, мысалы, препараттың 

жүйке жанында жиналуы. Асқынулар әртүрлі болуы мүмкін-қарапайым жүйке қабынуынан 

параличке дейін. 

Тромбофлебит-тромбтың пайда болуы, тамырдың қабынуы. Егер препаратты бір 

тамырға ұзақ уақыт енгізсе, бұл байқалады. Сондай-ақ, себеп инелерді қолдану болуы 

мүмкін. Негізгі белгілері-ауырсыну, гиперемия, инфильтраттың пайда болуы. Көбінесе дене 

температурасының жоғарылауы байқалады. 

Гематома көбінесе көгеру болған жағдайда дамиды, мысалы, тамыр мен тамыр 

пункциясы кезінде. Бұл жағдайда тері астындағы қан кету байқалады. Негізгі симптом-бұл 

тері астындағы күлгін дақ, инфильтрат, тығыздау. Бұл жағдайда басқа бағытта инъекция 

жасау, гематома аймағына компресс қою ұсынылады. 

Жедел түрдегі реакциялардың дамуына бейім болған кезде анафилактикалық шок 

дамуы мүмкін-қысымның төмендеуімен қан айналымының күрт бұзылуымен бірге жүретін 

өткір аллергиялық реакция. Адам есін жоғалтады, комаға түсуі мүмкін. Реакция 

салыстырмалы түрде тез дамиды-бірнеше минуттан. Көмек дереу көрсетілуі керек, себебі 

өлімге әкелуі мүмкін. 

Ұзақ мерзімді асқынулар ретінде инфекцияның әртүрлі түрлерін, соның ішінде В, С 

гепатитін, АИТВ инфекциясын қарастыруға болады. Әдетте, мұндай асқынулар инъекциядан 

кейін 2-6 айдан кейін, кейде одан да көп болады. Инфекцияны болдырмау үшін Сіз асептика 

және антисептика ережелерін сақтауыңыз керек, тек бір рет қолданылатын шприцтерді 

қолданыңыз. 

2 ТАРАУ. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ 

2.1 Зерттеуді ұйымдастыру 

Зерттеу қалалық аурухана негізінде жүргізілді. Зерттеуге әртүрлі аурулар бойынша 

емделген және инъекция алған 100 пациент қатысты. Олардың ішінде инъекциядан кейінгі 

асқынулар адамдардың тек 35% - ында, яғни 100 адамның 35-інде пайда болды. Біз 

асқынулардың негізгі себептерін, оның ішінде ауруханаға "инъекциядан кейінгі 

асқынулар"диагнозымен жүгінген пациенттерді талдадық. Талдау барысында 

анамнестикалық деректерді талдау, медициналық статистика әдістері, бактериологиялық 

әдістер сияқты әдістер қолданылды. 

Бірінші кезеңде біз медициналық-профилактикалық мекеменің әртүрлі құрылымдық 

бөлімшелерінде инъекциядан кейінгі асқынулардың пайда болу жағдайларын талдадық, әр 

түрлі бөлімшелерде асқынулардың пайда болу пайызы мен жиілігін анықтадық. 

Екінші кезеңде біз инъекциядан кейінгі асқынулардың себептерін зерттедік және 

олардың пайда болу жиілігін талдадық. 

Үшінші кезеңде асептика және антисептика ережелерінің бұзылуына байланысты 

инъекциядан кейінгі асқынулардың қанша пайда болғандығы талданды. 

2.2 Зерттеу нәтижелері 

Пациенттердің көпшілігінде асқынулардың пайда болуының негізгі себебі дәрілік 

препаратты енгізу тереңдігінің жеткіліксіздігі болып табылады (пациенттердің 11,4%). 

Кездесу жиілігі бойынша екінші орында – пациенттегі иммунитеттің төмендеуі, соматикалық 

әлсіреу, иммунитетті төмендететін аурулардың болуы (10,2%). Ең аз маңызды себептер 

келесі себептер болды: 

- инъекциялық инені енгізу техникасының бұзылуы; 
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- дәрілік заттарды енгізу әдістемесін бұзу. Көбінесе мұндай асқынулар майлы 

ерітінділерді енгізу кезінде, кальций хлориді препараттарын, гипертониялық 

препараттарды енгізу кезінде пайда болды; 

- бір шприцте үйлеспейтін дәрілік препараттарды біріктіру; 

- дәрілік препаратты енгізудің дұрыс емес жолы; 

- дәрілік препараттарды бір жерге жиі қайталап енгізу. 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Асептика және антисептика ережелерін бұзумен байланысты себептерді жеке талдау осы 

топтың инъекциядан кейінгі асқынуларының негізгі себебі қайта пайдалануға болатын 

шприцтерді қолдану деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Біз бұрын алған тұжырымдардың негізінде мейірбикелерге келесі практикалық ұсыныстар 

жасауға болады: 

-Инъекциядан кейінгі асқынулары бар пациенттерге көмек көрсету кезінде мейірбикенің іс-

қимыл алгоритмін енгізу қажет 

- Инъекциядан кейінгі асқынулардың пайда болу себептеріне байланысты негізгі алдын-алу 

шараларын жүзеге асыру. 

- Медбике мүмкіндігінше мұқият болуы керек, ол дәрі-дәрмектердің атауы мен жарамдылық 

мерзімін қатаң қадағалап, оларды дәрігердің тағайындауымен тексеруі керек. 

Мейірбикенің инъекциядан кейінгі асқынулардың дамуының негізгі себептері туралы 

білімінің болуы оған өзін және пациентті физикалық және моральдық зияннан сақтандыруға 

мүмкіндік береді.Медбике инъекциядан кейінгі асқынулардың алдын-алу жұмыстарының 

басында, ол негізгі ұйымдастырушы және контроллер. Медбикенің іс-әрекетінің дұрыстығы 

білім мен практикалық дағдыларға байланысты болады. 
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 Зерттеу мақсаты:  

 2020 жыл – SARS-CoV-2 коронавирусының бүкіл әлемде таралу уақыты-бүкіл 

адамзатқа қауіп төндірді. Пандемия адамдардың, бүкіл мемлекеттердің қоғамдық және жеке 

өмірінің барлық салаларына әсер етті. Күнделікті өмірде "карантин", "локдаун", "төтенше 

жағдай", "эпидемия", "пандемия", "ұжымдық иммунитет" және басқа да ұғымдар бар [2.3] 

  Біз маскаларды қолдана бастадық, дезинфекция жасай бастадық, қолды жиі жуып, 

бір-бірімізден алыстай бастадық. COVID-19 жаһандық экономикаға, әлемдік саясатқа, 

халықаралық қатынастарға әсер етті және қоғамның құндылықтары мен көзқарастарын, 

әдеттер мен күнделікті өмірді өзгертті. 

 Қазақстанда тұрғындарды вакцинациялауға жыл сайын 28,5 миллиард теңге 

жұмсалады. Оған 20 жұқпалы ауруға қарсы профилактикалық егу жұмыстары жүргізіледі[5] 

http://um.co.ua/13/13-1/13-109682.htmlhttps:/myslide.ru/presentation/inyekciyadan-key-ng-boluy-m-mk-n-as-ynular
http://um.co.ua/13/13-1/13-109682.htmlhttps:/myslide.ru/presentation/inyekciyadan-key-ng-boluy-m-mk-n-as-ynular
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 Екпе ектіру мәселесі төңірегінде дау өршіп тұрғаны биыл бірінші жыл емес. 

Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде де вакцина салдыруға қарсылық танытушылар саны 

көбейген. Әлемде вакцинациялауға қарсы қозғалыстар күш алса, Қазақстанда ол халықты екі 

тарапқа бөліп үлгерді. Жақтаушылардың да, қарсылық танытушылардың үлестері шамалас. 

Дегенмен, бұған дейін ата-аналардың еркіне беріліп келген балаларды вакцинациялау енді 

заңмен міндеттелетіні белгілі болғанда, бұл отқа май құйғандай әсер берді. [7] 

Ал әлем елдерінің тәжірибесіне келсек, Қазақстанның бас санитары Жандарбек Бекшин жаңа 

заң жобасын әзірлеу барысында Франция, Италия, АҚШ сынды біраз елдің тәжірибесін 

зерттегендерін айтып өткен болатын. Бұл елдерде мәселе қалай шешілді?  [1.5] 

 Италияда биылдың 14 наурызында міндетті вакцинация туралы заң күшіне енді. Осы 

күннен бастап мектептер, бөбекжайлар мен балабақшалар ата-аналары вакцинация 

сертификатын ұсынбаған балаларды қабылдауды тоқтатқан. Заң бойынша 16 жасқа дейінгі 

кәмелетке толмаған балаларға он екпе түрін жасау міндеттелді. Олардың ішінде қызылша, 

сіреспе, полиомиелит және В гепатитіне қарсы вакциналар бар. Италияда бірнеше мың 

оқушы вакцинацияланбаған болса, олардың ата-аналарына 3,5 мың еуро шамасында айыппұл 

салынған. [7] 

 Австралияда екпе міндетті емес. Бірақ, екпе егілмеген баланың ата-анасы әлеуметтік 

көмектен қағылады. Мұндай заң 2016 жылдан бастап әрекет етеді. Баласына уақытылы екпе 

ектірген тұрмысы төмен ата-аналар үшін салық жеңілдігі қарастырылған. 

 АҚШ-тың барлық штаттарында балалар уақытылы вакцинацияланбаған жағдайда 

мектептерге және мектепке дейінгі мекемелерге бара алмайтыны туралы міндетті талап бар. 

Тек кейбір штатта ғана медициналық, діни немесе философиялық себептермен 

вакцинациядан бас тартуға рұқсат етіледі. [5] 

 Канадада вакцинация кестесіне сәйкес, балалардың шамамен 85 пайызына екпе 

жасалады, ал ата-аналардың екі пайыздан аз бөлігі ғана вакцинацияға үзілді-кесілді қарсы. 

Қалғандары – 1-2 вакцинаны өткізіп алған немесе әлі вакцинаны қабылдамаған балалар. Бұл 

елде тұрғындарды екпе жасауға міндеттеу туралы мәселе жоқ. 

 Германия үкіметі биылғы 14 қарашада қызылша ауруынан қорғау туралы заң 

қабылдады, оған сәйкес, елдегі бұл ауруға қарсы вакциналар міндетті түрде салынатын 

болады. 2020 жылдың наурыз айында күшіне енетін заң мектеп пен балабақшаға баратын 

балаларға, сонымен қатар, білім және медицина қызметкерлеріне, сонымен қатар, басқа да 

мемлекеттік мекемелерге (мысалы, түрмелер мен босқындар лагерлеріне) қатысты болады. 

Вакцинациядан бас тартқандарға 2500 еуроға дейін айыппұл салынады. [5] 

 Егер Денсаулық сақтау министрлігі, статистикалық мәліметтер, әлем тәжірибесі, тіпті, 

тарихи деректер де екпенің пайдасын мойындап, дәлелдеп тұрса, неге әлеумет екпеге қарсы? 

Неге вакцинациялаудан бас тартатындар саны жыл санап өсіп келе жатыр? 

Түсіндірме жұмыстары неге тиімсіз? 

Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин бұл орайда халықпен түсіндірме 

жұмыстарын жүргізу профилактиканың ең басты шарасы болып келгенін және солай болып 

қала беретінін жеткізді. 

     "Біз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы санитарлық түсіндірме жұмыстарын 

жүргіземіз. Қазіргі таңда екпеден бас тарқан ата-аналармен жеке-жеке жұмыс жүргізуді қолға 

алдық", – деді ол. 

           Дегенмен, түсіндірме жұмыстары не толыққанды жүргізілмей отырғанын, не тиімді 

нәтиже бермей отырғанын төмендегі инфографикадан аңғаруға болады. 

 Инфографикада Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі ұсынған, 2019 

жыл басынан қазірге дейінгі көрсеткіштер топтастырылды. Вакцинациялаудан бас 

тартушылардың басым үлесі батыс өңірлерге тиесілі. Мәселен, Ақтөбе мен Батыс Қазақстан 

облыстарында мыңнан астам адам екпеден бас тартқан. Маңғыстау облысы үшінші орында. 

Ал солтүстік өңірлерде, керісінше, вакцинациялаудан бас тартқандар үлесі төмен. [5.6] 

 "Екпеден бас тартатындардың көбеюі өкініш тудырып отыр. Вакцинациялауды 

міндеттеу туралы заң жобасын депутаттар мен қоғам белсенділерінің барлығы бірдей 
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қолдамады. Қарсы болушылар көп. Олар вакцина сапасына сенбейді. Бірақ, мен біздің 

есігіміз әрдайым ашық екенін және біз сараптаманы қалай өткізетінімізді және оның сапасы 

қай деңгейде екенін көрсетуге дайын екенімізді жеткізгім келеді" 

 Жоғарыдағы инфографикада көрсетілгендей, екпеден бас тартатындардың жартысы 

себеп ретінде өз жеке көзқарасын алға тартатын болса, діни сеніміне байланысты бас 

тартқандар үлесі екінші орында – отыз пайыз. Бұл да аз көрсеткіш емес. [6.7] 

 "Шариғат бойынша адам ауырса, емделуі қажет. Емдік ниетте аурудың алдын алу 

дінімізді қызықтырған іс, демек емдік шара ниетінде екпе алу шариғат бойынша рұқсат 

амалға жатады", – дейді Павлодар облысы орталық мешітінің пәтуа бөлімінің наиб имамы 

Елбек Хожамұратов. 

 Оның айтуынша, мүфтияттан вакцинациялау туралы арнайы пәтуа шықпаған. 

Дегенмен, екпеден бас тартатындарға имамдар тарапынан да түсіндіру, насихаттау 

жұмыстары жүргізіліп тұрады екен. 

Зерттеу тәсілі мен материалы 

Зерттеу дизайны: Сапалық зерттеу 

Зерттеу объектісі: 2022 жылы наурыз Қызылорда медициналық  жоғары  колледж  

«Стоматология»  бөлімі ІІ курс Д-18 топ студенттер  ата- аналары арасында   зерттеу 

жұмысы жүргізілді. Осы  зерттеуді  жүргізуде сауалнама алынды. Зерттеуге жалпы 30 ата- 

аналар қатысты.  Google form нұсқасы арқылы тест құрастырылып, сілтемесін ата аналар 

чаттына жіберілді. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1xVqZuJFDCw8SSx_65flJKkUObDc-BTNwl14V-

psOjRdeWA/viewform?usp=sf_link 

Зерттеу құралы: Сауалнама "Анализ отношения общества к вакцинации от COVID-19 в 

отдельных странах" Апрель2021мақала негізінде құрастырылды. [4] 

Қорытынды: Қызылорда медициналық жоғары  колледж «Стоматология»  бөлімі ІІ курс Д-

18 топ студенттер саны 25,COVID-19 қарсы вакцинаны I-IIтурын  25студент алды, яғни  

қамтылуы 100% . 

 Сауалнамаға 30 ата- аналар қатысты; бәрі қазақ ұлт өкілдері 30-100 % ; жынысы 

бойынша 16 --53% ер адам,14 -- 47% әйел құрады. Жас бойынша басым бөлігі 13--43% 20-

35жас; 11--37 % 36-45жас құрады. Әлеуметтік статусы бойынша 14 -- 45% тіркелген некеде 

тұрады.19-61% арнаулы орта білім бар. COVID-19 (коронавирус) вакцинасының 

маңыздылығы мен халыққа алу мүмкіндігін айқындау үшін 10 сауалнама қойылды: 

 егер сіз COVID-19 вакцинасы үшін 5 доллардан артық төлеуге тура келсе және 

вакцинация міндетті болмаса, онда сіз вакцина аласыз ба немесе одан бас тартасыз ба деп 

тікелей сұрақ қойылып,жауап алынды. Нәтижесінде 15респондент (50%) мен вакцина 

аламын деп , 9-30% бас тартамын жауап берді; 

 респонденттердің COVID-19  вакцинасын алу мақсатын нақты айқындау үшін 

вакцинация алудың бірнеше себептері ұсынылды; мен өз отбасымды қорғағым келеді деп  9 

респондент (30%),мені жұмыста міндеттеді деп 9 респондент (30%), мен өзімді қорғағым 

келеді деп 4 респондент (14%), дәрігерім ұсынды деп 3 респондент (10%) жауап берді.  

 COVID-19 қарсы екпенің халықтан тыс, жалпы қоғаммен жұмыс жасайтын топтарғада 

(медицина қызметкерлерін, дәрігерлерді, мұғалімдерді, сатушыларды, өрт қызметі мен 

полиция қызметкерлері) егу керек пе деген сұраққа барлық халықты егу керек – 19 

респондент (95%) құраса, жоғары қауіпті топтар-медицина қызметкерлері, дәрігерлер, 

мұғалімдер, сатушылар, өрт және полиция қызметкерлерін егу керек – 1 респондент (5%) 

құрады 

 cауалнамаға қатысушы респонденттердің коронавирусқа қарсы екпе туралы 

ақпараттарды қалай білетіндігіне көз жеткізу үшін сұрақ қойылып, басым көпшілік 

теледидар, интернет сайттарынан, әлеуметтік желілерден алады екен – 21респондент (90%) , 

ал 3-10%  медицина қызметкерінен ақпарат алады екен  

 респонденттердің бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде COVID-19 

(коронавирус) пандемиясы туралы ақпаратты қаншалықты жиі бақылап,оқитындығын 
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анықтадық.Нәтижесінде  жиі –4респондент (13%), кейде –11респондент (37%), сирек, 

ешқашан деп  –7 респондент (25%) құрады 

 сауалнаманы қорытындылайтын соңғы сұрақ вакцинацияның тиімділігі барысында 

қойылды.  20-60%  респонденттер вакцина тиімді деп жауап берсе, 7-30% респонденттер 

тиімді емес деп ,ал  қалған 3-10% мұлдем тиімді емес  деп жауап берді 

Сауалнаманы жалпы қорытындысы, Қызылорда медициналық  жоғары колледж ата 

аналарының  COVID-19 қарсы вакцинацина туралы ақпараттану деңгейі орташа, содан келе 

өзіңдік қөзқарас қалыптасады.  

Практикалық ұсыныс; 

 Тұрғындар арасында Covid-19 инфекциясына карсы вакцинацияға оң      

     дұрыс көзқарастарын  қалыптасу мақсатында:  

 аймақ медицина қызметкерлері тұрғындар арасында Covid-19 туралы нақты, дәлелді 

ақпарат беру  

 Covid-19 инфекциясына карсы вакцинасы туралы ақпараттану жұмысын күшейту 
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Аннотация 

Медициналық маркетинг тағамды немесе көлікті жарнамалаудан гөрі әлде қайдан әзік 

ғылым. Қазіргі заманғы фармацевтикалық нарық көптегендәрі-дәрмектермен жабдықталған. 

Бұл нарық қатысушыларын өз позицияларын нығайтуға, ал жаңа дәрілердің иелерін олардын 

арыққашығарудың оңтайлытетіктерін табуға ұмтылуға мәжбүр етеді. Сондықтан 

фармацевтикалық кәсіпорындардың қызметінде маркетингтік зерттеулердің нәтижелерін 

пайдалану фармацевтикалық бизнесті ұйымдастырудың ажырамас элементі болып табылады. 

https://covid-19.mentalcenter.kz/
https://cyberleninka.ru/article/n/zdravoohranenie-vo-vremya-i-posle-pandemii-covid-19/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zdravoohranenie-vo-vremya-i-posle-pandemii-covid-19/viewer
https://lenta.inform.kz/kz/pandemiyamen-kureste-bekem-birlik-pen-katan-tartip-kazhet-erlan-karin_a3674865
https://lenta.inform.kz/kz/pandemiyamen-kureste-bekem-birlik-pen-katan-tartip-kazhet-erlan-karin_a3674865
https://zanmedia.kz/61085/a%D2%9Bparatty%D2%9B-pandemiya-psihologtar%D2%93a-degen-s%D2%B1ranysty-k%D3%A9bejtti/
https://zanmedia.kz/61085/a%D2%9Bparatty%D2%9B-pandemiya-psihologtar%D2%93a-degen-s%D2%B1ranysty-k%D3%A9bejtti/
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Фармацевтикалық өнімдерді   тұтынушылардың маркетингтік зерттеулері фармацевтикалық 

компанияның және оның бәсекелестерінің  қызметін  есандық  бағаалуға  мүмкіндік  береді. 

Medical marketing is a much more subtle science than advertising food or cars. The modern 

pharmaceutical market is equipped with a huge number of drugs. This forces market participants to 

strive to strengthen their positions, and the owners of new drugs to find the best mechanisms for 

bringing them to the market. Therefore, the use of the results of marketing research in the activities 

of pharmaceutical companies is an integral element of the organization of the pharmaceutical 

business. Marketing research of consumers of pharmaceutical products allows you to get a 

quantitative assessment of the activities of a pharmaceutical company and its competitors.  

Описывая свои «Золотые принципы, на которых базируется маркетинг»,  

ЛестерВундерман включал в них следующее: 

 Маркетинг – это стратегия по построению долгосрочных отношений с клиентами, а не 

тактика проведения отдельных акций и мероприятий; 

 «Героем» маркетинга является Клиент, а не Продукт; 
 Обращайтесь к каждому существующему или потенциальному клиенту как к своей 
уникальной целевой аудитории; 

 Отвечайте на вопрос, который может задать покупатель: «А почему я долженпокупать 
именно ваш товар?»; 

 Реклама должна менять поведение покупателя, а не только его отношение к товару; 
 Вероятные покупатели – это еще не потенциальные клиенты; обращаясь к 

четкоопределенным потенциальным клиентам, вы экономите на стоимости 

конечныхпродаж, обращаясь к массам потенциальных покупателей – неизбежно 

тратителишние деньги на рекламу; 

 Обеспечьте клиенту обратную связь с вами, будьте доступны. Поощряйте интерактивный 
диалог; 

Суммируя данные принципы, можно выделить основные параметры, определяющиеуспех 

маркетинговой 

деятельности в 

современных 

условиях. 
Рис. Схема №1

 

 

Приведенная схема т.е. 

«волшебного круга 

практического 

маркетинга» 

подразумевает,что в современных условиях мало простой маркетинговой ориентации 

своейдеятельности – необходим также постоянный приток свежей информации о 

рынке(т.е. наличие высокой восприимчивости) плюс возможность подключения 

креализации созданных программ не только отдела маркетинга, но и другихструктурных 

подразделений Компании. 
Все это происходит на фоне постоянновозрастающей профессиональной подготовленности 

участников рынка, в том числе иконкурентов – отсюда следует необходимость в 

постоянном обучении и совершенствованиимаркетинговых навыков и 

знаний(подтверждением тому являетсяповышенный спрос на персонал, обладающий не 

только практическим опытомпродвижения товаров, но и имеющий соответствующее 

дополнительное образование –например МВА по маркетингу). 
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Сформируем вывод: для возникновения и развития процесса маркетинга 

требуютсяопределенные условия: 

 Закон реализации – есть спрос, есть предложение – значит, есть маркетинг 

 Закон инвестиций – все вложенные средства должны не только окупаться, но и 

приносить прибыль 

 Закон роста – Компания должна расти в обороте, прибыли и их масштабах 

 Закон демократии – на рынке должен быть выбор 

Именно несоответствие этим законам обуславливало слабость и невысокую 

эффективность маркетинговой деятельности на потребительском рынке в СССР. 

Участники рынка 

В организации лекарственного обеспечения участвуют три типа бизнеса:  

1. Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств; 

2. Уполномоченные компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и 

хранением) лекарственных средств внутри страны; 

3. Аптечные сети, осуществляющие розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных 
средств конечному потребителю. 

Производители 

Фармацевтическая промышленность представлена в Казахстане более чем 80 предприятиями 

– иностранными и местными производителями фармацевтической продукции, включая 

мелких производителей изделий медицинского назначения. 

Отечественные предприятия: АО «Химфарм», «СП ГлобалФарм», АО «Нобел АФФ», 

фармацевтические компании «Ромат» и «Досфарм» представляют собой предприятия 

полного цикла, включая разработку и внедрение технологических процессов, производство 

готовых лекарственных форм, реализацию лечебным учреждениям и потребителям через 

дистрибьюторскую и аптечную сети. По медицинскому оборудованию предприятием с 

полным циклом производства является АО «Актюбрентген». 

К числу десяти крупнейших иностранных фармацевтических компаний, представленных на 

казахстанском рынке
2
, относятся следующие: 

Рис 2 

На сегодняшний день локализацию полного 

цикла производства завершила только 

французская компания «Sanofi», которая 

набазе завода «Химфарм» (г. Шимкент, 

Южно-казахстанская область) организовала 

выпуск инъекционной формы препарата 

«Эссенциале-Н». «Sanofi» совместно с 

американской компанией «Pfizer» 

планировали к 2020 г. локализовать на 

территории Казахстана полный цикл 

производства около 70 фармацевтических препаратов. Другие крупные международные 

компаниитакже имеют большие планы по развитию локализации на территории Казахстана. 

Аптечные сети и дистрибьюторы  

Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого сектора фармацевтического рынка 

Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам к 2020 г. до 80% 

коммерческого фармацевтического рынка страны будут контролироватьаптечные сети. 

В качестве одного из примеров быстро растущего аптечного бизнеса можно назвать ТОО 

«Аманат». Эта компания показала рост импорта еще в 2008 году в размере 176%, что 

позволило ей сразу же войти в пятёрку первых дистрибьюторов Казахстана.  
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Аптечная сеть, управляемая и снабжаемая компанией "Аманат", насчитывает 3 аптечных 

супермаркета и 32 аптеки в Караганде, Карагандинской области, Павлодаре, Астане, 

Балхаше, Темиртау.  

По данным компании Roche и 

согласно исследованиям USAID, 

помимо ТОО «Аманат» в десятку 

крупных 

дистрибьюторовфармацевтических товаров на территории РК входят также Медсервис 

Плюс, Зерде, ЭМИТИ Интернешнл, Инкар, Медикус,Интерфарма, Акниет, Стофарм и Ромат. 

Указанные ТОП-10 дистрибьюторов имеют статус республиканских, т.к. работают 

одновременно в нескольких регионах Казахстана. Такие дистрибьюторы как Экофарма, 

Гиппократ, Л-Фарма, МТ-Фарма, ИП Волков работают в розничном секторе и секторе 

госзакупок только на региональном уровне. 

Потребители 

В Казахстане определены 4психотипа потребителей лекарственных средств: 

1. Заботящиеся о здоровье, ориентированные на специалистов, рекламу; 
2. Выживающие рационалисты; 
3. Wellness-ориентированные, самостоятельные в выборе путей лечения; 

4. Беззаботные «прожигатели жизни». 
Если говорить о потребительских предпочтениях, то для большинства потребителей 

наиболее значимыми параметрами аптек являются: 

1. Удобное месторасположение; 
2. Качество товара; 
3. Уровень цен; 
4. Ассортимент; 
5. Удобный график работы; 
6. Наличие товара; 
7. Торговый персонал. 

При выборе той или иной аптеки также имеет значение узнаваемость бренда. 

Меры государственной поддержки и развития фармацевтической отрасли 

В рамках государственной поддержки в настоящий момент в Казахстане реализовались 

следующие инвестиционные проекты: 

 Расширение и модернизация существующего производства путем создания 

дополнительных производств и модернизации имеющегося производства по выпуску 

твердых и жидких лекарственных средств; 

 Строительство фармацевтического завода полного цикла в г. Алматы стоимостью 25 млн. 
долларов США (прямых инвестиций); 

 Польская компания «Польфарма» приобрела у АО «Химфарм» 51% акций и должна 
обеспечить доступ к капиталу и «ноу-хау», переход на стандарты GMP за 4 года, 100 млн. 

долларов для инвестиций, модернизация завода, новые цеха, инновационные технологии 

и современные экологические стандарты. 

 В 2015 г. государство закупило препаратов на 130 млрд. тенге. Из них около 60% 
закупается для госпитального сегмента здравоохранения (это средства, которые 

выделяются единому дистрибьютору) и 40% для амбулаторного отпуска. 

Слабые и сильные стороны фармацевтичекого рынка в Казахстане 
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В рамках анализа состояния фармацевтической отрасли стран ЕАЭС, проводимого 

Евразийской экономической комиссией, в отношении казахстанского фармацевтического 

рынка были сделаны следующие выводы. 

Swot-анализ фармацевтической отрасли Казахстана 

 

 
В дополнение к вышеуказанным слабым сторонам в числе имеющихся проблем на 

казахстанском рынке можно также назвать дефицит квалифицированных кадров, в том числе 

в фармацевтической промышленности, а также относительно высокая стоимость опытных 

сотрудников. Производители предлагают улучшить подготовку кадров в этой области и 

определить финансирование подготовки за рубежом и привлечение в страну иностранных 

специалистов (особенно с опытом GMP) одним из национальных приоритетов. 

Литература: 

1. Морозова И., Современные тенденции маркетинга. —Фармацевтический               

вестник.- М. 2020. 

2. Жапарова А.Е., Смагулов А.С Особенности фармацевтического маркетинга.  

—Журнал Вестник КазНПУ, 2016. 

3. Кузьминова П. В. Принципы маркетингового продвижения медицинских препаратов на 

фармацевтическом рынке.— Молодой ученый. 2019 - № 25. 

4. Анализ рынка фармацевтических препаратов в Казахстане - 2022. Показатели и 

прогнозыhttps://tebiz.ru/mi/analiz-rynka-farmatsevticheskikh-preparatov-v-kazakhstane 
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Мейірбике практикасындағы заманауи дезинфекциялық құралдар 

Жұрмағамбетова Жұлдыз Ақылбекқызы, мамандығы «Мейіргер ісі» 

Жетекшісі:Бисембаева Құрманбике Насиповна 

«Мақсат»Орал жоғары медициналық колледжі 

Орал қаласы,Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация 

Одной из ключевых проблем здравоохранения во всех государствах мира, в том числе 

Казахстан, является борьба с ВБИ (внутрибольничной инфекцией). Данная  работа 

доказывает важность современных дезинфицирующих средств в их экономичности, 

широком спекторе действий и высокой эффективности. 

Annotation. 

One of the key health problems in all countries of the world, including Kazakhstan, is the 

fight against VBI (nosocomial infection). This work proves the importance of modern disinfectants 

in their cost-effectiveness, wide range of actions and high efficiency. 

Кіріспе  

Мейіргер практикасындағы дезинфекцияның мақсаты- емдеу сауықтыру мәселелері  

палаталарының сыртқы ортаның  обьектілерінен жұқпалы ауруларлың қоздырғыштарын 

кетіру немесе жою болып табылады. Ол үшін дезинфекциялық  құралдар қажет болады. 

Қазіргі таңда заманауи дезинфекциялық құралдардың маңызы өте зор.Себебі,оған әсер етуші 

үлкен факторлардың санының  көп болуы.Науқастардың медицина қызметкерлері 

арасындағы жұқтырушылықтың қауіп - қатерін тоқтату,жою.Зарарсыздандыру  кезінде 

микроағзалардың тек қана өңделетін нәрселерді ластайтын өсіп-өнетін түрлері 

жойылады.Микроағзаларды құртуға физикалық факторлармен қатар зарарсыздандыратын 

құралдардың әсер ету ұзақтығы (экспозиция) мен қоюлығына (концентрация) тәуелді 

химиялық әдістер арқылы  қол жеткізуге болады. 

   Заманауи дезинфекциялаушы құралдар қазіргі таңда өте көп.Жуғыш зат пен 

дезинфекциялық заттар араласқан , яғни 2 де 1. Универсалды дезинфекциялаушы құралдар 

т.б.Қолдану жөніндегі нұсқаулықталаптарды да ұмытпаған жөн.Ең алдымен суда тез және 

жақсы еруі; аз уақыт ішінде микроорганизмді жою белсенділігі; дайындау және пайдалану 

оңай болуы, қатты иіс болмаулығы; қауіпсіз болуы. 

Батыс Қазақстан облысында кеңінен қолданылатын дезинфекциялық құралдарды 

қарастырсақ:  S-01Дезинфикциалық құралдар (Концентрат) Кұрамы:2-феноксиэтанол-

10%,дидецилдиметиламмоний хлориді-8,5%,алкилдиметилбензиламмоний хлориді-

5,4%,глутарь альдегиді-5%,диметил-N-додециламмоний дихлориді—0,1%,сонымен бірге 

функционалды қоспалар.Қолдану аясы:медициналық мақсаттағы бұйымдарды,сонымен 

қатар эндоскоптар мен олардың саймандарын стерилдеуге және жоғары дәрежелі 

дезинфекциялауға арналған. 

Сақтық шаралары:барлық жұмысты резеңке қолғап киіп істеу керек.Құралдарды 

теріге, шырышты қабыққа және көзге тигізбеуге тырысыңыз,тиген жағдайда судың көп 

мөлшерімен шаю керек.Көзге тиген жағдайда дәрігерге қаралыңыз. Сақтау шарттары:дәрі-

дәрмектен бөлек,балалардың жетпейтін,күннің көзі түспейтін жерде 0 С -ден +30 С-ге 

дейінгі температурада сақтау керек. 

Аммодез-4. Дезинфекциялық құрал.Құрамы:дидецилдиметиламмоний хлориді-

9,6%,N4(додецил),(аммонио)метил(1,1-бифенил)-4-илметил) N.Nдиметил+N+додециламоний 

дихлориді-0,1%,полигексаметилгенгуанидин гидрохлориді-1,0%,сонымен бірге 

функционалды қоспалар. 

Қолдануаясы:медициналық жабдықтарды,аппараттар менқұралдарды 

дезинфекциялау,медицина мақсатында қолданылатын әр түрлі материалдардан жасалынған 

аспаптарды және иілгіш эндоскоптар мен олардың дезинфнекциялаумен біріктірілген 

стерилизация алдында тазалу үшін . 
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Сақтық шаралары:ерітіндімен жұмыс жасағанда резеңке қолғап кию керек.Құралды 

теріге,шырышты қабыққа,көзге тигізуге болмайды.Теріге тиген жағдайда сабынмен 

жақсылап жуу керек.Көзге тиген жағдайда судың көп мөлшерімен шайып,дәрігерге қаралу 

керек.Сақтық шарттары:азық-түлік пен дәрі-дәрмектен бөлек,балалардың қолы жетпейтін 

жерде 0 С ден +30 С t сақтау керек. Алмацид-H Дезинфекциялық құрал ( дайын ерітінде 

түрінде көп сұранысқа ие)  

Қолдану тәсілі: қол жетпейтін аймақтарға және сыртқы бет аймақтарын 

дезинфекциялауға арналған. 

Микробиологиялық белсенділігі: бактерия , вирус, тағыда кездесетін инфекция 

көздерін жояды. Тиімділігі жоғары, көп уақытты талап етпейді, тез арада нәтиже беруі, 

артық жұмыстар керек емес, яғни - қолданғаннан кейін (жуып ,шаймаймыз) белгілі бір 

уақытта өзі кебеді.Қазір әсіресе  стационарда кеңінен қолданылады. Мысалға: әрбір 

манипуляциядан кейін құралдарға, ауаға себелеу, бүрку  арқылы зарарсыздандырамыз. Бұл 

осы артықшылығымен ерекшеленеді. 

Санисептин-тері антисептигі 

Медициналық персоналдың қолын гигиеналық және хирургиялық өңдеу үшін, 

мектепке дейінгі және жалпы білім беру мекемелері, әлеуметтік қамсыздандыру және 

коммуналдық қызмет мекемелері қызметкерлерінің тамақ өнеркәсібі, сауда және қоғамдық 

тамақтану объектілеріндегі қолдарын гигиеналық өңдеу үшін, тұрмыста пайдалану үшін 

қолданылады. Микробқа қарсы қасиеті-бактерияларға (оның ішінде туберкулез 

микобактерияларына); вирустарға (оның ішінде ішек арқылы және парентеральді гепатиттер, 

АИТВ, полиомиелит, аденовирус, "ережеден шығып кететін пневмония" вирустарға (SARS), 

адам тұмауына және "құс тұмауына" H5N1, ұшық және т. б.); саңырауқұлақтарға (кандидоз 

қоздырғыштары, дерматофития). Құрамы-н-пропанол – 55 %, изопропанол – 10 %, 

гексадецилтриметиламмония хлорид (ЧАС) – 0,1 % және функционалды қоспалар. Қолдану 

көрсетілімі гигиеналық өңдеу.Қолға құралды 3 мл жағу және теріге оның кебуіне дейін 

уқалау. 

Қазіргі кезде COVID-19 таралуына байланысты бірқатар дезинфекциялық құралдарға 

қойылатын талаптар өзгерді.Оларды ашып көрсетсек, хлорактивтіліктің концентрациясы-

0,06%-дан төмен болмауы,хлорамин коцентрациясы-3,0%-дан кем болмау,сутегі-асқын 

тотығының концентрациясы-3,0%,этил спиртінің концентрациясы-70%-дан төмен 

болмауы.Бұл аталған ерітінділер науқаспен жанасқан медициналық бұйымдарды 

зарарсыздандыру үшін және айтып кететін қағида бұл ерітінділер күнде мейірбике 

практикасында қолданылады.Қышқылдық қасиетке ие зарарсыздандырудың химиялық 

әдістері ерітінді, қаныққан сұйықтық (эмульсия), ұнтақ күйінде қолданылады.Мейіргер 

заттарды, құрал-жабдықтарды, олардың үстерін өңдеуге арналған заттар. Заманымыздың 

дамуына байланысты дезинфекциялық құралдар өте көп. 

Қорытынды 

Денсаулық-зор байлық денегдей, адам денсаулығы –өмірлік қуатқа толы жан-тәнінің айнасы. 

Қазіргі таңда денсаулық сақтау мәселесі алдыңғы қатарлы проблемалардың қатарына 

жатады. Шынымен де бүгінгі күні жұқпа ауруларының таралуы жиілеп отыр.Әрине мұндай 

жағдайлардың көбейіп кетуі алуан түрлі жағдайлармен байланысты. Сондай жағдайлардың 

бірі емдеу мекемелеріндегі медициналық құралдардың жоғары сапада 

зарарсызданбауы.Міне, сондықтан заманауи дезинфекциялық құралдарды қолданғанымыз 

жөн. Тек сонда ғана аурудың таралмауын қамтамасыз ете аламыз. 

Әдебиеттер:Шестопалов Н.В. , Пантелеева Л.Г., Соколова Н.Ф., Абрамова И.М.,Лукичев 

С.П. федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и 

стерилизации для использования в медицинских организации-М,2015 г.  
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Аннотация 

Жұмыста эпидемиология, метаболикалық сидромның негізгі клиникалық 

көріністері,оның жүрек-қан тамырлары апаттары мен қант диабетінің дамуындағы рөлі, 

фельдшердің кәсіби қызметіндегі метаболикалық синдромды емдеу мен алдын-алудың 

заманауи әдістері туралы мәліметтер келтірілген. 

Annotation. 

The paper presents data on the epidemiology, the main clinical manifestations of metabolic 

syndrome, its role in the development of cardiovascular catastrophes and diabetes mellitus, modern 

methods of diagnosis, treatment and prevention of metabolic syndrome in the professional activity 

of a paramedic. 

Цель: изучить состояние современной проблемы, принципы диагностики, 

профилактики и лечения МС.  

Метаболический синдром –  это комплекс метаболических, гормональных и 

клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Ожирение по признанию ВОЗ оценивается как неинфекционную эпидемию в связи с его 

широким распространением среди населения, высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний(вероятность развития АГ на 50% выше, чем у лиц с нормальной 

МТ), ранней инвалидизацией больных и преждевременной смертностью. 

 По данным ВОЗ ~ 30% жителей планеты страдают избыточным весом, из них 16,8% 

— женщины и 14,9% — мужчины. Эксперты ВОЗ охарактеризовали метаболический 

синдром (МС), как “пандемию XXI века”.  

Из анализа текущей ситуации ГПРЗ РК на 2020-2025г.г. –5% подростков от 10 до 19 лет, 

имеют ожирение и 20% подростков, имеют избыточный вес. Ожирение в подростковом 

периоде является фактором риска повышенного кардио-метаболического риска   взрослых. 
    Средняя распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения 

страны составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин, а ожирением страдает 25,8% женщин и 

15,3% у мужчин. Такие данные приводит БахытТуменова, президент ОФ «Аман-саулык» и 

председатель Ассоциации «Денсаулык». 

Объединяющая основа всех проявлений МС –это  первичная инсулинорезистентность (т.е. 

снижается чувствительность тканей к инсулинупри  достаточном его количестве). Она может 

сопровождатьсякомпенсаторным повышение инсулина в крови или патологическим, 

который приводит к метаболическим, гемодинамическим и органным нарушениям, и в 

конечном итоге к развитию сахарного диабета 2 типа, ИБС и других проявлений 

атеросклероза. 

Факторы риска развития метаболического синдрома. 

Нерациональное питание. Чтобы восстановить энергетический баланс, восточные 

мудрецы питаются продуктами Инь и Янь, где Инь – это спокойная энергия, а Янь – 

бурлящая(усиливающая обменные процессы). Инь продукты это преобладание в рационе 

жирной и углеводной пищи, красного мяса, сладких фруктов. Преобладание в рационе такие 

продукты приводят к набору веса. 
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Гиподинамия, отсутствие физической активности и прочие факторы, замедляющие 

метаболизм; 

Заболевания сердечно-сосудистой системы - расстройство кровообращения, 

обусловленное колебаниями артериального давления и приводящее к стойкому поражению 

органов-мишений, особенно головного мозга и миокарда; 

Нарушение нейрогуморальной регуляции органов и тканей на почве частых стрессов, 

всплеск эмоций, переживаний, конфликтных ситуации, горечь утраты и прочих нагрузок. 

Гормональный дисбаланс, приводящий к нарушению метаболизма, отложению жира на 

животе и формированию висцерального абдоминального ожирения; 

Длительный прием лекарств блокирующих, инсулин — глюкокортикостероидов, 

оральных контрацептивов, гормонов щитовидной железы, антидепрессантов, 

адреноблокаторов, антигистаминных препаратов; 

Несвоевременной или неадекватное лечение сахарного диабета инсулином,  повышает 

количество гормона в крови и вызывает привыкание рецепторов с постепенным 

формированием инсулинорезистентности. 

В группу риска по развитию метаболического синдрома входят лица: 

 У которых нестабильное артериальное давление, 

 Имеющие повышенный индекс массы тела, 

 Ведущие малоподвижный образ жизни, 

 В рационе питания которых преобладает углеводистая, жирная пища, 

 Пристрастившиеся к крепким алкогольным напиткам, пиву, 

 Страдающие сахарным диабетом второго типа, ИБС, сосудистыми заболеваниями, 

 Имеющие генетическую предрасположенность по ожирению, диабету, сердечной 

патологии. 

Количество тучных людей прогрессивно увеличивается: каждые 10 лет на 10 

процентов. Казахстан в этом смысле не является исключением. 

По этиологии и патогенезу различают: 

1.Первичное ожирение (алиментарно-конституциональное или экзогенно-

конституциональное): 

2.Симптоматическое (вторичное) ожирение (в 5% случаев): 

-Церебральное (опухоли головного мозга, гормонально-неактивные опухоли гипофиза, 

синдром «пустого» турецкого седла, синдром «псевдоопухоли», на фоне 

психических,инфекционных заболеваний); 

-Эндокринное (заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников, снижение 

функции щитовидной железы, гипоовариальное); 

-Ятрогенное:прием ряда лекарственных средств. 

  По типу отложения жировой ткани: 

 абдоминальное (андроидное, центральное) ожирение; 

 ягодично-бедренное (гиноидное) ожирение; 

 смешанное ожирение. 

Субъективные проявления метаболического синдрома:  

 ощущения усталости, «отсутствие сил »;  

 приступы сильного голода или тяги к сладкому (нехватка глюкозы в клетках из-за 

сопротивления к инсулину, снижения ее уровня в крови из-за выброса больших количеств 

инсулина);  

 эмоциональные нарушения: раздражительность, слезливость, панические настроения, 

вспышки гнева, ярость, агрессивное поведение. 

 боли в суставах – тазовых, коленных, голеностопных; 

 одышка и сердцебиение при ходьбе и физической нагрузке; 

 повышенное потоотделение, сухость во рту, жажда; 

 повышение АД; 
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 нарушение менструального цикла у женщин фертильного возраста, бесплодие; 

 снижение потенции у мужчин. 

Физикальное обследование: 

На первом этапе осмотра пациента проводится антропометрические измерения с 

расчетом ИМТ, измерение объема талии;оценка тяжести сопутствующих заболеваний и 

риска развития ССЗ и СД 2 типа. 

Расчет ИМТ является скрининговымкритерием для оценки массы тела или степени 

ожирения. Величина ОТ – это критерий висцерального ожирения. Увеличенный ОТ 

свидетельствует о повышенном риске развития сопутствующих заболеваний, даже при 

нормальном ИМТ, т.к. избыточное отложение жира в области живота повышает 

кардиоваскулярный риск у пациентов. Нормальные показатели: ОТ ≥ 94 см у мужчин, ОТ ≥ 

80 см у женщин. 

У пациентов с ИМТ> 40 кг/м2 нет необходимости в измерение ОТ. 

ИМТ не используется для диагностики ожирения в следующих ситуациях:  

 у детей с не закончившимся периодом роста,  

 у лиц старше 65 лет,  

 у спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой,  

 у беременных женщин. 

Для уточнения общего состояния и выявления метаболических нарушений требуется 

лабораторная диагностика:ОАК (развернутый);ОАМ;Коагулограмма (ПВ, фибриноген, 

АЧТВ, МНО). 

Биохимический анализ крови на: 

 Липидный спектр крови (общий холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, 

триглицериды); 

 Общий белок; 

 АлаТ, АсАТ, ГГТП; 

 Общий билирубин; 

 Креатинин, мочевина; 

 Гликированный гемоглобин (HbA1c); 

 Глюкоза в крови натощак; 

Показания для консультации специалистов: 

 консультация терапевта обязательна во всех случаях – для уточнения 

общесоматического состояния (консультация других специалистов проводится по его 

назначению); 

 консультация эндокринолога– исключение ожирения, связанного с эндокринными 

заболеваниями,верификации и /или коррекции нарушений углеводного обмена и других 

возможных дисгормональных состояний; 

 консультация кардиолога - на предмет наличия кардиоваскулярных осложнений; 

 консультация невропатолога/нейрохирурга – показана для пациентов, перенесших 

черепно-мозговые травмы, нейроэндокринные заболевания; 

 консультация гинеколога -показана при наличии нарушения фертильности и 

выявления сопутствующей патологии, связанной с гормональным статусом (синдром 

поликистозных яичников, гормонально активных новообразований яичников и др.); 

 консультация психотерапевта - показана пациентам с нарушениями пищевого 

поведения (приступы булемического приема пищи в отдельные отрезки времени, отсутствие 

чувства насыщаемости, нарушение сна с ночными приемами пищи); 

 консультация диетолога – коррекция питания; 

Лечение 

Основой лечения пациентов с метаболическим синдромом является достижение и 

удержание нормального веса. Для этого используются диета, физические упражнения. 
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Нормализация веса и здоровый образ жизни значительно снижают риск развития тяжелых 

осложнений метаболического синдрома. 

Лекарственные препараты применяются в зависимости от преобладания тех или иных 

патологических изменений: артериальной гипертензии, нарушений углеводного или 

липидного обмена.  

Основными препаратами, используемыми для лечения метаболического синдрома, 

являются статины, фибраты и ниацин (никотиновая кислота), которые назначаются с учетом 

конкретной ситуации.Препараты  нарушающие   всасывания жира в кишечнике (орлистат), 

усиливающие чувства насыщения и увеличивающие энерготраты организма 

( линдакса, редуксин), принарушении углеводного обмена-метформи н. 

Снижение массы тела на 10-15% → уменьшение висцеральной жировой ткани, 

улучшает показатели липидного и углеводного обмена  

Хирургическое лечение применяется при высокой степени ожирения и при не 

эффективности немедикаментозного и медикаментозного лечения. 

Профилактика метаболического синдрома в работе фельдшера заключается в  

ведении просветительной работы, рекомендуя пациентам с факторами риска: 

1.полноценную физическуюактивность-плавание, бег, ходьба и т.д.; 

2.научиться есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, наслаждаясь его вкусом и 

ароматом; 

3.довольствоваться маленькими порциями, вскоре это войдет в привычку; 

4.калории из продуктов, поступивших одновременно с алкоголем (закуска) не поступают в 

переработку, а откладываются «про запас», отказ от вредных привычек; 

5.включать в рацион продукты, в которых содержатся нужные организму витамины, 

микроэлементы, минеральные соли; 

6. исключить нервные перенапряжения, стрессы, эмоциональное истощение, 

7. регулярно контролировать артериальное давление и периодический контроль уровня 

холестерина, прием лекарств, назначенных лечащим врачом; 

8.постоянный контроль веса и параметров тела. 

Прогноз патологии при своевременно начатом и правильно подобранном лечении в 

большинстве случаев благоприятный. Позднее диагностирование и отсутствие адекватной 

терапии — причины серьезных и опасных для жизни осложнений. 
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Аннотация 

Кез келген кәсіптің танымалдығы еңбек нарығында болып жатқан оқиғалар мен 

сұранысқа байланысты болды. Біздің өмірімізге өзекті бірқатар кәсіптер бар. Олардың бірі - 

медициналық қызмет. Негізгі себептерді анықтау мақсатында зерттеулер жүргізілді, оның 

барысында шын мәнінде осы салада дамып, жұмыс істеуді жалғастыратын студенттер саны, 

жаңа технологияларды игеруге және жастар арасында өз мамандығын ілгерілетуге қабілетті 

перспективалы маманды қалыптастыра отырып, айқын көрсетілді. 

Annotation 

Popularity of any profession always depends on events that happen and request of labour 

market. There are some specialties which are important whole our life. And one of them is 

medicine. In order to detect main purposes, there were a research, by which easily noticeable 

number of student, who really will continue developing and working in this sphere, in consequence 

of which formulating a good specialist, who is able to self-improve, learn new technologies and 

promote his profession among youth. 

Мотивация – это система внутренних факторов, дерзких которые направляют на 

обеспечение задачи поведения человека. Разработано множество не редко противоречивых 

теорий для обоснования того, почему индивид действует; почему он выбирает именно те 

механизма, которые совершает; почему одни граждане обладают более сильной мотивацией, 

чем другие, в результате чего добиваются успеха там, где которые имели не меньшие 

возможности и способности терпят неудачу. Выделим же мотивационные которые составляют 

в выборе профессии у обучающихся. Проблема выбора специальности стара как мир, а 

благополучно выбрана специальность сокращает частоту физических и психических 

недостатков, которые связаны со здоровьем и усиливает удовлетворённость человека жизнью. 

Функционирование играет значимую роль в существование любого человека и оказывает 

большое воздействие на его состояние и самочувствие. Таким образом, адекватность выбора и 

степень изучения специальности воздействуют на все стороны и общее уровень качества 

существования. Поданному одним из центральных и в этом смысле эпохальных в 

существования любого человека, в его квалифицированной карьере, представляет собой 

вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. Профессиональное становление 

представляет собой вполне не простой, долгий и очень динамичный процесс, в котором чётко 

различаются промежуток обучения в школе, это зарождение и развитие квалифицированных 

намерений под воздействием совокупного формирования и изначальной ориентировки в 

различных отраслях трудовой работы в мире труда и мире специальностей. Психологическим 

критерием успешности прохождения представляет собой определённый общественным 

потребностям (требованиям рынка труда) и потребностям самой индивидуума выбор 

специальности.  

Мотивация при выборе специальности - это стимулы, для которых человек полон 

решимости приложить собственные старания, то имеется на, что ориентировался молодой 

человек при выборе той или иной специальности: общественно социальная важность этой 

специальности, авторитет, заработок. Ведущими мотивами выбора специальности 

медицинского работника у обучающихся выступают желание помогать людям, престижность 

специальности, мечта детства. Данные стимулы можно отнести к побуждениям 
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общественного характера и побуждениям категории удовлетворения нужды в 

самоактуализации и самовыражении. На практике у всевозможных 

обучающихсявсевозможных курсов мотивация имеет схожий характер. У большинства 

обучающихся к завершению обучения отношение к специальности не изменяется, но и 

становится более лучше, что можно пролить свет на более глубоким погружением в 

профессию, а также уровень качествам которые предоставляются университетом учебных 

услуг, созданием комфортных условий для удовлетворения учебных нужд которые обучаются 

их профессионально-личностного формирования, повышением результативности 

образовательной работы в соответствии с существующими нормативными требованиями и 

современными образовательными технологиями. Именно ранняя профилизация образования, 

воспитание интереса к выбранной специальности, воспитание эмпатии помогает определить 

отношение к специальности в целом и стимулировать получение медицинского образования и 

быть компетентным в медицинской сфере деятельности. 

Что хочет получить студент от средне-технического образования, каких жизненных целей 

достичь, какие качества современного специалиста в себе сформировать и какие ценности в 

его существования играют ключевое значение. Не имея возможности сравнения идеального 

образа квалифицированной работы с реальными её аспектами, студенты идеализируют 

грядущую профессиональную работа и, как следствие, представление о собственном 

квалифицированном соответствии. В настоящее время складывается новый тип индивидуума, 

который по собственным чертам концептуально различается от типа индивидуума, 

воспитанного в традициях совместной нравственности "советского человека". Характерные 

черты индивидуума нового типа: готовность к риску, личностная ответственность за 

собственные действия, способность рассчитывать, прежде всего, на свои силы, умение 

адаптироваться к финансовой конъюнктуре. Статус бизнесмена становится все более 

соблазнительным для большой сегменты подрастающего поколения. B пору юности все 

определённей и отчётливей образуется индивидуальный вид любого молодого человека, все 

отчетливее выступают те его личные нюансы, которые в своей совокупности определяют 

склад его индивидуума. В настоящее время еще отсутствует характеристика как личностных, 

так и деловых качеств предстоящих медицинских сотрудников. Между тем в медицине нужно 

определять и учитывать индивидуальные и деловые качества медицинских сотрудников при 

распределении их по различным специальностям и делать это лучше еще на этапе обучения в 

учебном заведении медицинского профиля. Специальность медицинского работника 

предъявляет конкретные требования к его индивидуума, к характеру, эмоциональной сфере, а 

также морально-этическим качествам. Воля, энергия, желание, труд - все это нужно каждому 

медицинскому работнику, но лишь таких качеств для медика мало. Гуманность - это уровень 

качества должно быть главным достоинством и абитуриента и учащегося медицинского 

колледжа или института, и медицинского работника. Что же понимается под данным уровень 

качествам. Это понятие включает в себя множество личностных особенностей, которые мы и 

будем рассматривать в нашей работе. Важная ориентированность медицинского работника – 

сампонимание. Самосознание - это осознание человеком самого себя в отношениях к 

внешнему миру и прочим людям. Оно выделяется в разных собственных формах. Одни из них 

- самоощущение, самоанализ, самооценка, самокритика и др. - связаны выше с познавательной 

стороной психической работы индивидуума. Другие самочувствие, самолюбие, 

самоуверенность, скромность, ощущение самовосхваление, ответственности, личного 

преимущества - связаны с эмоциональной стороной психической обязанности, работы 

человека.  

В итоге, такие проявления самосознания, как невозмутимость, самообладание, 

инициатива, самодисциплина, связаны с волевой стороной психической работы человека. 

Одним из наиважнейших качеств для медицинского работника представляет собой 

эмоциональная устойчивость. Одним из проявлений эмоционального состояния человека 

представляет собой настроение.  
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Настроение - это собственного рода аккумулятор всей информации, которая 

воспринимается и перерабатывается индивидом за единицу времени. Поэтому психологи под 

настроением смыслят более или менее долгое эмоциональное состояние, которое создаётся 

внешними процессами на личность в зависимости от ее индивидуальных особенностей и, 

прежде всего, от темперамента. Настроение - это эмоциональный тонус человека, который 

создастся положительными или отрицательными волнениями. Неустойчивость настроения 

медицинского работника может быть связана не лишь напрямую с той или иной конкретной 

медицинской ситуацией, но и с комплексом самых разных впечатлений от внешних факторов, 

размышлений и волнений. На настроение любого человека воздействуют те или иные 

жизненные заботы, озабоченность, которые вызваны каким-либо чрезвычайным 

обстоятельством, ущемленное самолюбие, угрызения совести и т.п. Любая из таких эмоций 

или сочетание их могут быть заметны больным и препятствовать нормальной работы 

специалиста. И если он не в состоянии преодолевать такое настроение, он может осуществить 

неправильное решение и осуществить ошибочные действия. Работа медицинского работника - 

это битва. Битва со смертью, страданиями, битва за жизнь, здоровье и благосостояние 

человека. Медицинскому работнику нужно такое качество, как бесстрашие. Именно 

бесстрашие гарантирует больному благодатный исход опасной обстоятельства. 

Медицинскому работнику ни в коем случае недопустимо утратить это качество. Высокая 

позитивная мотивация может восполнять недостаток особых способностей или недостаточный 

запас информации, умений и знаний, играя роль компенсаторного фактора. Но в обратном 

направлении компенсаторный механизм не срабатывает. Методы становления и нюансы 

мотивации для любого студента индивидуальны и неповторимы. Проблема заключается в том, 

дабы, опираясь на итоговый подход, определить, какими сложными, порой противоречивыми 

путями осуществляется становление квалифицированной мотивации студента. На базе такого, 

можно констатировать, что состояние квалифицированной мотивации находится в 

зависимости от того, анализирует ли студент учебную работа в сопоставлении с его своими, 

реальными возможностями и степенью претензий, а также влияние на профессиональную 

мотивацию суждение ровесников с тем или прочим степенью способностей. 
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Sowing rate of Helicobacter pylori by bacteriological method from stomach biopsy material 

before and after eradication therapy. 
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Инфекция Helicobacterpylori является одним из наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний во всем мире. Хотя распространенностьH. pylori постепенно 

снижается, примерно половина населения земного шара по-прежнему заражается этим 

заболеванием. H. pylori является причиной значительной заболеваемости желудочно-

кишечного тракта во всем мире с высоким бременем болезни. Это наиболее частая причина 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и рака желудка. Клинические рекомендации по 

лечению H. pylori были обновлены в соответствии с доказательной медициной на основе 
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метаанализа, проведенного в целевой группе, получавшей эрадикационную терапию 

последнего уровня. Проекты рекомендаций, разработанные на основе метаанализа, были 

доработаны после экспертного консенсуса по восьми рекомендациям по самому 

лечению. Эти рекомендации были разработаны для предоставления клинических данных о 

лечении H. Pylori.  

Helicobacterpylori инфекциясы әлем бойынша кең тараған инфекциялық аурулардың 

бірі болып саналады. H. pylori таралуы біртіндеп азайғанмен, жер беті тұрғындарының 

жарытсына дерлігі бұл ауруды бұрынғыдай жұқтыруда. H. pylori әлем бойынша дерттің 

ауыртпалығымен көрінетін асқазан ішек жолының көптеген ауруларының себебі болып 

табылады. Ол асқазан және он екі ішек жарасы мен асқазан рагінің жиі себебі болады.  H. 

pylori емі бойынша клиникалық хаттама дәлелді медицинаға сай, соңғы деңгейдегі 

эрадикациялық ем жүргізілген мақсатты топқа жасалған метаанализ негізінде 

жаңартылды.  Метаанализ негізіндедайындалғаннұсқаулықжобасы, емі бойынша эксперттер 

консенсуснанкейін жетілдірілді. Бұл нұсқаулықтар емнің клиникалық мәліметтерін көрсету 

үшін дайындалды.  

BACKGROUND:The presence of a number of reports that the eradication of Helicobacter 

pylori leads to a significant decrease in the frequency of relapses and complications of peptic ulcer 

disease does not remove a number of questions.  Among them are the main ones: the frequency of 

relapses against the background of Helicobacter pylori infection persistence,what is the frequency 

of recurrences of infection after eradication therapy,whether all repeated exacerbations of the 

disease are accompanied by Helicobacter pylori reinfection. It should be borne in mind that the 

Maastricht Recommendations indicate that sensitivity testing is not necessary at the first 

appointment of therapy, and the appointment in this case of drugs shouldbeen based on 

epidemiological data in each specific region. 

METHODS:35 patients with gastric ulcer were examined.The average age was 44.8 ± 1.8 years. 

The inclusion criterion for the patients was not the use any antibacterial drugs 30 days before the 

start of the research. 
 

 
 

        The material for bacteriological research was biopsy of the gastric mucosa taken during fibro 

gastro duodenoscopy.The biopsy material was transported in sterile saline solution for 1 hour.To 

isolate H. pylori, we used KarmeliCampilobacter agar Base M1220 and Columbia Blood Agar Base 
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M 144 from HiMedia with a selective additive FD 178, which includes vancomycin, cefoperazone, 

amphotericin B and pyruvate, medium pH from 6.7 to 8.0.The arithmetic mean (M), its errors (m), 

the degree of reliability were determined using Student's t test.Pearson's c2 test was used to 

determine the statistical significance of the compared populations. 
RESULTS:During the initial study, the H. pylori bacterium was detect in 24 (68.6 ± 7.8) cases, the 

sensitivity of the method was 68.6%.Colonies were determined visually on days 3-8, they were 

small, round, smooth with even edges, transparent, soft consistency.In smears prepared from these 

colonies and stained according to Gram, red thin elongated rods with rounded edges were 

visible.The data obtained from the study of the morphological, tinctorial, cultural and biochemical 

properties of the isolated biopsy specimens made it possible to identify them as H. pylori.When 

analyzing the detection of H. pylori, depending on the place of sampling, a high release of bacteria 

from the antrum of the stomach was reveal. 
Control of eradication therapy was carry out in 23 (65.71%) patients with gastric ulcer, 12 patients 

refused further studies, justifying the refusal by a satisfactory states and unwillingness to undergo 

endoscopic examination.During the control of eradication therapy, H. pylori was detected in 

3(13.04%) patients, the percentage of eradication by the bacteriological method was 87.0 ± 7.0. 
With a relapse of the disease, 6 patients with gastric ulcer were examined. 

CONCLUSIONS:The sensitivity of the bacteriological method in the primary establishment of the 

etiology of the disease was gastric ulcer - 68.6%.There is a significant (p <0.001) decrease in the 

frequency of relapses after eradication therapy. 
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Аннотация 

Соңғы онжылдықта қант диабетінің алдын алу, ерте диагностика, ағымын бақылау 

проблемасы ең өткір медициналық-әлеуметтік проблемаға айналды. Әлеуметтік маңызы бар 

аурулардың, оның ішінде қант диабетінің алдын алу аурудың өзін емдеуге қарағанда 

әлдеқайда тиімді және экономикалық тұрғыдан тиімді. Сондықтан Диабет мектептерін 
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жаппай ұйымдастыру және әрбір пациенттің мейірбике ісі мамандарының қатысуымен 

аурудың өзін-өзі бақылау ережелеріне жоғары сапалы диабеттік оқытуға еркін қол жеткізу 

міндеті басым болып отыр, бұл пациенттердің өмір сүру сапасын барынша жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

Annotation 

Over the past decades, the problem of prevention, early diagnosis, control of diabetes has 

become an acute medical and social problem. Prevention of socially significant diseases, including 

diabetes, is much more effective and cost-effective than the treatment of the disease. Therefore, the 

priority is the task of the widespread organization of Schools of Diabetes and free access for each 

patient to high-quality diabetes education in the rules of self-control of the disease with the 

participation of specialists of nursing profession. All this measures will improve the quality of life 

of patients with diabetes. 

Актуальность темы. За последние десятилетия проблема профилактики, ранней 

диагностики, контроля за течением сахарного диабета (СД) у детей и взрослых стала 

острейшей медико–социальной проблемой, которая в большинстве стран мира обозначена в 

числе приоритетных направлений развития здравоохранения. Приводя к тяжелым 

осложнениям и ранней потере трудоспособности, СД характеризуется высокой смертностью, 

в том числе в молодом возрасте.  

10-е издание Диабетического атласа IDF сообщает о продолжающемся глобальном 

росте распространенности диабета, подтверждая, что диабет является серьезной глобальной 

проблемой для здоровья и благополучия отдельных людей, семей и общества 

Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), в настоящее время в 

мире зарегистрировано 537 млн человек, которые болеют сахарным диабетом. 

По прогнозам, это число вырастет до 643 миллионов к 2030 году и 783 миллиона к 2045 

году. 

Из-за диабета расходы на здравоохранение составили не менее 966 миллиардов долларов 

США, что на 316% больше, чем за последние 15 лет. 

  Диабет является причиной 6,7 миллиона смертей в 2021 году — 1 смерть каждые 5 

секунд. 

За 15 лет в Казахстане в 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом. 

На начало 2021 года на диспансерном учете находится 382 тысячи человек. 

Быстрое увеличение количества пациентов с СД 2 типа за последние десятилетия 

связывают с ростом продолжительности жизни и старением населения, урбанизацией, 

употреблением продуктов быстрого питания и снижением физической активности. 

В ответ на растущее бремя диабета во всем мире Всемирная организация 

здравоохранения запустила Глобальный договор о диабете14 апреля 2021 года. Запуск 

приурочен к 100-летию открытия инсулина.  

Целью Глобального договора ВОЗ по диабету является снижение риска диабета и 

обеспечение того, чтобы все люди, у которых диагностирован диабет, имели доступ к 

справедливому, комплексному, доступному и качественному лечению и уходу. 

Качество жизни людей с диабетом зависит не только от своевременного и полноценного 

обеспечения больных жизненно важными лекарственными сахароснижающими препаратами 

и средствами самоконтроля, но и от степени знания своей болезни и своих прав как 

пациента. 

11 июня 2021 года в Алматы прошла Научно-практическая конференция по проекту «Бремя 

диабета в Республике Казахстан», на которой  казахстанские врачи предложили принять 

национальную программу по сахарному диабету, которая поможет повысить уровень жизни 

больных сахарным диабетом и снизить расходы государства на лечение заболевания.Одной 

из важных разделов данной программы  являетсясоздание Школ Диабета, кабинетов 

диабетической стопы, диабетической ретинопатии с целью обучения пациентов методам 

самоконтроля своего состояния, что в конечном счете приведет к развитию солидарной 

ответственности пациент/государство. 
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Учитывая тот факт, что профилактика социально-значимых заболеваний, в частности  

сахарного диабета, намного эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение самого 

заболевания, приоритетней становится задача о повсеместной организации Школ Диабета и 

свободного доступа каждого пациента к высококачественному диабетическому обучению. 

Мировая практика убедительно свидетельствует о положительных результатах 

использования знаний пациентами о диабете, полученных в Школах диабета для 

непосредственного участия пациента в лечении своего заболевания и предотвращения 

развития осложнений. 

Что чувствуют люди, столкнувшиеся с диагнозом сахарный диабет? Страх, 

растерянность, непонимание – каждый реагирует по-своему. Но, как показывает 

медицинская практика, 95% диабетиков попросту не знают, как дальше организовывать свою 

жизнь с учетом сложившихся обстоятельств. Тогда на помощь приходят 

специализированные образовательные центры - Школы диабета.  

Основная задача  таких школ – передать пациентам в доступной форме максимальный 

объем информации о болезни, о принципах лечения, режиме питания, отдыха, выборе 

профессии, планировании семьи, то есть ответить больному человеку на бесконечное  число 

вопросов, которые жизнь ставит перед ним. 

Обучением в Школах диабета необходимо заниматься системно и на постоянной 

основе с созданием и применением образовательных онлайн-модулей, которые позволяют в 

доступной, короткой форме получать людям с диабетом ответы на самые насущные вопросы, 

касающиеся их ежедневной жизни: об инсулинотерапии, о питании при сахарном диабете, об 

осложнениях сахарного диабета, о планировании и ведении беременности у женщин с 

сахарным диабетом 1-го типа и т.д. В таком интерактивном и доступном формате широкая 

аудитория пациентов может найти ответы на свои вопросы, а близкие и родные пациентов — 

получить дополнительную информацию о диабете и жизни с этим диагнозом. 

Обучение пациентов следует проводить со всеми больными СД от момента выявления 

заболевания и на всем его протяжении. Цели и задачи обучения должны быть 

конкретизированы в соответствии с актуальным состоянием пациента.  

В Школу диабета направляются больные, не проходившие обучения (первичный 

цикл), или больные, уже прошедшие обучение (повторные циклы), для поддержания уровня 

знаний и мотивации или при появлении новых терапевтических целей.  

Для обучения используются специально разрабатываемые структурированные 

программы, адресованные конкретному контингенту больных: СД 1 типа, СД 2 типа, не 

получающих инсулина, СД 2 типа на инсулинотерапии, детей с СД и их родителей, 

беременных женщин с СД, больных СД на помповой инсулинотерапии. 

Содержание обучающих программ должно соответствовать принятым стандартам 

диагностики и лечения СД, а их структура – учитывать основные принципы педагогики.  

Программы подразумевают строго практическую направленность и доступность для 

восприятия. Обязательные разделы обучающих программ:  

 общие сведения о СД;  

  питание;  

  физическая активность;  

  самоконтроль гликемии;  

 сахароснижающие препараты;  

  инсулинотерапия (для больных, получающих инсулин);  

  гипогликемия;  

 поздние осложнения СД;  

 контрольные обследования при СД.  

Большая часть времени в процессе обучения должна быть посвящена практической 

отработке навыков, необходимых для самостоятельного управления заболеванием. Прежде 
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всего это касается самоконтроля глюкозы крови, техники инъекций инсулина, правил 

коррекции доз инсулина, ухода за ногами, самостоятельного измерения АД.  

Обучение должно быть центрировано на пациенте, но может проводиться как в 

индивидуальном порядке, так и в группах больных. Оптимальное количество больных в 

группе – 5–7. В ряде случаев к процессу обучения желательно привлекать родственников 

больных или их доверенных лиц.  

Медицинские сестры играют важную роль в оказании медицинской помощи больным 

диабетом, так как их участие позволяет не только сократить количество ненужных 

обращений к различным специалистам, но и помогают пациентам  устанавливать и достигать 

терапевтические цели. 

Впервые медсестры начали принимать участие в лечении пациентов с сахарным 

диабетом в 1924 г. Двумя годами ранее стала доступна инсулинотерапия, и американский 

врач-эндокринолог Эллиот Проктор Джослин впервые заговорил о том, что «нехватка 

обучения также опасна, как и нехватка инсулина». Он призвал активно привлекать медсестер 

к обучению пациентов, назвав диабет  «болезнью, преимущественно, для сестер». 

В этой связи при организации непрерывного процесса терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом самоконтролю заболевания необходимо участие медицинских сестер.  

В последние годы, благодаря реформированию системы сестринского образования, 

произошла смена  традиционной «исполнительской» модели деятельности медицинской 

сестры на пациент-ориентированную модель, т. е. в центре всех усилий и всех видов 

деятельности сестринского персонала должен быть пациент. 

Участие медсестры в лечении и обучении пациентов сахарным диабетом не менее 

важно, чем участие врача, так как от пунктуального выполнения врачебных назначений и 

хорошо организованной системы обучения пациентов на всех этапах лечения во многом 

зависит судьба больного.  

Медицинские сестры, участвующие в лечении и обучении пациентов, больных 

сахарным диабетом, должны иметь специальную подготовку в проведении их диагностики, 

лечении и обучении, хорошоразбираться в сложных современных технических системах, 

иметь психолого-педагогическую подготовку, позволяющую организовать процесс 

обучения, не растеряться в экстренных ситуациях, столь частовозникающих при лечении 

пациентов, больных сахарным диабетом.  

Долгосрочная цель сестринского ухода: поддержание позитивного эмоционального 

настроя личности пациента, активного стремления к управлению своим здоровьем, возврата 

к полноценному образужизни, обучение их приемам и методам самоконтроля заболевания. 

Выводы.  

Сахарный диабет является одной из важнейших проблем современной медицины 

вследствие его большой распространенности, бурного «роста», высокой ранней 

инвалидизации и смертности, значительных экономических затрат общества. 

Традиционными компонентами лечения сахарного диабета многие годы было принято 

считать диету, таблетированныесахароснижающие препараты и инсулин. Однако борьба с 

сахарным диабетом и его осложнениями зависит не только от согласованной работы всех 

звеньев медицинской службы, но и от самих больных, без участия которых не могут быть 

достигнуты целилечения. 

Важнейшим достижением диабетологии стало повышение роли медицинских сестер в 

обучении пациентов с сахарным диабетом, поскольку доказано, что повышение 

информированности больных о своем заболевании, факторах риска развития осложнений, 

приводит к лучшим показателям контроля диабета и уменьшает риск развития осложнений. 
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Анафилактикалық шок 

Дайындаған студент: Дахаров Серик Бакирович, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Маккамбаев Элъяр Даниярович 

Шымкент қ. “Сайрам”колледжі 

Аннотоция 

Анафилактикалық шок – өмірге қауіпті және айқын гемодинамикалық 

бұзылыстар мен қатар басқа да мүшелер мен жүйелердің бұзылуы мен жүретін қайта 

аллергеннің түсуіне жедел жүйелі аллергиялық рекция. 

Анафилактикалық шок дүние жүзінде және Қазақстанда кеңінен таралған. 

АШ және жүйелі аллергиялық реакция арасында дифференциалды диагностика (аллергиялық 

реакцияның басқа түрін кейбір дәрілік заттардың 

бірінші рет енгізгенде дамитын) жүргізілмейді, бұл екі жағдайда шұғыл емдік көмек көрсету 

шаралары бірдей. 

АШ ерекшелігі гемодинамикалық бұзылыстармен бірге немеме оның алдында теріде 

бөртпелердің пайда болуы, эритема, бронхоспазм ісінулері дамиды. АШ-ның тағы да басқа 

симптомдары арнайы емес және шоктың кез келген басқа түрі үшін тән сипат болып 

табылады. 

Анафилактический шок-опасный для жизни и выраженный 

гемодинамическийострая системная аллергическая рекция нарушений и сопутствующих 

повторных аллергенов других органов и систем. 

Анафилактический шок широко распространен во всем мире и Казахстане. 

Дифференциальная диагностика между анафилактическим шоком и системной 

аллергической реакцией (определение другого вида аллергической реакции на некоторые 

лекарственные средства 

при первом введении), в этих двух случаях меры по оказанию экстренной лечебной помощи 

одинаковы. 

Наряду с гемодинамическими расстройствами, перед ним развивается появление 

высыпаний на коже, эритема, бронхоспазмные отеки. Другие симптомы АШ неспецифичны 

и являются характерной чертой любого другого типа шока. 

Anaphylacticshock is a life-threatening and pronounced hemodynamic 

acute systemic allergic reaction of disorders and concomitant repeated allergens of other organs and 

systems. 

Anaphylactic shock is widespread all over the world and Kazakhstan. 

Differential diagnosis between anaphylactic shock and systemic allergic reaction (determination of 

another type of allergic reaction to certain drugs 
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at the first administration), in these two cases, measures to provide emergency medical care are the 

same. 

Along with hemodynamic disorders, the appearance of skin rashes, erythema, bronchospasm edema 

develops in front of him. Other symptoms of AS are non-specific and are a characteristic feature of 

any other type of shock. 

Кіріспе бөлім     АШ ағымының 5 түрі бар: 

-Типті 

-Гемодинамикалық 

-Асфиксиялық 

-Церебралды 

-Абдоминалды 

Қауіп-қатер факторлары: 

-Анамнезінде дәрілік аллергиясы бар  

-Дәрілік заттарды ұзақ уақыт қолдану, әсіресе қайталау курсы кезінде 

-Дәрілер мен ұзақ уақыт кәсіптік байланыс 

-Анамнезінде аллергиялық ауруы бар 

Шоктың симптомдарының сипаттамасы (типті): 

-Тері жабындысының түсі өзгереді (тері қызаруы немесе бозғылдық цианоз) 

-Әр түрлі экзантемалар  

-Қабақ, бет, мұрын шырышының ісінуі 

-Суық тер 

-Түшкіру, жөтел, қышу сезімі 

-Жас ағу, құсу 

-Аяқ қолдың клоникалық тырысулары(кекйде тырысулық құлау) 

-Қозғалыс бұзылыстары 

-“Өлімнен қорқу” 

-Еріксіз зәр, нәжіс, газ бөлінуі 

Диагностика критерлері: 

-Шоктың жедел қатерлі ағымында шағымдары болмайды, кенеттен естің жоғалуымен 

басталып, жүректің тоқтауы және клиникалық өлім болады. 

Негізгі бөлім        Анафилактикалық шок III-ші дәрежесі. 

Мен 68 бригадада практика ісіне шыққан кезде 1,5 желілік санатпен 

Шақырту түсті. Ал-Фараби көшесі №30 үй. Түскен уақыты 10:30 кетіп барған 

уақытымиз 10:38.Науқас Оринбаев М. ИИН:881124300465. 

Шағым: Бірден қабақ бет ерінінің ісініп кетуі, денесінде таспалар шығуы, 

Суық тер басып, тоқтаусыз құсып, өлімнен қорқыныш сезіміне, ентігуімен 

Шағымданып отыр. 

Аурудың келіп шығуы: Науқастың әйелі айтуынша күйеуі ампициллин таблеткасын ішкен 

соң 30 минуттан кейін жоғарыдығы шағымдар мазалағанын айтады.Диозолин таблеткасын 

берген, ауырсынуы күшейіп кеткен соң ЖЖБ шақырыпты. 

Аурудың тарихы: Науқастан сұрағанда созылмалы ауырулармен ауырмаған 

”Д” есепте тұрмайды. Эпидемиологиялық анамнез, минигиальды симптомдары теріс. 

Науқасты тексерген кезде: пульс жиі жіп тәрізді 

минутына 130рет тахикардия жұрек тондары тұйықталған артериялық қан қысымы 

төмендеген 50/20. Тыныс алуы қиындаған, ентігіп жатыр. Қиындаған сырылды тыныс. 

Жарыққа реакциясы әлсіз, көз қарашықтары тері қабаттары бұзғылт гиперемиялық ісіктер 

байқалады. Тоқтаусыз құсуы, жалпы жағдайы ауырлағаны байқалады. 

Алғашқы көмек:Пункт А- тыныс алу жолдары таза өткізгіштігі жақсы еді. 

Пункт В- тыныс алуын санадық, минутына 21рет. Пульс симметрияда SPo2 

85% болды. Кислород бердік маска арқылы минутына 10 литр. 
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Пункт С- Қан айналымын тексердім, АҚҚ 50/20 

PS 130 рет болғаны үшін 2қолына конуля қойдым. №18 2қолына. 

ЭКГ түсірілді, ритм синусты ЧСС 130 рет минутына ЭОС қалыпты жағдайда. 

1.Адреналин 0.18%0.3 + NaCl 0.9% +5.0 к-т  

2.Адреналин 0.18% 0.7 + + NaCl 0.9% 200 тамшылаттық. 

3.Преднизалон 120мл (4 ампула) тамырға салынды. 

4.Уголь активированный 10таблетка бердік, науқас шамамен 100 кг шыгады. 

Пункт Д- Нврологиялық қараған кезде ШКГ (Шкала Комо Глазго) 

Тексергенде 15 балл анықталды. 

Пункт Е- Науқасты термометрия және денесін тексеріп шықтық. 

     Дене қызуы 33/4 °C болды, гипотермияны сақтау үшін көрпе мен орадық. 

     Артериялық қан қысымы 60/30 болған еді, науқасты автокөлікке носилка     мен алып 

шықтық. Жолда екінші катетер арқылы 

Допомин 4% 5.0 NaCl 0.9% 200 қосып тамшылаттық, минутына  

6-8тамшы. Науқасқа монитор қосылды. 

Науқастың жағдайы ауыр болғаны үшін жақын арадағы №3 Қалалық ауруханаға 

тасымалдауды бастадық және диспетчерге бізде осындай науқас ГБ №3 хабарлаңыз деп 

айттық.  

Диагнозы: Анафилактикалық шок III-дәрежесі. (Ампициллин) 

Қорытынды 

Науқасты жол жөнекей тыныс алуын, жүрек соғуын АҚҚ әр 5 минут сайын тексеріп 

тұрдық. Науқасты ГБ №3 триаж жүйесі бойынша жан сақтау бөліміне тасымалданды, 

Дәрігер Мирзахматов О. Ауру жөнінде ілепе парағы тапсырылды. 

Артериялық қан қысымы 60/30 көтерілмегені үшін антигистомендік 

дәрілер енгізілмеді. 

Әдебиеттер: 

Санов Сейтен, Ішкі аурулар пропедефтикасы (Қарағаны 2012ж.) 

Қ.М. Тұрланов, С.А. Қалқабаев, Жедел медициналық жәрдем , (Алматы 2004ж.) 

Қ. С. Жаманқұлов, Ішкі аурулар  

С. Қ. Мұратбекова, А.Т. Кенжебаева Ішкі аурулар пропедефтикасы. 

 

Витамин D: прибыль для фармкомпаний или необходимость для организма 

сегодня 

Автор: Серикбосынова Анель Бериковна , 2 леч-F 

Научный руководитель: Рамазанова Айсұлу Мухитовна  

«Медицинский колледж «Семей» , г. Семей 

 

Материал: литература и статьи.  

Методы:  был проведен анализ соответствующей литературы и статей, методом 

синтеза были выделены основные аспекты данной темы.  

Актуальность исследования: И почему же сейчас люди начали придавать особое 

значение витамину Д? Доказано, что значение витамина D для организма человека 

заключается не только в его влиянии на процессы формирования костной системы, но и во 

многих внекостных эффектах холекальциферола.  

Согласно современным представлениям, дефицит витамина D связан с повышенным 

риском развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, 

заболеваний периферических артерий, острого инфаркта миокарда, различных форм рака, 

аутоиммунных и воспалительных заболеваний, снижением иммунной защиты организма и 

повышением уровня смертности.  

Проблема дефицита витамина D является одной из наиболее актуальных, поскольку, 

согласно результатам многочисленных исследований, его недостаточность зарегистрирована 



257 
 

у половины населения мира. Именно поэтому растёт интерес к количественной 

оценке и понимаю механизмов обмена витамина D в организме. [1]  
Результаты: Витамин D- это группа биологически активных веществ, которые 

образуются под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступают в организм человека 

с пищей. О витамине D науке известно давно, он был открыт еще в 1922 г. американским 

ученым Макколумом и изначально рассматривался только как витамин, сейчас же его 

относят к группе гормоноподобных веществ. Витамин D регулирует усвоение минералов 

кальция и фосфора, уровень содержания их в крови и поступление их в костную ткань и 

зубы. "Витамин D для организма — это как бензин для мотора, это прогормон, он дает 

эффекты, аналогичные гормональным." [2]  

В мае 2020 года  в научном издании The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular 

Biology коллективом казахстанских и российских ученых опубликованы результаты 

поперечного эпидемиологического исследования, посвященного оценке статуса витамина D 

у взрослого населения обоих полов, проживающих в различных географических областях 

Казахстана, и выяснению возможных факторов дефицита витамина D.  

Данным исследованием было охвачено 1347 здоровых взрослых случайно отобранных 

людей (из них 819 женщин), проживающих в 6 регионах Казахстана. Средний возраст 

участников составил 44 ± 14 года. Оценка статуса витамина D проводилась путем 

определения в сыворотке крови концентрации 25-OHD, основного метаболита витамина D, 

присутствующего в крови. Исследование проводилось с мая 2018 года по август 2018 года. 

Для определения концентрации 25-OHD использовался тест Architect 25OH Vitamin 

D. Дефицит витамина D определялся как значение 25-OHD, не превышающее контрольного 

порога для здорового населения - 20 нг/мл. 

Средние концентрации витамина D в сыворотке крови у участников были ниже 

референсного порога (20 нг/мл) во всех регионах Казахстана, охваченных исследованием. 

Согласно результатам исследования, наиболее благоприятная ситуация с 

концентрациями 25-OHD наблюдалась у лиц в возрасте 60 лет и старше. 

Авторы отмечают, что изучение распространенности дефицита витамина D - важная 

задача общественного здравоохранения и необходимы дальнейшие исследования для более 

детального понимания эпидемиологии дефицита витамина D и адаптации программ 

вмешательства. [4] 

Вывод: Актуализация проблемы с дефицитом витамина D привело к росту спроса на 

данный витамин на рынке Казахстана. Так, за первое полугодие 2020 года объем продаж 

витамина D вырос на 27,2% в долларах США и 32,7% в упаковках. Главным препаратом 

среди содержащих витамин D был препарат «АкваДетрим витамин Д3», который занял долю 

продаж размером в 60,9% в долларах США и 79,1% в упаковках. Продажи препарата 

«АкваДетрим витамин Д3» увеличивались из года в год в натуральном выражении, что 

демонстрирует высокую потребность в препаратах, содержащих витамин D. [8]  

Безусловная необходимость витаминов для нормальной жизнедеятельности человека и 

наличие различных факторов, приводящих к их дефициту, указывает на высокую 

потребность в витаминах в виде лекарственных средств. Аудит розничного рынка витаминов 

Казахстана показал, что рынок был представлен всеми необходимыми витаминами, как в 

виде монопрепаратов (жирорастворимых или водорастворимых), так в виде поливитаминов. 

Основное предпочтение на рынке отдавалось монопрепаратам, что обусловлено высоким 

спросом на данные витамины со стороны населения. Спрос на витамин мог также возрасти 

под влиянием эпидемии COVID-19 в Казахстане.  
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Европейские рекомендации по лечению астмы 
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Аннотация 

Бұл мәліметте бронх демікпесімен ауыратын науқастардың  статистика деректері 

көрсетілген,сонымен қоса 2021 жылғы 18 қазандаAJRCCM журналында Global Initiative 

for Asthma (GINA) Strategy 2021 жаңартылған ұсынымдарына шолужасалынған.  

БА занимает лидирующую позицию по распространенности среди населения. Если 

верить статистике, за 15 лет зафиксировано удвоение количества заболевших этой 

патологией. 

По оценкам ВОЗ, сегодня БА болеет примерно 235 млн человек, а к 2025 году 

прогнозируется увеличение до 400 млн человек в мире [1]. Так, в исследованиях 3 фазы 

(ISSAC) также выявлен рост мировой заболеваемости БА у детей в возрасте 6-7 лет (11,1-

11,6%), среди подростков 13-14 лет (13,2-13,7%) 

18 октября 2021 г. в журнале AJRCCM опубликован обзор обновленных рекомендаций 

GlobalInitiativeforAsthma (GINA) Strategy 2021 с обоснованием ключевых изменений. 

Основные рекомендации: 

1. У взрослых, подростков и детей 6-ти лет и старше, подтверждайте диагноз астмы до 

назначения контролирующего лечения, так как подтверждение диагноза является более 

трудным как только начинается лечение. 

2. Персонализируйте и корректируйте лечение в непрерывном цикле обследования, 

лечения и оценки. Данная стратегия минимизирует симптомы и предупредит 

обострения. 

3. При ведении пациента с астмой, не ограничивайтесь только препаратами, но также 

вводите лечение модифицируемых факторов риска и коморбидностей, применяйте 

нефармакологические стратегии, и обучение и практические тренировки навыков 

пациента, особенно по технике применения ингаляторов и приверженности к лечению. 

4. Астма у взрослых, подростков и детей не должна контролироваться исключительно 

β2-агонистами короткого действия. Все взрослые, подростки и дети 6-11 лет с астмой 

должны получать лечение, включающее ингаляционные кортикостероиды. Частота 

лечения (ежедневно или по необходимости) должна зависеть от тяжести астмы у 

пациента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
https://www.ens.az/ru/kak-amerikanskiy-vrach-podsadil-mir-na-vitamin-d
https://secretmag.ru/amp/enciklopediya/chto-takoe-ficha-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm
https://probolezny.ru/bronhialnaya-astma/#1
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5. В данном обновлении 2021 г. GINA разделила лечение взрослых и подростков на 2 

способа в зависимости от ингаляционного препарата для купирования симптомов. 

Каждый способ имеет 5 ступеней (смотрите вложенный документ по деталям). 

6. У детей 5 лет и младше, изначально проводите лечение эпизодов свистящих хрипов 

путем применения β2-агонистов короткого действия. 

7. Прежде чем переходить на ступень выше в лечении для контроля симптомов и 

предупреждения обострений, вы должны подтвердить, что симптомы вызваны астмой, и 

выявить и поработать с модифицируемыми факторами риска. 

8. Когда астма хорошо контролируется в течение 2-3 месяцев, рассмотрите постепенный 

переход на ступень ниже для определения минимальной эффективной дозы. 

9. Как часть самоконтроля астмы с поддержкой, выдайте всем пациентам 

персонализированный письменный план действий в соответствии с образованием 

пациента, чтобы пациенты могли распознать и отреагировать  на ухудшение астмы. 

10. Необходимо направить пациента на консультацию к специалисту, если: 

- Вы не можете с уверенностью подтвердить диагноз астмы. 

- У детей 5-ти лет и младше, очень сильно рекомендуется рассмотреть направление 

ребенка на дальнейшее диагностическое обследование, если имеется раннее начало 

симптомов, отсутствие реакции на лечение, либо признаки, указывающие на 

альтернативный диагноз. 

- При подозрении на профессиональную астму. 

- Если у пациента имеются любые факторы риска связанной с астмой смерти. 

- Симптомы или обострения остаются не контролируемыми не смотря на 

среднюю/высокую дозу ингаляционного кортикостероида – длительно действующего β2-

агониста. 

- Пациенту требуется неотложная медицинская помощь или пероральные 

кортикостероиды более одного раза в год. 

- Имеются данные или высокий риск связанных с лечением побочных эффектов. 

- Имеется подозрение на пищевую аллергию. 

Как указано в пункте 5 выше, ключевым изменением в данном документе является 

разделение лечения у взрослых и подростков на 2 способа: 

- Способ 1 (предпочтительный): низкая доза ингаляционного кортикостероида – 

формотерола для купирования симптомов во всех ступенях; только по необходимости в 

ступенях 1-2, и с ежедневным поддерживающим ингаляционным кортикостероидом – 

формотеролом в ступенях 3-5 (поддерживающая – и – для купирования). Терапия 

поддерживающая – и – для купирования также добавлена как новый вариант лечения у 

детей 6-11 лет в ступенях 3-4 . 

- Способ 2 (альтернативный): β2-агонист короткого действия во всех ступенях, плюс 

регулярный ингаляционный кортикостероид (ступень 2), либо ингаляционный 

кортикостероид – длительно действующий β2-агонист (ступень 3-5). 

- У взрослых с умеренной – тяжелой астмой, документ дает дополнительные 

рекомендации в ступени 5 в обеих способах по добавлению мускариновых антагонистов 

длительного действия и азитромицина, с дополнительным биолоджиком у пациентов с 

тяжелой астмой. 

GINA 2021: ключевые рекомендации 

Эксперты «Глобальной инициативы по бронхиальной астме» (GlobalInitiativeforAsthma, 

GINA) регулярно публикуют рекомендации по диагностике и лечению данного 

заболевания. Далее будут кратко представлены ключевые положения руководства 2021 

года. 

1.      Диагностика: у взрослых, а также подростков и детей 6 лет и старше перед стартом 

лечения желательно подтверждение наличия бронхиальной астмы. У детей младше 6 лет 

свистящее дыхание встречается часто – астма наиболее вероятна в случае наличия такого 
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свистящего дыхания во время физических упражнений, смеха и плача при отсутствии 

респираторных инфекций, а также наличии экземы и/или аллергического ринита. 

2.      Персонализация лечения/контроля: лечение астмы должно быть 

персонифицированным с постоянной оценкой его интенсивности и эффективности. 

3.      Комплексный подход: лечение астмы многофакторное. Оно включает не только 

прием медикаментозной терапии, но и коррекцию факторов риска, а также повышение 

информированности пациента об астме, обучение его правильной технике ингаляций и 

пр. 

4.      Ингаляционные глюкокортикостероиды: у подростков и взрослых терапия астмы не 

должна включать только короткодействующие бета-агонисты. Для снижения риска 

тяжелых обострений, а также контроля симптомов всем пациентам следует назначать 

содержащую глюкокортикостероиды терапию. 

5.      Два пути: экспертами было выделено два пути терапии астмы. Первый, более 

предпочтительный, подразумевает использование сочетания ингаляционного 

глюкокортикостероида и формотерола как средства для облегчения симптомов; тогда как 

второй допускает использование кокроткодействующих бета-агонистов, однако 

подчеркивается, что только при высокой приверженности к базисной терапии. 

6.      Дети ≤5 лет: на старте возможна терапия свистящих хрипов с использованием 

только короткодействующих бета-агонистов. В случае, если симптомы характерны для 

астмы, а также исключены другие причины хрипов, возможен старт пробной базисной 

терапии. 

7.      Интенсификация терапии: прежде, чем усилить терапию астмы (перейти выше на 1 

ступень), следует убедиться, что симптомы пациента действительно обусловлены 

астмой, отсутствуют модифицируемые факторы риска, пациент приверженнен к 

лечению и владеет техникой ингаляций. 

8.      Снижение интенсивности терапии: в случае, если астма хорошо контролируется 

текущей терапией на протяжении 2-3 месяцев, следует рассмотреть снижение 

интенсивности терапии. Следует добиваться хорошего контроля астмы при помощи 

наименее интенсивной терапии, которая возможно у данного пациента. 

9.      План лечения: каждому пациенту с астмой следует предоставить подробный 

письменный план лечения, в том числе включая порядок действий при развитии 

обострения. 

10. Помощь специалиста: за помощью к врачу, специализирующемуся на ведении 

пациентов с астмой, следует обратиться в следующих случаях: 

– невозможность достоверного подтверждения астмы; 

– подозрение на астму, связанную с профессиональной деятельностью; 

– наличие у пациента факторов риска смерти, обусловленной астмой; 

– симптомы не удается контролировать высокими дозами ингаляционных 

глюкокортикостероидов и длительнодействующих бета-агонистов; 

– пациент обращался за экстренной помощью по поводу астмы более 1 раза в год; 

– пациент имеет высокий риск побочных эффектов; 

– у пациента, вероятно, есть пищевая аллергия. 

Литература: 

1. https://probolezny.ru/bronhialnaya-astma/ 
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3. https://diseases.medelement.com/material/ajrccm-18-10-21/887868671634751017 
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Семей қ. ДСБ ШЖҚ «Семей» Медициналық колледж» мекемесі 

Аннотация 

Жұмыстың өзектілігі: Қазіргі таңда мектеп оқушыларының психологиялық ой-өрісі 

бұрынғыға қарағанда өзгерген. Жаһандық дамудың арқасында (мысалы: интернет ресурс, 

телефондар, компьютерлер) оқушылардың қоршаған ортаны тану, онда өмір сүру, сөйлеу, 

ойлау деңгейлері шапшаң және ауқымды. Адамдардың жүйке процесстерінің қасиеттері 

бойынша жоғары жүйке  белсенділігінің түрін анықтау үшін темперамент ұғымына кең 

тоқталу керек. Оқушылардың кейбірі жай, салмақты болса, ал кейбірі өте шапшаң, 

мазасыздау болады. Жұмыстың мақсаты:13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 сынып) 

жүйке процестерінің қасиеттері бойынша жоғары жүйке белсенділігінің түрін 

анықтау.Жұмыстың міндеттері: 1. 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 сынып) жоғары 

жүйке қызметінің  түрін сауалнама арқылы  анықтау.2. 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 

сынып) уақытша байланыстарының көптігін анықтау.3. 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 

сынып) жұмысқа қабілеттілігін анықтау.4. Оқушылардың жүйке процестерінің қасиеттері 

бойынша жоғарғы жүйке белсенділігін жақсартуға арналған ұсыныстар әзірлеу. 

Жұмыстың материалдары мен әдістері: 

1. Жүйке үдерістеріне байланысты жоғары жүйке қызметінің түрін анықтау    (А. Белова 

ұсынған сауалнама әдіс) 

2. Ассоциативті эксперимент әдісі 
Аннотация 

Актуальность работы: 

В настоящее время психологический склад ума школьников изменился по сравнению 

с предыдущим.Благодаря глобальному развитию (например: интернет-ресурс, телефоны, 

компьютеры) уровень познания учащимися окружающей среды, жизни в ней, речи, 

мышления стремительно и масштабно.Чтобы определить тип высшей нервной деятельности 

людей по свойствам нервных процессов, необходимо широко остановиться на понятии 

темперамента.Некоторые из учеников будут медлительными, серьезными, а некоторые-очень 

быстрыми, тревожными. 

Цель работы: определение типа высшей нервной деятельности по свойствам нервных 

процессов у учащихся 13-16 лет (8,9,10 кл.). 

Задачи работы: 

1.определение вида высшей нервной деятельности учащихся 13-16 лет (8,9,10 классов) с 

помощью анкетирования. 

2. выявить множественность временных связей учащихся 13-16 лет (8,9,10 классов). 

3.определение работоспособности учащихся 13-16 лет (8,9,10 классов). 

4.разработать рекомендации по улучшению высшей нервной деятельности учащихся по 

свойствам нервных процессов. 

Материалы и методы работы: 

1. определение вида высшей нервной деятельности, связанной с нервными процессами 

(опросный метод, предложенный А. Беловой) 

2. Методассоциативногоэксперимента.  

Annotation 

Relevance of the work: 

Currently, the psychological mindset of schoolchildren has changed compared to the previous 

one.Thanks to global development (for example: Internet resource, phones, computers), the level of 

students' knowledge of the environment, life in it, speech, thinking is rapidly and on a large 

scale.To determine the type of higher nervous activity of people by the properties of nervous 

processes, it is necessary to dwell extensively on the concept of temperament.Some of the students 

will be slow, serious, and some will be very fast, anxious. 

The purpose of the work: to determine the type of higher nervous activity by the properties of 

nervous processes in students aged 13-16 (8,9,10 cl.). 

Tasks of the work: 
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1. determination of the type of higher nervous activity of students aged 13-16 (grades 8,9,10) by 

means of a questionnaire. 

2. to identify the multiplicity of time connections of students aged 13-16 years (8,9,10 grades). 

3. determination of the working capacity of students aged 13-16 (8,9,10 grades). 

4. develop recommendations for improving the higher nervous activity of students on the properties 

of nervous processes. 

Materials and methods of work: 

1. determination of the type of higher nervous activity associated with nervous processes 

(questionnaire method proposed by A. Belova) 

2. The method of associative experimentБаяндама                                                                                                           

Зерттеу нысаны 

Зерттеу жұмысын жүргізу үшін Семей қаласының «Т.Аманов атындағы №16 жалпы 

орта білім беретін мектеп» КММ  13-16 жастағы  (8,9,10 сынып) оқушылары алынды.  

Олардан арнайы оқушылардың жүйке процесстерінің қасиеттері бойынша жоғары 

жүйке  белсенділігінің түрін анықтау барысында зертханалық жұмыс жүргізілді. 

Зерттеуге алынған оқушылардың жалпы саны – 45, олардың ішінде 15-сі – 8-сынып 

оқушылары, 15-сі – 9-сынып оқушылары, 15-сі – 10-сынып оқушылары Кесте 1 – Зерттеуге 

алынған оқушылардың   сандық құрамы 

 
 Жынысы  

Сыныбы 

Ұлдар  Қыздар  

8 сынып 9 6 

9 сынып 6 9 

10 сынып 6 9 

Барлығы 21 24 

Ғылыми жұмыста А.Белова 1971 жылы құрастырған тест сауалнамасы алынды. 

Ол нейропсихикалық тұрақтылықты, экстраверсияны – интроверсияны анықтай 

алады. Мұнда зерттелініп отырған адамға 4 парақша беріліп, әрқайсысында 4 

темпераменттің қасиеттері бар 20 сауалдан қойылады. Сауалнама талабы 

бойынша өзінің болмысына сай жауапқа + белгісін қояды, ал егер сай болмаса– 

белгісі қойылады [36]. 

Бір қызығы, осы таразылардың көмегімен адамның эмоционалды-еріктік 

тұрақтылығын анықтауға және адамды төрт темпераменттің біріне жатқызуға 

болады. 

 
сангвиник флегматик холерик меланхолик 

1 2 3 4 
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2 – Кестенің жалғасы 

3. Шыдамсыз  

4. Адамдармен қарым-қатынаста өткір және тікелей 

бетке айтады 

5. Көпжағдайлардабастаманыөзқолынаалады 

6. Қырсық 

7. Жұмысқа келгенде шапшаң қимылдайды 

8. Тәуекелге бейім  

9. Кекшіл емес 

10. Сөйлеу мәнері тез және көптеген мимикаларды 

қолданады 

11. Теңдесілмеген, қызбалыққа тез салынады 

12. Кейбір кезде аггрессивті  

13. Бөтен адамдардың кемшіліктерін көрсе шыдай 

алмайды 

14. Тез әрекет жасауға бейім,шешімді тез 

қабылдайды 

15. Тез ширақ қозғалыстарға ие  

16. Мақсатқа жетер жолда тиянақсыз 

17. Көңіл-күйі тез өзгеругебейім 

 

3. Өз күшіне сенбейді  

4. Жалғыздықты оңай көтереді 

5. Өзіне кетіп қалуға бейім 

6. Тез шаршайды 

7. Сөйлеу мәнері ақырын, кейде сыбырлап сөйлеуді 

қажет етеді 

8 Қасындағы адамның мінез-құлқына еріксіз 

бейімделеді 

9. Тым әсершіл  

10. Өзіне және айналасындағы адамдарға жоғарғы 

талаптар қояды  

11. Күмәншіл 

12. Өте сезімтал және жаны нәзік 

13. Өкпелегіш  

14. Адамдармен байланыс жасағанда қиналады  

15. Аз қимылдайды  

16. Көп наразылық білдірмейді                     17. 

Айналасындағы адамдардан жаңашырлығын 

тудыруға тырысады 

Алынған мәліметтерді талдау. Егер белгілі бір типтің сипаттамасында «+»деген 14-17 

белгі болса, онда дәл осы тип сынақ субъектісінде айқын көрінеді; егер 10-13«+»белгісі болса, 

онда бұл тип оған айтарлықтай дәрежеде тән; егер 9«+»белгісіне дейін болса, онда осы 

типтің ерекшеліктері болмашы дәрежеде көрсетіледі. 

Ассоциативті эксперимент 

Қысқаша негіздеме: адам миының ми қыртысының аналитикалық–синтетикалық 

қызметінің ең ерекше түрі-бұл сөздер арасындағы уақытша байланыс жүйелерінің 

1.Күшті теңдесілген, жылжымалы,  (сангвиник) 

 

1. Көңілді және ашық- жарқын 

2. Жігерлі және іскер 

3. Өзің артық бағалауға бейім 

4. Қызығушылығына келгенде тұрақсыз 

5. Жаңа нәрсені тез түсінуге қабілетті 

6. Сәтсіздік пен келеңсіздіктерді оңай өткереді 

7. Жаңа жағдайларға оңай бейімделеді 

8. Ынта жігерімен жаңа істі қолға алады 

9. Егер жаңа іс қызығушылығын тудырмаса, бұл 

істен тез суып кетеді 

10. Жұмысқа тез кірісіп кетеді және бір істен екінші 

іске тез ауысады  

11. Біртипті өмір салтын ұстанғысы келмейді, 

әртүрлілікке бейім 

12. Адамдармен тез тіл табысады және қайырымды , 

бөтен адамдардың қасында өзің еркін сезінеді 

13. Әрдайым ширақ 

14. Жұмысқа қабілетті және төзімді 

15.  Қатты, тез және анық дауысқа ие 

16. Кенеттен болған қиын жағдайларға байсалдылық 

танытады 

17. Тез ұйықтайды және тез оянады 

 

3.Күшті  теңдесілмеген, жылжымалылығы жоғары 

(холерик) 

 

1. Тұрақсыз, мазасыз 

2. Ұстамсыз, ашушаң 

2.Күшті теңдесілген, инертный тип,  (флегматик) 

 

1.Сабырлы және салқын қанды 

2. Жұмысқа келгенде тұрақты  

3. Мұқият және парасатты  

4. Күте алады 

5. Тұйық және сөлескенді ұнатпайды 

6. Сөйлеу мәнері ақырын,  

7. Ұстамды және шыдамды  

8. Бастаған ісін соңына дейін жеткізеді 

9. Күшін құр босқа жұмсамайды 

10. Өмірде қалыптасқан күн тәртібін, жұмыстағы 

жүйені қатаң сақтайды          11. Тандауын 

мақұлдауды қажет етпейді 

12. Өзіне келген жаман пікірлерге қатты мән 

бермейді 

13. Қызығушылығы тұрақты  

14. Жұмысты  ақырын бастайды,  бір істен екінщі 

іске қиыншылықпен ауысады 

15. Айналасындағы адамдардың барлығына бірдей 

қарайды  

16. Барлық жағдайда тиянақтылықты және тәртіпті 

ұнатады  

17. Жаңа ортаға бейімделіп кетуі қиын 

 

4.  Әлсіз, теңдесілмеген, жылжымалылығы төмен 

(меланхолик) 

 

1. Ұялшақ2. Жаңа ортада өзің жоғалтып алады 
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қалыптасуы, яғни бірлестіктер. Осы байланыстарды зерттей отырып, сигналдық жүйелердің 

арақатынасының әртүрлі формаларын көрсететін жеке өмір барысында қалыптасқан шартты 

рефлекстердің сипаты мен көптілігін анықтауға болады, сонымен қатар адамның жоғарғы 

жүйке қызметінің  кейбір жеке ерекшеліктерін анықтауға болады: және т.б. бұл жоғарғы 

жүйке қызметінің барлық ерекшеліктері ассоциативті эксперимент деп аталатын тұжырымда 

анықталады. 

Мақсаты: шартты рефлекстердің сипатын, адамның жоғары жүйке қызметінің кейбір 

жеке ерекшеліктерін анықтауға үйрену: уақытша байланыстардың байлығы немесе кедейлігі, 

тежеу  қабілеті, тежеудің тітіркендіргіш сипаты, жоғарғы жүйке қызметінің түрі, жұмысқа 

қабілеттілігі. 

Жабдық: 10 – 20 бағанға жазылған сөздер жазылған карталар, секундомер. 

Жұмыс барысы: Жоғарғы жүйке қызметінің  жеке ерекшеліктерін ассоциация әдісімен 

анықтау. Тестілеу үшін Сіз жұптарға бөлінуіңіз керек. Содан кейін дәптерге келесі кестені 

жасаңыз: 

Жұпта жұмыс істейтін студенттер дәптерлермен алмасады. Кестенің 1 бағанында әр 

түрлі сипаттағы 20 сөз (зат есім) жазылады. Содан кейін тақырыпқа нұсқаулық беріледі: "енді 

сіз сөздерді оқисыз. Сіз әр сөзге еш ойланбастан алдымен ассоциациядан туындайтын сөзбен 

(зат есім, сын есім, етістік) жауап беруіңіз керек". Экспериментатор тақырыптың дәптеріне 

әр сөзге қарама-қарсы жауап уақытын және сөз қауымдастығын жазады. 

1. Уақытша байланыстардың көптігі. Егер ассоциация сөздері ешқашан қайталанбаса, 

онда бұл уақытша байланыстардың көптігінін жоғары екендігін көрсетеді. Егер 1-2 сөз 1-2 

рет қайталанса, онда уақытша байланыстардың көптігі орташа болады. Егер бірнеше 

ассоциация сөздері бірнеше рет қайталанса, онда уақытша байланыстардың көптігі төмен 

болады. 

2. Жұмыс қабілеттілігі. Егер қауымдастықтың пайда болу уақыты 1-3 секундқа 

созылса, онда бұл жоғарғы өнімділіктің дәлелі. Егер уақыт 3 немесе одан да көп секунд болса 

және біртіндеп бірінші қауымдастықтан соңғы қауымдастыққа дейін өссе, онда өнімділік 

төмен деп бағаланады. 

Зерттеушілерге берілген сөздер тізімі 
Сөздер саны Зерттеушілергебергенсөздертізімі Ассоциация 

пайдаболуғакеткенуақыт, (с) 

Сөз-ассоциациясы 

1 білім   

2 үй   
3 бағдаршам   
4 жаңбыр   
5 шыдамсыз   
6 қоңырау   
7 көбелек   

8 соғыс   
9 аға   
10 нан   
11 ойыншық   
12 аспан   
13 адамгершілік   

14 халық   

15 мақсат   

16 дөңгелек   

    

    

    

    

    

Ұсыныстар: 

1. Ата-аналар мен мұғалімдер баламен қарым-қатынас орнатуда темперамент типіне 

https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
https://translate.google.kz/?hl=kk
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ерекше көңіл аудару керек, сондықтан мектеп психологімен жиналыстар өткізу;  

2. “Адам темпераментін өзгерте алады ма?” деген тақырыпқа сыныптар арасында 

дебат өткізу. 

3. Темпераменттердің әр типіне сәйкес оқушыларды тәрбиелеу (мысалы: меланхолик 

оқушылардың баяулығына күлмеу, мазақ етпеу, жылдамдыққа үйрету; Сангвиник пен 

холерик типті оқушыларға бастаған ісіне жауапкершілікпен қарауды үйрету; флегматиктерді 

жылдамдығын арттыруға үйрету; 

ҚОРЫТЫНДЫ 

1 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 сынып) жоғары жүйке қызметінің  түрін 

сауалнама алу арқылы анықталды.  

13-14 жастағы оқушыларда- 15 оқушының  47% сангвиник типті,  30% флегматик,   15% 

холерик,  8%  меланхолик типті болып шықты. 

14-15 жас оқушыларда - 15 оқушының   41% сангвиник типті,  24% флегматик, 20% 

холерик, 15%  меланхолик типті болып шықты. 

15-16 жастағы оқушыларда - 15 оқушының  45% сангвиник типті,  20% флегматик, 15% 

холерик,  20% меланхолик типті болып шықты. 

2 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 сынып)  уақытша байланыстарының 

көптігін анықталды; 13-14 жастағы оқушыларда жоғарғы деңгей 15 оқушының 5-ін құраса, 

14-15 жастағы оқушыларда  6 оқушы, ал 15-16 жастағы оқушыларда 7 оқушыны құрады. 

Орташа деңгей 13-14 жастағы оқушыларда  15 оқушының 7-ін құраса, 14-16 жас 

аралығындағы оқушыларда бірдей көрсеткішті көрсетті. Төмен деңгей 9-сынып 

оқушыларында 4 оқушыны, ал 8 бен 10 сыныптарда 3 оқушыдан көрсетті; 

3 13-16 жастағы оқушылардың (8,9,10 сынып) жұмысқа қабілеттілігі анықталды. 

Суретте көрсетілгендей жоғарғы сыныптарда жұмысқа қабілеттіліктің жоғары екендігін көре 

аламыз, себебі 15-16 жастағы  оқушыларда 15 оқушының  9-ы, 14-15 жастағы  оқушыларда 7-

уі, 13-14 жастағы оқушыларда 6-ы жоғары деңгейді көрсетті. Керсінше төменгі сыныпта 13-

14 жастағы оқушыларда  орташа деңгей басымырақ, себебі, 13-14 жастағы оқушылардың 9-ы, 

14-15 жастағы оқушылардың 8-і, 15-16 жастағы оқушылардың 6-ы орташа деңгейді көрсетті; 

4 Оқушылардың жүйке процестерінің қасиеттері бойынша жоғарғы жүйке 

белсенділігін жақсартуға арналған ұсыныстар ұсынылды. 
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«Мақсат» Орал жоғары медициналық колледжі 

Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию избыточной массы тела и ожирения у 

подростков и детей, также об опасности заболеваний, развивающихся вследствие ожирения в 

более позднем возрасте.Целью работы является комплексное изучение последствий 

ожирения, которое носит социальный характер и стало одной из глобальных проблем. 

Annotation 

This work is devoted to the study of overweight and obesity in teenagers and children, as 

well as the danger of diseases developing as a result of obesity at a later age. The aim of the work is 

a comprehensive study of the consequences of obesity, which is of a social nature and has become 

one of the global problems. Andpromotion of a healthy lifestyle through daily physical activity. 

Кіріспе: 

1950 жылы семіздік Халықаралық аурулар классификациясына (ICD) енгізілді.   

Бүгінгі күні жалпы қабылданған көзқарасқа сәйкес, семіздік өмір сапасының нашарлауына, 

әлеуметтік, психологиялық және экономикалықмәселелердің туындауына, бірқатар 

созылмалы аурулардың дамуына ықпал етеді және медициналық көмектің құнын 

арттырады.Артық салмақ пен семіздік денсаулыққа зиянын тигізетін қалыптан тыс немесе 

шамадан тыс май шөгінділерінің пайда болуының нәтижесі болып табылады.Бұл мәселе 

сонау ерте заманнан басталып, бүгінгі күнге дейін сақталған. Қазіргі уақытта семіздік әлі де 

өзекті мәселе болып табылады. Өткен жылдармен салыстырғанда бұл дертке шалдыққандар 

саны айтарлықтай артқан. Бұл көрсеткіш әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасында өсіп 

келеді.  

Зерттеудің мақсаты - семіздіктің қауіп факторлары және оның таралуына байланысты 

жазылған әдебиет ресурстарына шолу.  

Актуалды 

Қазіргі уақытта біздің планетамызда 300 миллионға жуық семіздікпен ауыратын 

науқастар бар, бұл жалпы ересек тұрғындардың 7% құрайды.Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының сарапшылары 2025 жылға қарай семіз адамдар санының екі есе дерлік өсуін 

болжайды, бұл 2000 жылғы деректермен салыстырғанда АҚШ-тағы ересек тұрғындардың 45-

50%, Австралияда, Ұлыбританияда 30-40% және т.б. Бразилия халқының 20%-дан 

астамы.Осыған байланысты семіздікті ДДҰ қазіргі заманның жаңа жұқпалы емес «індеті» 

деп таныды. 

Семіздікке әкелетін адамдардың саны әр 10 жылда 10 пайызға артып келеді. 

Қазақстан бұл тұрғыдан ерекшелік емес. 

Қазақ тамақтану академиясы жүргізген зерттеулер еліміздің ересек тұрғындары 

арасында (15 жастан жоғары) дене салмағының орташа таралуы әйелдерде 29,7 пайызды, 

ерлерде 33,9 пайызды құрағанын көрсетті; семіздік - әйелдерде 25,8 пайыз, ерлерде 15,3 

пайыз. 

Бұл Қазақстанның ересек халқының жартысынан астамы (әйелдердің 55,5 пайызы 

және ерлердің 49,2 пайызы) артық дене салмағымен немесе семіздікпен ауыратынын 

көрсетеді. 
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Балаларға келетін болсақ, бір жастан 14 жасқа дейінгі әрбір жетінші балада (Қазақстан 

балалар халқының 14,7 пайызы) дене салмағы артық (9,2 пайызы) немесе семіздік (5,5 

пайызы) байқалады. 

 Заманауи зерттеулерге сүйенсек, әлемде жасөспірімдердің 25%-ы артық салмақпен 

ауырса, 15%-ы семіздікке шалдыққан.Балалық шақта артық салмақ, ғалымдар атап өткендей, 

ересек жаста семіздіктің пайда болуының маңызды факторы болып табылады.Яғни, 6 

жасында артық салмағы бар балалардың 50%-ы есейген шағында семіздікке шалдығады, ал 

жасөспірімдік шақта бұл ықтималдық 80%-ға дейін артады.Бұдан семіздік әлі де өзекті 

мәселелердің бірі болып қала береді деген қорытынды жасауға болады. 

Семіздік қаупі туралы кейбір ғылыми фактілерді келтірсек: артық дене салмағы өмір сүру 

ұзақтығын орта есеппен 7 жылға қысқартатыны дәлелденген. 

 Дене салмағы мен семіздік әлемдегі өлім-жітімнің негізгі себептері арасында бесінші 

орында тұр. Кем дегенде 2,8 миллион ересек адам жыл сайын артық дене салмағына немесе 

семіздікке байланысты қайтыс болады. 

 Диабет жағдайларының 44 пайызы, жүректің ишемиялық ауруының 23 пайызы және 

түрлі обыр түрлерінің 7-ден 41 пайызы семірумен және дене салмағының артық болуымен 

байланысты. 

 Балалар мен жасөспірімдер арасында семіздіктің таралу үрдісі ерекше алаңдаушылық 

тудырады, ол бүгінгі таңда 1970 жылмен салыстырғанда 10 есе жоғары. 

Қазіргі таңда дамушы елдерде 5 жасқа дейінгі балалар саны 35-ке жуық. 

Артық салмақ, әсіресе семіздік өзінің асқынуларымен қауіпті олар атеросклероз, гипертония, 

инфаркт, инсульт, қант диабеті, асқазан-ішек патологиясы, артриттер, репродуктивтік 

функцияның бұзылуы және басқа да аурулардың дамуын тудырады. Тағыда  белсенді емес 

өмір салты; ферментативті белсенділіктің генетикалық анықталған бұзылыстары (липогенез 

ферменттерінің белсенділігінің жоғарылауы және майларды ыдырататын ферменттердің бас 

сүйек-ми жарақаттарының белсенділігінің төмендеуі (липолиз); табиғатта және диетада 

қателіктер (көмірсуларды, майларды, тұзды, қантты және алкогольді сусындарды шамадан 

тыс тұтыну, түнде тамақтану және т.б.); кейбір эндокриндік патологиялар (гипотиреоз, 

гипогонадизм, инсулинома, Иценко-Кушинг ауруы); психогендік артық тамақтану; 

физиологиялық жағдайлар (лактация, жүктілік, менопауза); стресс, ұйқының болмауы, 

психотроптық және гормондық препараттарды қабылдау (стероидтар, инсулин, босануды 

бақылау таблеткалары) және т.б. 

Семіздікпен ауыратын науқастар қалыпты салмағы бар адамдарға қарағанда 

гипертониялық аурумен 2-3 есе, стенокардиямен және коронарлық артерия ауруымен 3-4 есе 

жиі ауырады. 

Семіздікпен күресудің ең тиімді әдісі диета мен белсенді тұрақты жаттығулардың 

үйлесімі болып табылады.Сонымен қатар, семіздіктің диагностикасы мен емдеуіне 

дәрігердің қатысуы керек екенін есте ұстаған жөн.Тек ол салмақтың жоғарылауының нақты 

себебін біліп, диетаны реттейалады және өмір салтын өзгерту бойынша ұсыныстар бере 

алады.Артық салмақтан құтылу - күрделі міндет, оның негізгі мақсаты көптеген қатар 

жүретін аурулардың қаупін азайту және өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады. 

Осыған сүйене отырып, артық салмақпен күресу принципі негізінен салынған. Өз 

кезегінде, дененің су балансы туралы да есте сақтау маңызды - метаболикалық процестердің 

негізі. Ең дұрысы, тәулігіне адам салмағының 1 килограммына 30 мл суды тұтыну керек. 

Бірақ, тағы да, бәрі өте жеке. Сонымен қатар, егер сіз күніне ең көбі 3 стакан су ішсеңіз және 

сізде, мысалы, 8 болуы керек болса, онда мұндай режимге күрт көшу бүйректе 

проблемаларды тудыруы мүмкін. Сондықтан жаңа тұтынуға біртіндеп көшкен дұрыс.  

Сондай-ақ келесі факторларды ескеру қажет: зат алмасу жылдамдығы, күнделікті 

режим және басқалар. Тұтынылатын тағам мөлшерінің кенеттен өзгеруі дененің күйзелісіне 

әкелуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн, сондықтан ораза ұстауға және керісінше кенеттен 

ауысу ұсынылмайды. Артық салмақпен күресудегі бірдей маңызды параметр, бұрын 

айтылғандай, физикалық белсенділік, атап айтқанда оның күндізгі жалпы көрсеткіші. 
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Неғұрлым көп энергия жұмсалса, соғұрлым дене майына аз түседі. Сонымен қатар, әртүрлі 

бұлшықет топтарына арналған жаттығулар жиынтығын орындау оларды нығайтуға, дененің 

төзімділігін арттыруға көмектеседі, сонымен қатарденені шынықтырады. Жаттығулардың 

саны мен түрлерін ауыстырып, өзгерту керек, өйткені бұлшықеттер шамамен 2 аптадан кейін 

жүктемелерге үйренеді және күшті нәтиже болмайды.  

Егер сіз тек бір бұлшықет тобына жаттығулар жасасаңыз, бұл осы аймақтағы дене 

майының төмендеуіне әкеледі деген пікір бар екенін атап өткен жөн. Бұл позиция түбегейлі 

дұрыс емес, өйткені «жергілікті» салмақ жоғалту болмайды. Сонымен қатар, егер сіз белгілі 

бір бұлшықет топтары үшін жаттығулар жасасаңыз, нәтижеге жете алмайсыз. Майлы 

шөгінділер астында бұлшықет массасы артады, осылайша фигураны көрнекі түрде үлкейтеді, 

ал тері астындағы майдың көп бөлігі пайдаланылмайды.  

Бұған жол бермеу үшін кардио жүктемелерін күнделікті жаттығуларға қосу керек. Бұл 

әртүрлі жүгіру, арқанмен секіру, жылдам жүру, велосипедпен жүру, интервалды жаттығулар 

және т.б. болуы мүмкін.  

Қорытынды :  

Артық салмақ пен семіздікті емдеудің стратегиялық мақсаты салмақ жоғалту, зат 

алмасу бұзылыстарын толық бақылауға қол жеткізу, семіздікке байланысты ауыр 

аурулардың дамуын болдырмау, сонымен қатар қол жеткізілген нәтижелерді ұзақ уақыт 

бойы сақтау болып табылады.Сондықтан мұндай емдеуді ғана табысты деп санауға болады, 

бұл артық салмақтың төмендеуіне және науқастың денсаулығының жақсаруына 

әкеледі.Артық дене салмақ  мен семіздікке, сондай-ақ, олармен тығыз байланысты 

жұқпалы емес ауруларға жол бермеудің мүмкіндіктері аз емес. Ол үшін қоршаған 

ортаны жақсарта отырып, тұрғындарға қолайлы жағдай туғызу, ақпараттандыру 

деңгейін арттыру, салауатты тамақтануды қалыптастыру, табиғи тағам өнімдерін 

таңдау, дене шынықтырумен белсенді түрде айналысу семіздікке тосқауыл қоюда аса 

маңызды рөл атқарады. 

Бұл мақалада біздің заманымыздың індеті – семіздікпен байланысты кейбір аспектілер 

ғана қарастырылады. Бұл жағдай шынымен денсаулық үшін өте қауіпті, медициналық 

араласуды және тұрақты бақылауды қажет етеді. Өйткенібірқатар аурулардың дамуымен 

байланысты. Әртүрлі мамандықтардағы ғалымдардың бірлескен күш-жігеріжәне  адам 

ағзасындағы май тінінің рөлін түпкілікті анықтауға байланысты зерттеулерді күшейту осы 

ауруды емдеу және алдын алу бойынша барлық  шараларды әзірлеуге мүмкіндік беретіні 

сөзсіз. 
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Аннотация 

Орындалған жұмыстың мақсаты аяқ көк тамырларының варикозды кенеюі ауруының 

анықталуының, емдеуінің және алдың алуының заманауи ұстанымдарың оқып талдау. 

Аталған тамырлық патология туралы клиникалық ақпараттарды қолдану негізінде жұмыста 

аурудың тұрақты клиникалық белгілері көрсетілді. Ауруға әкелетің себептер, емі және алдың 

алу мәселелері қарастырылды. 

Annotation 

The aim of the work is to study the modern principles, diagnosis, treatment and prevention of 

varicose veins of the lower extremities and its complications. Based on the study of clinical 

information about this vascular pathology, the most permanent signs of the disease are considered 

in the work. The issues of the causes of the development, treatment and prevention of varicose veins 

are touched upon. 

 

Вapикoзнoepacшиpeниe вeн нижниx кoнeчнocтeй- этocaмocтoятeльнoe зaбoлeвaниe, 

кoтopoe мoжeт coчeтaтьcя c дpугими зaбoлeвeниями вeн или являтьcя иxcлeдcтвиeм, 

имeющee пpoгpeccиpующee тeчeниe, вызывaющee нeoбpaтимыe измeнeния в пoдкoжныx 

вeнax, кoжe, мышцax и кocтяx. Являeтcя пoлиэтиoлoгичecким зaбoлeвaниeм, 

кoтopoexapaктepизуeтcя нeoбpaтимым нepaвнoмepным увeличeниeм иx 

пpocвeтacoбpaзoвaниeм выпячивaний в мecтe иcтoнчeннoй cтeнки, удлинeниeм и 

узлoпoдoбнoй извитocтью, функциoнaльнoй нeдocтaтoчнocтью клaпaнoв и peтpoгpaдным 

кpoвoтoкoм пpи oпуcкaнии кoнeчнocтeй. 

Ocнoвныe мoмeнты пaтoгeнeзa. 

Пepвичнaя нeдocтaтoчнocть клaпaнoв пoвepxнocтнoй вeнoзнoй cиcтeмы. 

Втopичнaя функциoнaльнaя нeдocтaтoчнocть клaпaнoв пoвepxнocтнoй вeнoзнoй cиcтeмы. 

Пpeпятcтвиe нa путяx вeнoзнoгo oттoкa из кoнeчнocти - этo кaк пpaвилo чиcтo 

мexaничecкoe пpeпятcтвиe, тaкoe кaк мaткa, oпуxoль, тpoмб (кaк cлeдcтвиe пepeнeceннoгo 

тpoмбoфлeбитa). 

Функциoнaльнaя нeдocтaтoчнocть клaпaнoв глубoкиx вeн. 

Функциoнaльнaя нeдocтaтoчнocть клaпaнoв пepфopaнтныx вен. 

Измeнeниe тpoмбoтичecкoй и фибpинoлитичecкoй aктивнocти кpoви-эти измeнeния мoгут 

вecти к тpoмбooбpaзoвaнию, чтo нe вceгдa пpoявляeтcя клиничecки, нo вceгдa вeдeт к 

нapушeниям вeнoзнoй гeмoдинaмики, 

Apтepиaльнo-вeнoзныe aнacтoмoзы мoгут быть кaк вpoждeнными, тaк и пpиoбpeтeнными, 

пpи кoтopыx из apтepиaльнoй cиcтeмы в вeнoзную ocущecтвляeтcя apтepиaльный притoк 

кpoви, чтo peзкo увeличивaeт нaгpузку нa вeнoзную cтeнку (cтeнкa вeны aнaтoмичecки нe 

cпocoбнa выдepжaть тaкoй пoтoк кpoви). 

Измeнeния гopмoнaльнoгo фoнa. Этo oчeнь вaжнoe пoлoжeниe, пoэтoму мы 

ocтaнoвимcя нa нeм бoлee пoдpoбнo. Кaк извecтнo жeнщины бoлee пoдвepжeны вapикoзнoй 

бoлeзни, чeм мужчины, этoт фaкт cвязывaют c диcбaлaнcoм cтepoидныx гopмoнoв. 
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Нacлeдcтвeнныe и вpoждeнныe фaктopы. 

Длитeльнoe вepтикaльнoe пoлoжeниe чeлoвeкa (кaк пpaвилo вo вpeмя paбoты). 

КлассификацияпоCEAP(в сокращении): 

1. Клиническийраздел (C) 
2. Этиологический раздел(Е) 
3. Анатомический раздел(А) 
4. Патофизиологический раздел (Р). 
(С)-Описываетсяклиническийстатуспациента. Поводом для отнесениябольного к тому или 

иномуклассуслужитналичие у негонаиболеевыраженногообъективногосимптома. 

(E)-Описывают причинный критерий или ее форму. 

(A)-Здecь укaзывaют, в кaкoй чacти вeнoзнoй cиcтeмы нижниx кoнeчнocтeй oбнapужeны 

пaтoлoгичecкиe измeнeния.Пoдкoжныe вeны, глубoкиe вены, пepфopaнтныe вeны и т.д. 

(P)-Пpeднaзнaчeн для oпиcaния xapaктepa нapушeний вeнoзнoй гeмoдинaмики: 

Peфлюкc, oкклюзия, coчeтaниepeфлюкca и oкклюзии или отсутствие таковых изменений. 

Уpoвeнь диaгнocтичecкиx дeйcтвий (L) 

LI – клиничecкoeoбcлeдoвaниe +/- ультpaзвукoвaя дoпплepoгpaфия 

LII – клиничecкoeoбcлeдoвaниe + ультpaзвукoвoeaнгиocкaниpoвaниe +/- плeтизмoгpaфия 

LIII – клиничecкoeoбcлeдoвaниe + ультpaзвукoвoeaнгиocкaниpoвaниe + флeбoгpaфия или 

флeбoтoнoмeтpия или cпиpaльнaя кoмпьютepнaя тoмoгpaфия или мaгнитнo-peзoнaнcнaя 

тoмoгpaфия. 

Эпидeмиoлoгия. 

Pacпpocтpaнённocть вapикoзнoй бoлeзни нeoбычaйнo шиpoкaя. Пo дaнным 

paзныxaвтopoв, в тoй или инoй cтeпeни выpaжeннocти eё пpизнaки имeют дo 89 % жeнщин и 

дo 66 % мужчин из чиcлa житeлeй paзвитыxcтpaн. Пo дaнным cтaтиcтики oкoлo 30% гpaждaн 

Кaзaxcтaнacтpaдaeт вapикoзным pacшиpeниeм cocудoв нижниx кoнeчнocтeй. 

Диaгнocтикa. 

Пaциeнт c зaбoлeвaниeм вapикoзoм нижниx кoнeчнocтeй жaлуютcя нa:бoли, тяжecть, 

утoмляeмocть, oтёчнocть в нижниx кoнeчнocтяx, зуд, чувcтвoжжeния, нaличиe тpoфичecкиx 

измeнeний кoжныx пoкpoвoв (гипepпигмeнтaция, индуpaция дepмaтит, пoявлeниe язвы). 

В aнaмнeзe бoльныx зaчacтую мoжнo увидeть нacлeдcтвeннocть, мaлoпoдвижный 

oбpaз жизни peгуляpный пpиeм гopмoнaльныx пpeпapaтoв, пocтoяннoe нoшeниe нeудoбнoй, 

выcoкoй oбуви, бepeмeннocть. 

Пpи ocмoтpe выявляютcя тaкиecимптoмы кaк: увeличeниe вeнoзнoгopиcункa,oтeк 

нижниx кoнeчнocтeй,пpизнaки тpoфичecкиx измeнeний кoжныx пoкpoвoв, pacшиpeнныe 

вeны, нaличиe тpoмбoтичecкиx мacc, дeфeкты фacции, флeбoлиты. 

Инcтpумeнтaльныe иccлeдoвaния. 

УЗAC – ультpaзвукoвoeaнгиocкaниpoвaниe вeн нижниx кoнeчнocтeй – этocaмoe 

инфopмaтивнoe и тoчнoe иccлeдoвaниe, являющeecя «зoлoтым cтaндapтoм» диaгнocтики в 

флeбoлoгии. Oнocoвмeщaeт в ceбe лучшиe кaчecтвa мeтoдoв УЗИ и дoпплepoгpaфии. 

Флeбoгpaфия (МPA, КТA) cocудoв (пpимeняeтcя пpи cпopныxcлучaяx в цeляx 

диффepeнциaльнoй диaгнocтики): 

Диффepeнциaльный диaгнoз. 

Вapикoз вeн нижниx кoнeчнocтeй пpинятo диффepeнциpoвaть c зaбoлeвaниями: 

apтpoзoapтpиты кoлeнныx и тaзoбeдpeнныxcуcтaвoв, пятoчныe шпopы, плocкocтoпиe, киcтa 

Бeйкepa, ocтeoxoндpoз, cиндpoм Poтa, paзличныe дepмaтoлoгичecкиecиндpoмы, 

лимфeдeмa.кoмпeнcaтopнoe вapикoзнoepacшиpeниe пoвepxнocтныx вeн, вpoждeннoй 

aнгиoдиcплaзии: cиндpoмoв Клиппeля-Тpeнoнe и Пapкca-Вeбepa-Pубaшoвa. 

Лeчeниe. 

В лeчeнии дaннoгo зaбoлeвaния имeют 3 ocнoвныe цeли лeчeния: 

Уcтpaнeниe пaтoгeнeтичecкиx мexaнизмoв (клaпaннaя нeдocтaтoчнocть пepфopaнтныx и 

мaгиcтpaльныx вeн); 

Ликвидaцию внeшниx пpoявлeний зaбoлeвaния (вapикoзныx вeн); 



271 
 

Улучшeниe кaчecтвa жизни. 

Coбcтвeннocaмo лeчeниeнaпpaвлeнo нa уcтpaнeниe кocмeтичecкиx дeфeктoв, клиничecкoe 

улучшeниe, ликвидaция пaтoлoгичecкиx вeнoзныxpeфлюкcoв. 

В лeчeнии иcпoльзуют- cвoбoдный peжим, диeту, кoтopaя нaпpaвлeнa нaкoppeкцию paциoнa 

питaния, cнижeниe избытoчнoй мaccы тeлa и пpoфилaктику зaпopoв, вoзвышeннoe 

пoлoжeниe кoнeчнocтeй. Иcпoльзуют мeтoды кoмпpeccиoннoй тepaпии: элacтичecкиe бинты, 

кoмпpeccиoнный тpикoтaж. 

В пpимeнeнии пpeпapaтoв ocoбoe внимaниe удeлaют тaким лeкapcтвeнным cpeдcтвaм, 

кaк: гeпapин – в cтaндapтнoй дoзиpoвкe нe мeнee 5 днeй пapeнтepaльнo или пoдкoжнo, 

энoкcaпapин 1мг/кг двapaзa в дeнь или 1,5 мг/кг oдин paз в дeнь, пoдкoжнo.НПВC 

(диклoфeнaк, кeтoтифeн, кeтopoлaк, лopнoкcикaм) в cтaндapтнoй дoзиpoвкe пpи нaличии 

пoкaзaний, cимптoмaтичecки, в кaчecтвe дoпoлнитeльнoй тepaпии. Антибaктepиaльнaя 

тepaпия пpимeняeтcя пpи нaличии тpoфичecкиx язв. Cимптoмaтичecкaя тepaпия 

иcпoльзуютcя пpeпapaты Диocминa, в кaчecтвe дoпoлнитeльнoй тepaпии для пoвышeния 

вeнoзнoгoтoнуca. Пpaктикуeтcя тaкжe в лeчeнии мeтoды физиoтepaпии.  

Xиpуpгичecкoe вмeшaтeльcтвo. 

Виды oпepaции: 

Эндoвeнoзнaя лaзepнaя кoaгуляция- coвpeмeнный мeтoд, пpизвaнный уcтpaнить 

peфлюкc кpoви в пoвepxнocтныx и пepфopaнтныx вeнaxc пoмoщью тeплoвoй энepгии 

лaзepнoгo излучeния. 

Эндoвeнoзнaя кpиoдecтpукция- этocoвpeмeнный мeтoд удaлeния пaтoлoгичecкиx 

ткaнeй c пoмoщью cвepxнизкиx тeмпepaтуp. 

Эндoвeнoзнaя paдиoчacтoтнaя aбляция- пpeдcтaвляeт coбoй внутpиcocудиcтoe 

тeплoвoe вoздeйcтвиe нacтeнки вeн paдиoчacтoтным излучeниeм для зaкpытия пpocвeтa 

пoвpeждeннoгococудa. 

Флeбocклepoзиpующee лeчeниe- ввeдeниe в пpocвeт вapикoзнo-pacшиpeннoй вeны 

cпeциaльныx пpeпapaтoв — флeбocклepoзaнтoв, кoтopыe вызывaют быcтpую oблитepaцию. 

Тaким oбpaзoм cocуд иcключaeтcя из кpoвoтoкa и c тeчeниeм вpeмeни пpeвpaщaeтcя в 

фибpoзный тяж. 

Кpoccэктoмия- xиpуpгичecкaя oпepaция пopaзoбщeнию coуcтья мeжду пoдкoжными и 

глубoкими вeнaми нижниx кoнeчнocтeй. Пepeceкaютcя и пepeвязывaютcя пoдкoжнaя вeнa и 

ee пpитoки в зoнecoуcтья. 

Cтpиппинг- этo мaлoинвaзивный xиpуpгичecкий мeтoд лeчeния вapикoзнoй бoлeзни. 

Oн пpимeняeтcя, кoгдa вapикoз пopaжaeт бoльшую или мaлую пoдкoжную вeну. Cуть мeтoдa 

в тoм, чтo бoльнaя вeнa извлeкaeтcя из-пoд кoжи. 

Диcceкция пepфopaнтныx вeн- aльтepнaтивa тpaдициoннoй oпepaции Линтoнa 

(пoдфacциaльнaя пepeвязкa кoммуникaнтныx вeн). Выпoлняeтcя c пoмoщью cпeциaльнoй 

aппapaтуpы пoд видeoкoнтpoлeм нa мoнитope. Пpeимущecтвo мeтoдa зaключaeтcя в тoм, чтo 

эндocкoп ввoдитcя пoд кoжу и фacцию гoлeни чepeз нeбoльшoй paзpeз нeизмeнeннoй кoжи в 

вepxнeй тpeти гoлeни. Пpи тpaдициoннoй жeoпepaции Линтoнapacceкaeтcя кoжa в oблacти 

тpoфичecкиx язв и измeнeннoй кoжи, чтopeзкo зaтpудняeт дaльнeйшee зaживлeниe. 

Минифлeбэктoмия- этo мaлoинвaзивнaя мeтoдикa лeчeния вapикoзнoгopacшиpeния 

вeн. В oтличиeoт клaccичecкoгoxиpуpгичecкoгo вмeшaтeльcтвa этa мини-oпepaция нe тpeбуeт 

ввeдeния пaциeнтa в  нapкoз и иcceчeния бoльшoгo кoличecтвa ткaнeй. Пpи 

минифлeбэктoмии вeны удaляютcя чepeз нeбoльшиe пpoкoлы. 

Шунтиpoвaниe вeн- oбxoд cocудиcтoй oкклюзии или cужeния путeм пepeмeщeния 

кpoвoтoкac пoмoщью coбcтвeннoгo мaтepиaлaopгaнизмa или cocудиcтoгo пpoтeзa. В 

бoльшинcтвecлучaeв иcпoльзуeтcя вeнa из дpугoй чacти тeлa. 

Пpoфилaктикa. 

Cтapaтьcя пoддepживaть мышцы гoлeни в тoнуce, чeму пoмoгут eжeднeвныe зaнятия бeгoм 

или xoдьбoй. Тpeниpoвaнныe мышцы пpeпятcтвуют pacшиpeнию cтeнoк cocудoв вeн и 

oбpaзoвaнию узлoв; 
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Избeгaть длитeльныxcтaтичныx нaгpузoк нa нoги, т.e. нeпoдвижнoгocтoяния в oднoй пoзe; 

Выбиpaть oбувь нa нeвыcoкиx кaблукax. В кpaйнeм cлучae, ecли тpeбуeтcя oбувь нa выcoкoм 

кaблукe, cтapaйтecь в тeчeниe дня мeнять oбувь cpaзнoй выcoтoй кaблукa; 

Избeгaть пoз в пoлoжeнии cидя, зaтpудняющиx кpoвoтoк нижниx кoнeчнocтeй, нaпpимep, 

пoзы «нoгa нa нoгу»; 

Кoнтpoлиpoвaть вec, тaк кaк лишниe килoгpaммы пoвышaют нaгpузку нa нoги; 

Cтapaтьcя дoлгo нe нocить вeщи, излишнecтягивaющиe нoги или тaлию. 
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Аннотация 

Бұл баяндамада жасөспірімдердің арасында уытты заттардың ауыз қуысына тигізетін 
кері әсерлері бойынша колледж арасында сауалнама жүргізіп,қолдану жиілігіне байланысты 

мониторинг жасалынды.Сонымен қатар зерттеу нәтижелеріде көрсетілген. 

В данном докладе проведен опрос среди подростков по поводу негативного 

воздействия токсических веществ на полость рта и проведен мониторинг в зависимости от 

частоты применения.Кроме того, указанные исследования. 

In this report,a college survey was conducted on the negative effects of toxic substances on 

the oral cavity among adolescents, and monitoring was carried out depending on the frequency of 

use.The results of the study are also shown. 

Тақырыптың өзектілігі:  

       Қазіргі кезде жасөспірімдер арасында кеңінен таралған өзекті мәселелердің бірі 

жасөспірімдер арасындағы уытты заттардың, яғни никотинді, улы түтінді заттардың көп 

қолданып, және тәуелділікті жеңе алмауында. Жасөспірімдерді темекі шегу бірнеше 

себептерге байланысты алаңдатады. Біріншіден, жасөспірімде күнделікті темекі шегуді 

бастағандар, әдетте, өмір бойы темекі шегеді. Екіншіден, темекі шегу созылмалы аурулардың 

(жүрек ауруы, қатерлі ісік, өкпе эмфиземасы) даму қаупін арттырады. Үшіншіден, темекі 

шегумен байланысты созылмалы аурулар әдетте тек ересектерде пайда болғанымен, темекі 

шегетін жасөспірімдер жөтел, тыныс жолдарының дисфункциясы, қақырықтың пайда болуы, 

тыныс алудың қысқаруы және басқа тыныс белгілерінің пайда болуымен ауырады. Сонымен 

қатар  ауыз қуысынан жағымсыз иістің пайда болуына және эмальдың түсінің өзгеруіне ғана 

емес, сонымен қатар көптеген патологиялар мен стоматологиялық аурулардың дамуына 

әкеледі.  Улы шайырлы заттар мен канцерогендер тіс беткейіне жұқа, бірақ қатты қабатта 

орналасады, өзіндік  пленка түзеді. Бұл бактериялардың өсуіне және қабыну процесінің 

дамуына қолайлы жағдай жасайды. Темекі шегушінің тістеріндегі сары жабын күлімсіреу 

эстетикасын ғана емес, денсаулыққа теріс әсер етеді. Ол эмаль түсін бұрмалайды және 

дентальды тіндердің бұзылуына ықпал етеді. Ауыз қуысындағы темекі түтіні эмальдың 
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тұтастығын бұзады және пайдалы микроорганизмдерді өлтіреді. Температураның бұзылуы 

тіс беткейінің өте майда шытынауларға пайда болуына әкеледі.  

Улы заттар эмальдың кеуекті құрылымына еркін еніп, тереңдікте тығыз қабатта орналасады. 

Бактериялар, күйе және тар кішкентай жарықтар арқылы енеді. Тістер ақтығын жоғалтады, 

сары немесе қою қоңырға айналады. Кейіннен тамырларда қара дақтар пайда болады, бұл 

кариес пен пульпиттің дамуына ықпал етеді. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: 

 Жасөспірімдердің арасында уытты заттардың қолдануының жиілігін анықтау; 

 Уытты заттардың ауыз қуысына тигізетін кері әсерлері бойынша колледж арасында 
сауалнама жүргізу; 

 Уытты заттарды қолданушылар арасында мониторинг жүргізу; 
 Зерттеу қорытындысына баға беру. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: 

Жұмыстың формалары: 

 Зерттеу жұмысы бойынша статистикалық мәліметтер жинау; 
 Зерттеу жұмыстарын жүргізу; 
 Зерттелген жұмыстардың нәтижелерін талдау. 

Зерттеу нысандары: Түркістан жоғары медицина колледжінің стоматологиялық клиникасы. 

1. Уытты заттардың шырышты қабатына тигізетін кері әсері бойынша зерттеу барысы: 

24.11.2021-24.02.2022 аралығында Түркістан жоғары медицина колледжінің студенттері 

арасында анонимді жүргізілген сауалнама нәтижесі. 

Видео сауалнама. https://www.youtube.com/watch?v=6jqeD2tMKIw 

                            Жынысы бойынша 

      

Түркістан жоғары медицина колледжінің студенттері арасында жүргізілген 

сауалнама бойынша ерлер арасында-88%,ал қыздар қауымы-12% құрады.Демек ерлермен 

қатар қыздарда да тең дәрежеде қызығушылық басым екені анықталды. 

Қабыну дәрежесіне байланысты 
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темекі шегетін адамдардың ауыз қуысының жағдайы төмен болады. Қызыл иек қабынуы ең 

көп кездесетіні,сонымен қатар асқынуы нәтижесінде пародонт аурулары және тістің 

қозғалмалдылығы яғни парадонтоз ауруыларына шалдығады. 

Жас ерекшеліктері бойынша 

  

Жас ерекшеліктеріне байланысты зерттеу барысында көз жеткіздік:жасөспірім кезінде 

бастаған темекіге деген тәуелділік есейген жасқа дейін ұласады.Нәтижесінде адамда ерте 

қартаю,ентігу,ауыз қуысында тістердің қозғалмалдылығы,жағымсыз иістің шығуы және т.б. 

көптеген асқынулармен ұласқан. 

Сауалнамаларды талдау барысында Түркістан жоғары медицина  

колледжінің 400 студентінің  22% - ы никотин темекісін, 12,4% - ы электронды темекіні 

пайдаланатындығы, 65,6% - ы темекі шекпейтіндігі анықталды.  

Темекі шегетін студенттерге темекі шегу тәжірибесінің ықтимал әсері, күніне темекі 

шегудің мөлшері АҚШҚ мен сілекей бездерінің жағдайына қатысты бірқатар сұрақтар 

қойылды. Сондай-ақ, электронды темекінің зияны туралы халықтың хабардар болуына 

қатысты сұрақтар қойылды. Сауалнама нәтижелері келесідей болды. 

Темекі шегушілердің ішінен темекінің зиянды әсері туралы 90,7% біледі, электронды 

темекінің зияны туралы - 68% біледі.Барлық сұралған шылым шегушілердің 41,2% ауыз 

қуысының құрғақтығын сезінеді, олардың 73%-ы темекі шегу өтілі 5 жылдан асатын күніне 6 

реттен артық темекіні пайдаланады. Сұралған вайперлердің ішінде вайперлердің жалпы 

санының 66% - ы ауыз қуысының құрғақтығына шағымданды.  

 

Бұл жерде темекі және электронды вайптардың кері әсерінен тістердің түсінің 

өзгергендігі,қызыл иек дисфункциясы анық байқалады. 
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iQOS, Glo сынды электронды темекі бұйымдары соңғы екі жылда 

қазақстандықтардың арасында кеңінен тарап кетті. Темекіні қойғысы келетіндер де 

электронды вейптерді жаппай сатып алды. Себебі, маркетологтар электронды өнімдердің 

зияны қарапайым темекіден аз екенін кеңінен насихаттады.Токсиколог мамандар 

электронды темекі өнімдерінің де зияны көп екенін айтады. iQOS электроникасында 

биополимер (PLA) пластигі бар. Жоғары температура кезінде (құрылғыда 200 градустан 

300-ге дейін) оның зияны қарапайым темекіден 10есе күштірек. 

 

 
Қарапайым темекіге қарағанда iQOS, Glo пайдаланған адамның ауыз қуысының 

жағдайы.Тіс аралық қызыл иек атрофиясы,тістердің кіреуке қабатының сары түсті пленка 

қаптағандай болып түсінің өзгеруімен және гипертрофиялық гингивит байқалады. 

2.Уытты заттардың тигізетін әсеріне зерттеу жұмысын жүргізу:  

Зерттеу жұмысы-1: Vibe-тың ауыз қуысы мен сілекей бездерінің шырышты қабығына 

тигізетін кері әсері. 

Қолданылатын заттар: Микроскоп аспабы, шылым шегуші пациенттің сілекейі. 

Зерттеу барысы: Vibe шекпейтін және vibe шегетін пациенттердін сілекейін 

микроскоп аспапқа саламыз. vibe шекпейтін пациенттін сілекейінде өзгерістер жоқ қалыпты 

жағдайды байқауға болады.Ал vibe шегетін пациенттің ауыз қуысында жарақат болатын 

болса регенерация процесі баяулайды.Жаңадан пайда болған жасушалар өлеттенеді.Қызыл 

иек атрофияға ұшырайды.  

Зерттеу нәтижесі: Микроорганизмдер ауыз қуысына көптеген өзгерістер әкелген, 

соның нәтижесінде ауыз қуысында аллергия тудыруы мүмкін стоматит,темекі шегуші 

лейкоплакия,парадантоз деген сиякты ауруларға шылдыққандығын байқадық. 
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Vibe-тың ауыз қуысы мен сілекей бездерінің шырышты қабығына әсері 

Ауыз қуысы мен сілекей бездерінің 

шырышты қабығына әсері 
Никотинді темекі 

Электрондық темекі (вайп) 

никотинді никотинсіз 

Тіс қағы Бар Жоқ Жоқ 

Галитоз Бар Бар Жоқ 

Лейкоплакия Бар Бар Жоқ 

Ксеростомия Бар Бар Бар 

Стоматит Бар Бар Бар 

Сілекей құрамының өзгеруі Бар Бар Бар 

Тіл папилласының атрофиясы Бар Бар Жоқ 

Темекі шегушілердің меланозы Бар Бар Жоқ 

Зерттеу мақсаты-2:  Улы заттардың (Шылым ) ауыз қуысына тигізетін әсері. 

Қолданылатын заттар: Шылым, екі дана пластмассалы бөтелке, бір литр су, қаламсап, 

салфетка. 

Зерттеу барысы: Қаламсаптың ұшы сиятындай қылып бөтелкенің төменгі бөлігінен 

және қақпақшасынан тесеміз, қаламсапты бөтелкенің төменгі тесігіне берік қылып саламыз, 

қақпақшасының тесігіне шылымды салып бекітеміз.Бір литр суымызды бөтелкенің ішіне 

құйып, шылымы бар қақпақшамен берік қылып жабамыз. Бөтелкенің іші суға толы және 

қақпақшасы берік жабылғанына көз жеткізгеннен соң, қақпақшада орналасқан шылымды 

тұтандырамыз. Төменгі бөлігінде орналасқан қаламсап арқылы суды сыртқа ағызамыз. 

Бөтелкенің іші қою түтінге толғаның байқауға болады. Қақпақшаны шылыммен бірге алып 

тастаймыз. Салфетканы бөтелкенің қақпағына фильтр секілді жауып, түтінді сыртқа 

шығарамыз.  

Зерттеу нәтижесі: Салфетка арқылы өткен шылымның түтіні қоңыр дақтар 

қалдырғанын байқадық. Демек ауыз қуысында жағымсыз иіс шығуы,тіс түсінің өзгеруі,тіс 

аралық тастар пайда болуымен сипатталады. Ауыз қуысының микрофлорасына негативті 

әсер етіп,АҚШҚ ауруларына алып келеді.  

3. QR code технологиясын пайдаланып cұрақтарға жауап беру.  

1.Уытты заттарға ауыз қуысының шырышты  
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қабықтарына аллергиялық әсері барма? 

                                                 
                            2.Дәм және иіс сезуге кері әсері?  3.Уытты заттар деген не? 

                                                                     
4.Уытты заттардан арылғаннан кейін  
ауыз қуысында пайда болатын өзгерістер?     

5.Электронды темекімен қарапайым темекінің  айырмашылығы неде? 

4.Қызықты фактілер 

1. Ұзақ темекі шегетін әрбір оныншы адам қатерлі ісік ауруынан қайтыс болады. Өкпенің 

қатерлі ісігінің 90% темекі шегумен байланысты. 

2. Табак жапырақтарын шайнау арқылы тіс ауырсынуын басқан. 

3. Осыдан 100 жыл бұрын ғана жүктілік кезінде салмақ қосудан қорыққан әйелдерге 

дәрігерлер темекі шегуге кеңес берген.   

4. Әлем бойынша темекі шегетін адамдар арасынан күніне 16000 адам қайтыс 

болады,олардың 20% темекі түтіні кесірінен. 

5. Әлем бойынша темекі  сатылымы минутына орта есеппен 10млн-нан астам. 
6.Темекі түтіні темекі шегетін адамға қарағанда шекпейтін адамға 70% зиян тигізеді. 

5.Қорытынды: 

Темекі шегушілерде АҚШҚ және сілекей бездері ауруларының жоғары таралуы, олардың 

темекі шегудің ұзақтығына тәуелділігі темекі түтінінің құрамдас бөліктерінің ауыз қуысы 

мен еріннің мүшелері мен тіндеріне айтарлықтай зиянды әсерін көрсетеді. Бұл олардың 

стоматологиялық ауруларының алдын-алу мен емдеудің жаңа әдістерін жасау қажеттілігін, 

сондай-ақ стоматологтарды темекі шегумен белсенді күреске олардың даму қаупінің 

факторларының бірі ретінде қосу қажеттілігін көрсетеді. 

6.Ұсыныс: 

1. Күнделікті темекі мөлшерін азайтып,ақырын-ақырын тастап кету. 

2. Темекіге тәуелділікті азайту үшін орын басатын(құрт,конфет,сағыз,спорт  т.б) әр түрлі 
әрекет жасау. 

3. Темекі сатылу жасын жоғарылатуға және бағасын көтеру. 
4. Темекінің кері әсері жайында жасөспірімдер арасында түсіндірме, ағарту жұмыстарын 

жүргізуді қолға алу. 

5. Қоғамда жасөспірімдер  арасында әлеуметтік желі көп қолданыста, соған орай 
әлеуметтік желілерге темекі шегудің зияндылығы жайында жарнама ретінде насихат 

жүргізу. 

Әдебиеттер: 

       Болезни зубов и слизистой оболочки полости рта. Бусыгина  

1. Терапевтическая стоматология. Боровский Е.В-М,2008г.  
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Республикасы 

 

Аннотация 

Заключительным этапом лечения кариеса и его осложнений является пломбирование 

зуба, т.е. заполнение полости зуба пломбировочным материалом с целью восстановления 

анатомической формы и физиологической функции зуба. 

В современной стоматологической практике используют широкий ассортимент 

пломбировочных материалов, которые при этом имеют позитивные и негативные свойства. 

Для достижения оптимального клинического эффекта при пломбировании зубов врач должен 

знать основные параметры пломбировочных материалов — их химическую природу, 

физические и механические особенности, знать реакцию тканей зуба и периодонта на 

пломбировочный материал, а также изменения, наступающие в материале в процессе 

пломбирования. 

Annotation 

The final stage of the treatment of caries and its complications is the filling of the tooth, i.e. 

filling the tooth cavity with filling material in order to restore the anatomical shape and 

physiological function of the tooth. 

In modern dental practice, a wide range of filling materials are used, which at the same time 

have positive and negative properties. To achieve an optimal clinical effect when filling teeth, the 

doctor must know the main parameters of filling materials — their chemical nature, physical and 

mechanical features, know the reaction of tooth and periodontal tissues to the filling material, as 

well as changes occurring in the material during filling. 

The functional purpose of modern filling materials determines their division into four main 

groups: materials for direct and indirect dental filling, sealants and materials for root canal filling. 

In a separate group, adhesive systems are distinguished, which are used with filling material. 

Өзектілігі 

Мақсаты: стоматологиялық толтыру материалдарын салыстырмалы талдау: EsCOM 

және Композитті жарықпен емдеу. 

Міндеттері: толтыру материалының артықшылықтарын анықтау 

EsCom 100 

EsCom 100 (Escom 100 үлкен жиынтығы) - алдыңғы және бүйірлік тістердің барлық 

қуыстарына жарамды наногибридті композициялық материал. 

Өндіруші: Spident, Корея.  

Көрсеткіштері: алдыңғы және бүйірлік тістердің барлық 

қуыстарына жарамды. Препараттың ерекшеліктері: 

Наногибридті композициялық материал. Бөлшектердің 

мөлшері 10 нм-ден 10 мкм-ге дейін. Полимеризациялық 

шөгу 1% - дан аз. Сығымдау тұрақтылығы - 280 МПа. 

Диаметрлік тұрақтылық-117 МПа. "Құрғақ жылтырдың" 

тұрақтылығы. Жоғары толықтығы 80%. Иілу тұрақтылығы 

150 МПа. "Хамелеон" әсерінің арқасында керемет 
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эстетика. Жоғары тозуға төзімділік. Жарықтандырудың қалыңдығы 3,95 ММ. жақсы жылдам 

жылтырату. Ыңғайлы пластикалық консистенция және жеңіл модельдеу. 

Рентгеноконтрастность. Басқа өндірушілердің материалдарымен үйлесімділік. Жиынтық 

құрамы: 8 еккіш: EsCom 100 (4 г — дан) реңктері: 3 еккіш — А2; 2 еккіш — А3; 1 еккіш — 

В2; 1 еккіш — ОА3; 1 еккіш-А3.5. 

Қолдану көрсеткіштері: 

 - Қалпына келтіру Блек бойынша I-V кластары 

Материалдың сипаттамалары: 

 - Наногибридті композициялық материал 

- Бөлшектердің мөлшері 10 нм-ден 10 мкм-ге дейін 

- 1-ден кем полимеризациялық шөгу 

- Қысу тұрақтылығы-280 МПа 

- Диаметрлік тұрақтылық-117 МПа 

- "Құрғақ жылтырдың"тұрақтылығы 

- Жоғары толықтығы 80 % 

- Иілу тұрақтылығы 150 МПа 

- "Хамелеон" әсерінің арқасында керемет эстетика 

- Жоғары тозуға төзімділік 

- Жарықтандырудың қалыңдығы 3,95 мм 

- Жақсы жылдам жылтырату 

- Ыңғайлы пластикалық консистенция және жеңіл 

модельдеу 

- Рентгенконтрастылық 

- Басқа өндірушілердің материалдарымен үйлесімділік. 

Composite 

Химиялық емдеудің композициялық материалы (Альфа 

Дент, АҚШ). 

Көрсеткіштер: 

- III, V сыныптар бойынша реставрациялау жұмыстары; 

- IV сыныпты таңдамалы-эстетикалық пломбалау; 

- премолярлардағы I класс. 

Composite қолдану жөніндегі нұсқау: 

1.Тіс препараты 

Тісті немесе қуысты дайындаудың әдеттегі процедураларын орындау. Қорғалмаған дентинді 

кальций гидроксиді төсемімен жабу. Препаратты жабу үшін шыны өлшеуіш немесе басқа 

қолайлы базаны қолдану. Арнайы лайнер қажет емес. 

Бетті улау. 

- тіс бетіне мақта тампонымен немесе щеткамен жағу. 

- 15 секундқа қалдыру. Фторид мөлшері жоғары тістерде 90 – 120 секундқа қалдыруға кеңес 

беру. Егер шыны өлшеуіш база қолданылса, оны 15 секундтай қалдыруға кеңес беру. 

- қуысты 20 секунд шаю. Науқастың аузын толығымен шаюға жол бермеу және сілекей 

эмальдың өңделген бетіне түспейтініне көз жеткізу. 

- ауа ағынымен майсыз толығымен құрғату. 

- тістің беттері ақ болуы керек және "ақшыл"болып көрінуі керек. Егер тіс басқаша көрінсе, 

процесті қайталау, бетті тағы 15 секундқа сүрту. 

2. Пломбалау. 

Препарация жүргізгеннен кейін жабысқақ агенттің жұқа қабатын жағу. Палеткаға негізгі 

масса мен композит катализаторының тең бөліктерін жағу. (Пасталардың ластануына жол 

бермеу. Бір рет қолданылатын пластикалық шпательдің әртүрлі ұштарын қолдану. Базасы 

мен катализаторы бар екі қаптаманы қолданғаннан кейін дереу жауып, қараңғы жерге қою 

керек.). Біртекті масса алынғанша композит пасталарының тең бөліктерін палеткаға 20 

секунд араластыру. Алынған масса металл емес құралды қолдана отырып, тіс қуысын 
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толтырады. Немно салу металл емес жолақты басу үшін (лавсан матрицасы) қолданған кезде 

сізге қажет материалдан көп. 

Composite араластыру басталғаннан кейін 2 минуттан кейін қатая бастайды. 

Келесі 2 минут ішінде ол қатаяды және оған қол тигізбеу керек. 

Келесі 2 минуттан кейін материал толығымен жойылады және қысым жолағын алып тастауға 

болады. 

Араластыру басталғаннан 6 минуттан кейін артықты өткір құралмен алып тастауға болады, 

қажет болған жағдайда – карборундпен немесе алмазмен өңдеу. Жақсы нәтиже беретін басқа 

құралдармен жылтыратуға рұқсат етіледі. 

Композиттің құрамы: 

– 14 граммнан 2 паста, бонд, аксессуарлар. 

Зерттеу әдістері 

Зерттеу біздің базамызда және "DS Dental Clinic" стоматологиялық клиникасында жүргізілді.  

Біз 3 жыл ішінде (2019-20, 2020-21, 2021-22) келесі композициялық материалдардың 

қасиеттерін зерттедік: Composite және EsCom 100 

Материалдардың үлгілері арнайы форманың көмегімен жасалды. Бұл  ұзындығы 25 

миллиметр және қимасы 2-ден 2 миллиметрге дейінгі жолақтар түрінде толтырғыш 

материалдың үлгілерін алуға мүмкіндік береді. Материалдар форманың ұясына салынып, 

өндіруші ұсынған уақыт ішінде "Degulux" полимерлеу шамының жарығымен емделді. 

Емдеуден кейін үлгілер 24 сағат бойы 37°С температурада термостатта тазартылған суда 

ұсталды. 

Содан кейін материалдардың беріктік сипаттамалары анықталды. 

Ол үшін үлгі үшін екі сызықты тірек болатын құрылғы қолданылды. Олардың арасындағы 

қашықтық-20 миллиметр. Үлгінің ортасында үнемі өсіп келе жатқан жүктеме әрекет етеді. 

Зерттеу барысында алдымен материалдың қайтымды серпімді деформациясы жүреді. 

Серпімділік шегіне жеткеннен кейін қайтымсыз пластикалық деформация басталады, содан 

кейін үлгі бұзылады. Үлгіні сындыру үшін қажет күш материалдың сыну күші деп аталады.  

2019-2022 жылдары "DS Dental Clinic" стоматологиясында жүргізілген жұмыс уақыты 

бойынша дәрігерлердің талдауын жүргізе отырып, жұмыстың аяқталуы бойынша 

пациенттердің пікірлерін ескере отырып, біздің жұмысымызда пайдаланылған пломбалау 

материалдары туралы қалыптасқан пікіріміз бар. 

Тақырыптың өзектілігі 

Escom 100 Материал консистенциясы. Ыңғайлы қаптамада, бұл өте маңызды. 

Жұмыста сіз тез ашып,қақпақты жоғалтпауыңыз керек және тез жабуыңыз керек. 

Материалды пайдаланудың барлық протоколы стандартты. 

FineEtch 37%. Ыңғайлы шприцтегі гельді сығу оңай. Консистенция тіс тініне енгізу және 

тарату үшін өте ыңғайлы. Слайдта көрінетін нәрсе таралмайды (науқас № 21). Гель бөліктері 

жабысқан жерлерді қалдырмай өте оңай жуылады. 

EsBond. Ол өте сұйық консистенцияға ие, бұл оны дайындалған қуыстың бетіне оңай 

таратуға мүмкіндік береді. Оны қолданған кезде , адгезивті қолданумен байланысты болуы 

мүмкін кейінгі ауырсыну және ыңғайсыздық байқалмады. Қаптама өте ұнады. Мен 

көпіршікті бір қолмен ашып, жаба алғым келеді. 

Base It. Ыңғайлы қаптамада жұқа шприц түрінде. Пайдалану өте ыңғайлы.  Консистенция 

оны қуыстың түбіне оңай таратуға мүмкіндік береді.  

EsFlow. Ыңғайлы шприцтерде. Сығу оңай, консистенция тігісті қуыстарды модельдеуге 

мүмкіндік береді, көп таралмайды және пішінін сақтайды. Бұл жағдайда оны бетіне оңай 

таратуға болады. Материалдың тығыздығы оны кішкентай кариозды қуыстарда тәуелсіз 

қалпына келтіру материалы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілген сипаттамалар, қасиеттер мен көрсеткіштер бойынша EsCOM 100 

пломбалау материалы өзге композиттерден 62,9% - ға басым екені анықталды. 

Әдебиеттер: 
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Бел омыртқа аралық дискілерінің жарығы (грыжа) кезінде суда және құрғақтай созу 

ерекшеліктері 

Камалова Сохиба  Суннатуллақызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекші: Нағашбеков Ерлан Байғабылұлы 

Түркістан қ. «Түркістан» көпсалалы жоғары медицина колледжі»ЖМ , Қазақстан 

Республикасы 

 

Аннотация 

Әлем бойынша остеохандроз халықтың 70-80 % кездеседі екен, сондықтан  аталған 

диагнозбен ауыратын халықтың ойында қай дәрігерге барсам, кандай ем қабылдасам, 

қайсысы тиімді деген сұрақтар мазалайды. Жұм ыс барысында  аталған сауалдарға жауап 

іздеп, емнің тиімді әдісіен анықтайтын боламыз. 

Негізгі бөлім 

Омыртқа аралық шеміршектің, буындардың, сіңір мен сүйектің өзгеруінен пайда 

болған ауру — остеохондроз деп аталады. Остеохондроз мойын, кеуде, бел омыртқаларын 

қамтиды. Сондықтан осы аталған бөліктердің остеохондрозы деп аталады. Алғашқы  

белгілері қимыл-қозғалыстардан біліне бастайды. 

Бұл белгілерге мыналар жатады: мойын бұлшық еті жылдам шаршайды, иық, арқа, екі 

қолдың еті салдырап, тез шаршап қалады. Енді осыған күні бойы қозғалмай столда отыру, 

жазу, ой еңбегімен шұғылдануды қосыңыз, әлбетте ауруды асқындыруға алып келеді. Сол 

сияқты мойын, арқа еттері шымырлап ауыра бастайды. Әдепкіде осы тәрізді организмдегі 

функционалды өзгерісті науқас адамдар елемей жүре беруі мүмкін.  Уақыт өте келе бұл 

белгілер өрши түсіп, дәрігердің көмегіне жүгінуге мәжбүр етеді. Емделушінің ертерек 

сауығуына апаратын емдеу жолдары айтарлықтай көп. Соның ішінде омыртқаны созу 

ерекше басымдыққа ие болады. 

Омыртқаны созу-  бұл омыртқа ауруларын, құяң ауруының ауырсынуынан бастап  бел 

омыртқа аралық дискілерінің жарығы кезіндегі емдеуде және алдын алуда қолданылынып 

жүрген соңғы, жаңа емдеу тәсілі десекте қателеспеген боламыз.  

Бұл әдіс осыдан 200 жыл  бұрында әр түрлі елдің медецинасында қолданылған, арнай 

құрылғылары болған. Бірақ уақыт сарапшысы   ол құрылғылардың тиімді жағынан, тигізер 

зардаптары көп болғанын көрсетіп берген. Яғни емшарадан кейін жарақаттар, ауырсынулар, 

асқынулар көп кезіккен.Бермен келе құрылғылар  жаңара түскен, дамытылған, бейімделген. 
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Бұл тәсілдің басымдылыққа ие болуы, оның аз уақытқа және ұзақ мерзімді  салмақ түсірудің  

арқасында, бұлшық еттердегі тартылуды (спазмды), омыртқалардың ығысуын және 

бұзылыстарды  жояды. Мерзімді салмақ түсірудің нәтижесінде  белгілі жерлерде 

омыртқаның  созылуына және соны ұстап қалуға көмегі мол.Омыртқаның созылуының 

барлық әдістері құрғақ немесе су астында созу болып бөлінеді. 

Сонымен остеохондроз, нақтырақ айтсақ бел омыртқа аралық дискілерінің жарығы 

кезінде  қандай ем жүргізген  тиімді?  

1. Су астында созу 

2. Құрғақтай созу 
Алғашқысы суда созу- бұл судың физикалық әсері мен  созылуды бір арнаға біріктіре 

отырып, әсер ететін емдеу тәсілі болып табылады.  Судың 36-37 ° температурада терінің нерв 

ұштарына  әсері бұлшықеттің тонусын азайтады, бұл өз кезегінде омыртқалардың 

арасындағы қашықтықты ұлғайтып, жұлын нервтері өтетін  тесіктердің кеңеюіне себепші 

болады. Бұл жүйкесі бұзылған кезде (мысалы, остеохондрозбен) су астындағы тартылу 

кезінде ауырсыну төмендейді. Бұдан басқа, су асты созылуы мен бұлшықет тонусының  

төмендеуі қан тамырларының спазмын жоюға және зақымдалған аймақта қанмен қамтамасыз 

етуді жақсартуға ықпал етеді.Су астындағы тартқыштың бірнеше жолы бар. 

 

 

Дененің орналасуы бойынша тік және көлденең  су астында созу түрлері. 

Тігінен су астында созу әртүрлі қарапайым құралдардың көмегімен (мысалы, 

шеңберлер, тұтқалар) және 36-37 ° су температурасында 2-2,2 м тереңдіктегі арнайы 

бассейндегі күрделі құрылымдармен жүзеге асырылады. Мысалы:Мойнының 

остеохондрозында, бірінші емделушінің  басын ұстағышымен 5-7 минут бойы  созу жүзеге 

асырылады, кейінгі  процедуралар кезінде түсірілетін салмақ  көбейеді. 

Омыртқаның су астында созуға болмайды, егер: 

 Ауру өткір аурырсынумен бірге жүрсе; 

 Омыртқаның патологиялық қозғалуы анықталса; 

 60 жастан асқан науқас; 

 Науқаста семіздік бар, салмағы 100 кг-нан асады; 

 Омыртқаның ісік ошақтары бар; 

 Науқаста жүрек немесе өкпе аурулары бар болса; 

 Науқас әртүрлі қан кетуге бейім; 

 Тері аурулары бар; 

 Адамның жұқпалы аурумен ауырса; 

 Бұған дейін омыртқаның жарақаттары немесе операциясы орындалса; 

3.  Құрғақтай созу 

Құрғақтай созу олда көлденең және тік болуы мүмкін, ол науқастың өз салмағының әсерімен  

орындалады, кейде бұл әдісті орындайтын дәрігердің күшіне қосымша созу үшін қосымша 

тартқыш немесе қолмен тартылу қолданылады. Бұлшықетке әсер ету қатаң мөлшерленеді. 

Құрғақ созылу үшін арнайы тік және көлденең  бағытта созуға арналған  құрылғылар  

қолданылады. Қуат күші ондаған килограмға дейін болуы мүмкін, ал емшараның ұзақтығы 

бірнеше минут 1-2 сағатқа дейін болады. Қазіргі уақытта құрғақ созылу көбінесе арнаулы 

медициналық техниканың көмегімен, мысалы, әр түрлі төсек-орындар немесе тартқыш 

үстелдер көмегімен жасалады. Бұл құрылғылар салыстырмалы зиянсыздық пен омыртқаның 

барлық бөліктерін біркелкі созу мүмкіндігінен ерекшеленеді. Кейбір конструкцияларда түрлі 

физиотерапия, массаж және т.б. жасауға мүмкіндік беретін қосымша құрылғылар бар. 

Тері, бұлшық еттер арқылы бұл тарту күші омыртқа беріледі. Ол созылады. Сонымен қатар, 

тарту күші ыңғайсыздықты тудырмайды, іс жүзінде оны сезбейді, бірақ сонымен бірге ол 
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өседі. Дене салмағының 10% -ы тартатын нүктеге ауысады. Бұл жарақатқа әкеп соқпайтын 

және сол уақытта тиімді болатын күш. 

Жарты сағат бойы іс жүзінде сау адам шамамен 1 см созылады. 

Ұсынылатын әдісінің қарапайымдылығы, оның жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігі жарты 

сағаттық тәртіптен кейін тартылудың кепілдендірілген әсері туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Алайда омыртқаны созу жеткіліксіз екенін, физиологиялық тұрғыдан дұрыс орналасуын 

қамтамасыз ету жеткіліксіз екенін, сонымен қатар созудың әсерін нығайтудың маңызы зор 

екенін атап өткен жөн. Бірінші созылу рәсімінен кейінгі күні сіздің өсуіңіз емделуге келген 

бастапқы деңгейіне қайта оралады. Тракция әсерін сақтау үшін бұлшық еттерді жаңа, дұрыс 

күйде бекіту қажет. Осы мақсатта  созудан кейінгі процедуралардың жиынтығы 

қарастырылады: әр түрлі массаж, жаттығу гимнастикасымен жаттығулар қолданылады. 

 Омыртқаның созылмалы ауруларына немесе  өршу жағдайында тыйым салынған; 

 Егерадамостеопорозбен(сүйек тіндерінің сиреуі)ауыратынболса; 

 Онкологиялықаурулармен; 

 Науқаста жүрек немесе өкпе аурулары бар болса; 

 Жеделжұқпалыаурулардыңболуы; 

 Эпилепсиямен;  

 Адам тері ауруларынан зардап шегетін болса, тыйым салынады. 

 Зерттеу барысы. 

Біз зерттеу  жұмысымызды  «Жан-Дауа» остеопатиялық  медицина  орталығында 

емделушілер арасында  жүргізген болатынбыз. Бұл жүргізілген жұмыстардың басты 

мақсаты жоғарыда көрсетілген әдістер арасында тиімділігі тұрғысынан алдыға 

шыққан озық әдісті дәлелдей отырып, халыққа таныстыру болатын. Осы мақсатта 

атқарылған жұмыстарды назарларыңызға ұсынамыз.  

«Жан-Дауа» остеопатиялық  медицина  орталығында аталған емшара түрлерінен ем 

қабылдаған емделушілер тізімі: 

1 Үсенова Ш 1 Сүлейменова Р 

2 Моминова З                            2 Құрбаналиев И 

3 Егемберді А  3 Юлдашова Ж 

4 Егізбаева У 4 Шералиев Ғ 

5 Абдуманапов И 5 Толиева А 

6 Камилов А 6 Бұрханов А 

7 Ибрагимова Р  7 Ілясов Ш 

8 Абдуалиев И 8 Юсупова Р 

9 Исрайлова З 9 Бисенова Ұ 

10 Бабашова Ш  10 Бисеков Ш  

Бұл нәтижелер емделушілерді бақылау және олармен сұхбаттасу жолдары арқылы 

алынған мағлұматтар. 

Сұхбат барысында емделушілер келесі балдық көрсеткіштер арқылы емдеу әдістеріне 

баға береді. 

0- Еш өзгеріс жоқ немесе байқамадым. 
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1- Әсері білінеді, бірақ емшара барсында жайсыздық сезіледі. 

2- Әсері білінеді, жайсыз сезімдер жоқ. 

 
Диаграмма нәтижесіне  сүйене отырып құрастырылған  кесте. 

Бел омыртқа аралық дискілерінің жарығы (грыжа) кезінде суда және құрғақтай 

созу ерекшеліктері 

№ Белгілері     Құрғақтай созу  Су астыда созу 

1 АУЫРСЫНУ Болады Болмайды 

3 ЖАНСЫЗДАНУ Сезіледі Сезілмейді 

4 ЕМ-ШАРА УАҚЫТЫ 10-20 мин 10-40 мин 

5 ЕМ-ШАРА КҮНІ 3-4   10 күн 8-9   10 күн 

 

Қорытынды 

Осы атқарылған жұмыстарды қорыта айтатын болсам,  аталған  екі әдістіңде 

медицинада науқастарды емдеуде нәтижелі қолданылып кележатқан әдістер.  Дегенмен су 

астында омыртканы созу  бүгінгі біздің баяндамада  оң нәтиже беріп отыр. Оған  жыл 

бойына үйірме мүшелерінің шығармашылық жұмыстарының нәтижесі дәлел бола алады. 

Алдымызға  мақсат қоя білдік,  сол мақсатқа жеткізер жолмен жүрдік, шыңына шыға білдік. 

Ұсыныс 

Су кешендерінде шомылу, жүзумен шұғылдану сол сияқты  кезкелген спорт 

түрлерімен шұғылдану  тірек-қимыл аппараты , атап айтқанда омыртқа ауруларының алдын 

алуға  үлкен мүмкіндіктер  сыйлайды. Осындай орталықтарға отбасымен, достармен, 

ұжыммен  бірге бос уақыттарыңызды өткізсеңіздер.  Өздеріңізде уақытты  жақсы өткізесіз, 

денсаулығыңызға да өте пайдалы.  Осындай пайдалы мәліметтерді  медицина қызметкері 

және болашақ маман ретінде халық арасында  ақпараттық  ағарту жұмыстарын өз 

орталарыңызда  тарата жүрсеңіздер.   

Әдебиеттер: 

1. Емдік массаж негіздері      оқу құралы, Мисиров Д.Э. , Түркістан-2009 

2. http://moyaspina.ru/lechenie/vytyazhenie-pozvonochnika-vode 

3. http://drpozvonkov.ru/poleznoe/chto-takoe-vytyazhenie-pozvonochnika.html 

4. http://drpozvonkov.ru/poleznoe/chto-takoe-vytyazhenie-pozvonochnika.html 

5. http://progolovy.ru/zabolevaniya/massazh 

6. https://nauchniestati.ru 

 

 Жасөспірімдерде семіздіктің туындау себебі әрқилы 

Баяндамашы:Берік Бақытжан, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшілері: Даулетбаева Ш.Ж. 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК 

Аннотация 

В статье представлены важнейшие проблемы современного здравоханения-

последствия ожирения в детском и подростковом возрасте. 

Сұхбат нәтижесі  

0- 
балл 
1- 
балл 
2 - 
балл 

http://moyaspina.ru/lechenie/vytyazhenie-pozvonochnika-vode
http://drpozvonkov.ru/poleznoe/chto-takoe-vytyazhenie-pozvonochnika.html
http://drpozvonkov.ru/poleznoe/chto-takoe-vytyazhenie-pozvonochnika.html
http://progolovy.ru/zabolevaniya/massazh
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Ожирение у детей и подростков — сложное многофакторное состояние, в котором можно 

выделить генетические и негенетические факторы.Задача исследования - изучить 

распространенность избыточной массы тела и ожирения у подростков 14-17 лет.В 

исследовании использовали несколько методов:определение индекса массы 

тела,определение I, II, III степени ожирения. 

І.Кіріспе бөлімі 

 Қоғамдағы адамзаттың семіздікке шалдығуы.Бүгінгі күні артық салмағы бар 

адамдар санының көбеюі, негізінен, нашар тамақтану мен тұрмыс жағдайына байланысты. 

Семізді- ағзада артық майдың жиналуы, тері асты мен ағзаларды май басу. Мұндай жағдайда 

майдың пайда болу процесі оның ыдырауына қарағанда жылдам жүреді. Көбінесе, семіздік 

үнемі артық тамақ ішкеннен болады. Бұл жерде қабылдайтын тағамның мөлшері мен 

калориясынан гөрі, адамның атқаратын жұмысына байланысты тағамды ағзаның қалай 

сіңіретіні үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ семіздікке дұрыс тамақтанбау, тәуліктік рационда 

сіңімді көмірсулар, қант, кондитерлік, тәтті тағамдар мен мал майларының (сары май, майлы 

ет) мөлшерден тыс көп болуы және организмнің тұқым қуалаушылық — дене бітімдік 

ерекшелігі де белгілі бір дәрежеде себеп болады. Халық даналығы: аз ішіп, жаттығу 

залдарына барыңыз - жұқа, шілтерге ұқсайтын боласыз. Бірақ бұл? Адамның салмағы тек екі 

факторға әсер ете ме? Әрине жоқ. Мұнда салмаққа әсер ететін сегіз факторлар бар және 

олардың көбі толық бақылауға алынады 

ІІ.Негізгі бөлімі 

Зерттеудің мақсаты: Жасөспірімдер арасында артық салмақ пен семірудің таралуын зерттеу 

болып табылады. Семіздікке алып келетін нақты факторды анықтау 

Зерттеу міндеттері: 
1. Түркістан жоғары медицина колледжінің 1 курс студенттер арасында медициналық 

бақылау, сауалнама нәтижелері бойынша артық салмақ пен семіру көрсеткіштерін 

зерттеу. 

2. Жасөспірімдерде артық салмақ пен семірудің негізгі факторларын анықтау. 

3. Жасөспірімдердің дұрыс тамақтану туралы хабардар деңгейін анықтау; 

4. Жасөспірімдерде семірудің алдын алу бойынша ата-аналарға арналған практикалық 

ұсыныстарды әзірлеу; 

Зерттеу нысаны: ТЖМК ЖББ бөлімі студенттері  

Зерттеу әдістері: 

1. Осы тақырып бойынша ғылыми деректерге шолу және талдау; 
2. Сауалнамалар жүргізу 

3. Жасөспірімдерді медициналық бақылаудан өткізу нәтижесі бойынша дене 

салмағының индесін анықтау. 

4. Дене салмағының индекісі бойынша жасөспірімдердің І,ІІ,ІІІ,ІV деңгейлі семіздікті 
анықтау. 

5. Қауіпті ІІІ,ІV деңгейлі семіздікке шалдыққан жасөспірімдерге ұсыныстар,тамақтану 
пирамидасын ұсыну. 

Жахандық проблемелардың біріне айналған қазіргі таңдағы өзекті проблемелардың 

бірі ол балалар мен жасөспірімдер арасындағы семіздік.ДДҰ мәліметі бойынша жер бетінде 

балалардың 22 млн, мектеп жасындағы балалардың 155 млн артық салмақты.Ал дамыған 

мемлекеттерде 25 % артық салмақ болса,15% семіздікке шалдыққан. 

Зерттеудің мақсаты жасөспірімдер 14-17 жас арасында артық салмақ пен семірудің 

таралуын зерттеу. 

Эпидемиологиялық зерттеу негізінде  жалпы білім беру бөлімінен 14-17 жас арасында 270 

жасөспірім медициналық бақылаудан өткізілді. 

Зерттеу барысында біз 2 әдіс қолданылады: 

1.Артық салмақ және семіздік белгілері бар студенттердің санын анықтау мақсатында 

олардың кәсіби сараптама арқылы дене салмағының индексін анықтау 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B7%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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2. Дене салмағының индекісі бойынша жасөспірімдер 14-17 жас аралығында артық 

салмақты, семіздіктің І, ІІ, ІІІ, дәрежелерін анықтау. Артық салмақ пен семіздікке шалдыққан 

жасөспірімдерге ұсыныстар. 

Зерттеудің нәтижелері: 
Дене салмағы электронды таразда, бойы бой өлшегіш құралмен, ДСИ индексін келесі 

формула бойынша анықталды: 

ДСИ = Салмақ (кг) / Бой (м2) 

Мысалы: Адам салмағы = 80 кг, бойы — 1,8 м 

ДСИ = 80 кг / (1,8 ´ 1,8) м2 = 80 кг / 3,24 м2 = 24,69 кг  

Кесте №1 Семіруклассификациясы  (ДДҰ) 

ДСИ Дәрежесі ДСИ бағалануы 

18,5—23,9 Қалыптысалмақ Қалыптысалмақ 

24-29,9 Артық салмақ Артық салмақ 

30,0—34,9 1 дәрежелісеміздік Семіру 

35,0—39,9 2 дәрежелісеміздік Қаттысеміру 

40,0-тан көп 3 дәрежелісеміздік Шамадантыссеміру 

 
Медициналық бақылаудың нәтижесінде 270 жасөспірім 14-17 аралығында ұл балалар 46,5% 

(106 адам), ал қыз балалар 53,5% (164 адам) құрап отыр. 

270 жасөспірімдерде қыз балалардың 14-17 жас аралығында - қалыпты салмақ - 1%, 

артық салмақ- 14%, семіздіктің І дәрежесі – 49%, семіздіктің ІІ дәрежесі  - 30%, ІІІ дәрежесі – 

12% құрап отыр.Ал ұл балалардың қалыпты салмақ - 1%, артық салмақ- 12%, семіздіктің І 

дәрежесі – 45%, семіздіктің ІІ дәрежесі  - 28%, ІІІ дәрежесі – 10% 

 
 

№1 Кесте 

№ Жыны

сы 

Саны Қалыпты 

салмақ 

Артық 

салмақ 

 

Семіздіктің І  

дәрежесі 

Семіздіктің ІІ 

дәрежесі 

Семіздіктің ІІІ 

дәрежесі 

1 Қыз  164 3 23 69 48 21 

2 Ұл 106 0 16 44 30 16 

3% 

60% 

34% 3% 

Қыз 

14 жас (5 адам) 15 жас  (90дам) 

16 жас (51 адам) 17 жас (4 адам) 

2% 

61% 

34% 3% 

Ұл 

14 жас (3 адам) 15 жас  (73 адам) 

16 жас (41 адам) 17 жас (3 адам) 
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ДДҰ бекіткен кестесіне сүйене отырып жасөспірімдер 14-17 жас арасында қалыпты 

салмақ - 1%, артық салмақ- 14%, семіздіктің І дәрежесі – 43%, семіздіктің ІІ дәрежесі  - 30%, 

ІІІ дәрежесі – 12% құрап отыр 

№2 Кесте  

№ Жалпы 

студент 

саны 

Қалыпты 

салмақ 

 

Артық 

салмақ 

 

Семіздіктің І 

дәрежесі 

Семіздіктің ІІ 

дәрежесі 

Семіздіктің ІІІ 

дәрежесі 

1 274 3 39 118 82 32 

 

 
Сауалнаманың көрсеткіші бойынша – 81% жасөспірім тағам ретінде қытырлақ картоп 

мен қытырлақ нан және газдалған сусындар пайдаланады. Ал қалған балалар 21 % сүт 

тағамдарын, ұн өнімдерін пайдаланған. «Отбасыңызбен мол тағам жегенді ұнатасызба» деген 

сұраққа  «иә» деген жауапқа 38% ал қалғаны «жоқ» жауабына -52% «кейде»  деген жауапқа 

10% жауап берген.  «Түнде тамақтанасызба» деген сұраққа 31% «ия» жауабымен қалғандары 

«кейде» 69% Сауалнама нәтижесінде студенттер мен жасөспірімді балалар тамақтану 

режимін сақтамайды. Нәтижесінде кейбір отбасылар үшін балаларымен дұрыс тамақтану 

туралы әңгіме жүргізілмейді екен.  

Зерттеудің нәтижесі бойынша жасөспірімдерді семіздікке алып келетін 8 

факторды анықтадық 

1.Ағзада судың сақталуы 

Көп адамдар дене ісіктерін семіздікпен шатастырып жатады. Егерде деніңізде артық салмақ 

болса,міндетті түрде оның ісік не май басу екенін ажытарып алыңыз. 

2.Стресс 
Стресстік жағдайларда кортизол гормоны шығарылады.  

Біріншіден, стресс жағдайында көп күш пен қуат жұмсалады. Дене бұл шығындарды 

қалпына келтіруге тырысады. Мүмкіндігінше тез арада - жоғары калориялы тағамды 

тұтынасыз.  

Екінші, өте маңызды аспект. Стресс жағдайында арнайы гормон бүйрек үсті кортексінен – 

кортизол гормоны босатылады.  

3. Фаст – фуд 

Қыз 
ұл 

3 
0 

23 
16 

69 
44 

48 
30 

21 
16 

қалыпты салмақ  артық салмақ 

семіздіктің І дәрежесі семіздіктің ІІ дәрежесі 

семіздіктің ІІІ дәрежесі 

Қалыпты 

жағдай 

1% Артық 

салмақ 

14% 

Семіздіктің 

І дәрежесі 

43% 

Семіздіктің 

ІІ дәрежесі 

30% 

Семіздіктің 

ІІІ 

дәрежесі 

12% 
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 Нашар тамақтанудың арқасында бірнеше фунт алуға болады. Қалаусыз тағамдарды 

тамақтандырып, бірнеше ондаған килограмм майланған семіздікке әкеледі.  

Мұның бірінші себебі - дайындалған тағамның артық калориялық мөлшері. 

Осылайша,тез дайындалатын асханада бір рет ғана тамақтану күндік  калориядан 

айтарлықтай асып кететі.  

4. Ұйқының толық болмауы 

Ұйқының болмауы лептин деңгейін төмендетеді. Бұл гормон зат алмасу процестеріне жауап 

береді, аштық сезімін бақылайды. 

5. Дәрілік заттар 

Дәрі-дәрмекті тұрақты тұтыну салмақтың өсуіне әкелуі мүмкін. Әсіресе бұл диабетпен 

ауыратындарға, сондай-ақ антидепрессанттарға қарсы күнделікті дәрі-дәрмектермен. 

6. Жас ерекшеліктері  

25-30 жастан кейін бұлшықеттер біртіндеп май массасына айналады. 

7. Генетикалық бейімділік 

Семірудің келесі факторы ол генетикалық бейімділік,яғни семіздік гені. «Семіздік гені», 

әйгілі ғылыми басылымдарда жиі кездесетіндей, кейбір мақалаларда «FTO гені»  (fat mass 

and obesity-associated protein) деп аталады, Бұл ген 16-шы хромосомада 

орналасқан.Зерттеулер көрсеткендей, хромосомада осы геннің бір көшірмесінің 

тасымалдаушылары осы генсіз өлшегенде орташа есеппен 1,2 кг артық салмақ түсіреді; егер 

екі ұқсас көшірме болса, орташа салмағы 3 кг артық. 

8. Гиподинамия 

Қимыл-қозғалыстың тапшылығынан пайда болатын аурудың бірі – семіздік. Ол адам 

бойындағы артық салмақ.  

ІІІ.Қорытынды бөлімі 

Жасөспірімдердің семіздігіне үлкен назар бөлінуде, бұл жуырда ғана мәселе ретінде 

аталды. Бұрынырақ балалар семіздігі сирек кездесетін, көптеген жылдар бойы балалық 

шақтағы семіздік пен ересек жастағы дене салмағы арасында байланыс болуы туралы 

дәлелдер болмай келді. Бірақ, зерттеу нәтижесінде алынған деректер жасөспірімдердің 12% 

клиникалық семіздікке шалдығуы мүмкін екендігін және артық салмағы бар 

жасөспірімдердің көпшілігі ересек жаста да артық салмағын сақтауы айқын екендігін 

болжауға мүмкіндік береді. 

Ұсыныс 

Зерттеу барысында артық салмақ пен семіру, сондай-ақ онымен байланысты аурулардың 

алдын-алу мүмкіндігі анықталды. Сондықтан балалардың семіздікпен күресуіне баса назар 

аударылуы керек. 

Колледждердің студенттеріне артық салмақ пен семірудің алдын-алу жұмыстары мына 

ұсыныс бойынша жүргізілсе: 

1. Аумақтық  дәрігерлер жасөспірімдерде семіру классификациясына (ДДҰ)сәйкес 
артық салмақ пен семірудің санын анықтау  

2. Жасөспірімдермен, олардың ата – аналарын дұрыс тамақтануға, салаутты өмір 

салтын ұстануға шақыру 

3. Салауатты өмір салтын, соның ішінде тамақтану мәдениетін тәрбиелеу үрдісдерін 
оқу процесіне енгезілсе. 

4. Артық салмақ пен семіздіктен арылудың бірнеше амалдарын кітапша ретінде 
ұсынамыз. 

Белсенді жастар – еңселі елдің үміті. Қазақстанның болашағы дені сау жастар 

қолында, ал денсаулықты сақтау әр азаматтың өз қолында. Халқымызда «Семіздіктің сегіз 

аяғы бар» деген сөз бар. Деніміз сау болғымыз келсе, сол аяқтарды басып кетпей, абайлап 

жүру керек. Өйткені тән саулығы мен жан саулығы өз қолымызда. 

Әдебиеттер: 

1. Медицинская биология и генетика. Куандыкова Е.У., Алматы, 2004 
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2. Молекулалық биология және генетика Д.Н. Иманова, С.Қ. Қоштаева, М.Н. Турабеков, 

Г.П. Шынпейсова, А.А. Исмаилова  Түркістан 2012ж. 

 

Пневманиялардың  этиологиясы мен патогенезі 

Амалбек Мерей Маратбекқызы Фельдшер мамандығы, «Акушер ісі» мамандыгы                                                                                     

Жетекшісі Акбарова Гулмира Равшанкизи 

Түркістан облысы ШЖҚ «Түркістан  жоғары медицина колледжі»МКК Қазақстан 

Республикасы 

 

Аннотация 

Пневмони я воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно 

инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них 

воспалительной экссудации) Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой 

респираторной инфекции, затрагивающей лёгкие
[
.Основными возбудителями пневмонии 

являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты 

Пневмония (гр. pneumon - өкпе), өкпеқабынуы – өкпетінінің қабынуынан немесе басқа 

аурулардың асқынуынан болатын өкпенің жұқпалы ауруы. 

Олкөбіне қызылша, көкжөтел, тұмау, бронхит, демікпе сияқтыт ыныс ауруларын немесе 

әсіресе жас балалар мен қартадамдарда болатын қатаң аурулар данкейін пайда болады. 

Сонымен қатарол СПИД-пенауырғанкезде де болуымүмкін. 

 

Ересектердегі пневмония -Үй тұрмысы жағдайында дамитын пневмониялардың көбі 

пневмококкпен шақырылатын пневмониялар болып табылады. Себебі пневмококк сау 

адамдардың көмекейінде 5-25 % табылады. Пневмония көбіне аутоинфекция 

ретінде өтеді.Ауру ем жүргізбегенде, циклді дамып бірнеше сатымен жүреді: 
Тасу (гиперэмия) сатысы алғашқы – 1-3 тәулікке созылады.Бұл кезде қабыну процессі белең 

алады. 

Бауырлану ( тығыздалу) алғаш 4-5 тәулікте экссудатқа эритроциттер, нейтрофильдер, 

фибрин көп мөлшерде өтеді. Ал кейінгі 6-7 тәулікте тығыздалған өкпеде лейкоциттерсаны 

басым болып, фагоцитоз процессі аяқталады. 

Шешілу (сауығу) өкпенің құрылымы қалпына келеді.  Бірақ қазіргі кезде емді ерте 

бастап, көптеген антибиотиктерді пайдалану, аурудың  сатымен емес тез сауығуына әкеледі.  

Этиологиясы 

Қоздырғыштар – бактериялар, микоплазмалар, хламидиялар, лигионеллалар, 

саңырауқұлақшалар, вирустар т.б.  

Бейімдеуші ықпалдар: суықтау, іш қуысына операциялар, дене қимылын шектейтін 

ауыр жағдайлар, аспирацияға алып келетін себептер(ингаляциялық наркоз, алкогольмен 

уыттану, кома, жүйке аурулары), балалық және кәрілік жас, тыныс жолдарының фондық 

аурулары(бронхтық астма, бронхит, даму ақаулары), шылым шегу, қоршаған ортаның зиянды 

әсерлері, жүрек жетіспеушілігі,иммундық супрессия, иммундық тапшылық 

жағдайлары( цитостатикалық ем, лейкопения, қантты диабет, ЖИТС) және т.б 

Пневмонияның  себептері:  әр түрлі  инфекциялар, бактериялар (стафилококктар, 

стрептококктар, пневмококктар т.б.), вирустар, патогенді саңырауқұлақтар, микоплазмалар. 

Балалардың өкпе қабынуымен ауыруына келесі факторлар себепкер болады: 

1. Баланың организмінің реактивтілігінің төмендеуі (қажып шаршау, стресстік ситуациялар, 

нашар тамақтану т.б.). 

2.  Балалардың тыныс алу жүйесінің АФЕ-рі. 

3.  Фондық аурулар-мешел, анемия, гипотрофия, аллергиялық диатездер. 

4.  Қатты тоңу 

Патогенезі. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Экзогенді инфекция немесе аутоинфекция  өкпенің респираторлы бөліктеріне бронхтар, қан, 

лимфа арқылы түседі 

Ингаляция немесе аспирация арқылы түсетін мұрынның, көмейдің, жұтқыншақтың 

микроорганизмдері.  

Инфекцияның қан арқылы түсуі екіншілік пневмонияға тән(сепсисте, жалпы инфекциялық 

ауруларда, тромбоэмболияларда) 

Инфекция лимфамен сирек түседі ( кеуденің жарақаты).  

Өкпенің қорғаныс қызметі төмендеп қабыну процессі дамиды. Өкпенің вентиляциясының 

және газ алмасуының бұзылыстары гипоксияға және гипоксемияға әкеледі. Зат алмасудың 

барлық түрлері бұзылады. 

Клиникалық көрінісі 

Пневмония жедел қалтыраудан, бастың ауруынан, дене қызуының 39-40ºС-ға дейін 

көтерілуінен басталады. Кейде оның кенет басталуы соншалықты, науқас қай сағатта 

ауырғанын айтып бере алмайды. Бірақ, ауырар алдында бірнеше күн немесе апта ішінде 

продром белгілері болады: жоғары тыныс жолдарының инфекциялық қабынуы, әлсіздік, 

тершеңдік, делсалдық, дененің ауырсынуы, қабырға аралық невралгия. Бірінші немесе екінші 

тәуліктен  науқас жөтеле бастайды және де оған бүйірдің шаншуы қосылады. Жөтел басында 

құрғақ, ал кейіннен ақшыл түсті көпіршікті қақырық түсу бастайды. Құрамында лейкоциттер 

мен фибриннің көбеюінен қақырық біртіндеп бұлыңғырланады, көп кешікпей түсі темір 

татына ұқсайды. Фибриннің мол дылығынан қақырық өте жабысқақ, оңайлық пен бөлінбейді 

Клиникалық көрінсі. Ауру дене қызуының кенет көтерілуімен, бас ауырып, бала халінің күрт 

нашарлауымен, «тат түстес» қақырықты жөтелмен, кеуденің ауыруымен басталады. 

Ауырудың алдында, аз уакыт бойы, ең әрісі бірнеше сағатқа ғана созылатын, жалпы әлсіздік, 

сүйек сырқырауы, бас ауыруы болуы мүмкін. Науқастың көпшілігі іштің оң жағы немесе 

кіндік тұсынан ауыратынына шағынады. Осы кезде құсу, іш кебу, іш өтуі байқалады, ауруды 

аппендицит, жедел ағымды гастрит не перитонитке ұқсатуға болады. Пневмонияның мұндай 

ағымы оның оң өкпеде, анық төменгі бөлігінде орналасып, висцеро-висцералдық рефлекстер 

пайда болуына байланысты. Дегенмен, ентігудің ерекшелігі, пульс жиілігінің қызуға 

сәйкестігі, дем алуда кеуденің бір жағы қатысының азаюы, іштің еркін қимылы мен 

пальпацияда айқын қаттылықтың болмауы дәрігер ойын дұрыс жолға салады. Ересек 

балаларда аурудың «аппендикулярлы» түрі сирек кездеседі, олар кеселдің басынан-ақ 

кеудесінің ауыртанынына шағым жасайды, көбіне бұл арқа, иық, бүйірге таралады. Балалар 

аяқтарын кеудесіне бүгіп, ауру бүйіріне жатуды ұнатады. Мектеп жасына дейінгі кейбір 

балаларда ауру бастамасында денесі қызуы мен бас ауыруына құсу, сандырақтау, желкенің 

тартылуы, клоникалық тырысу қосылып, менингитке ұқсас белгілер шығады. Бұндайағым 

пневмония оңөкпеніңжоғарғыбөлігіндеболғандабайқалады. 

 Пневмонияғыәкелетінжағдайлар. 

Жасбалалар: 

құрсақтық гипоксия және асфиксия; 

туужарақаттары; 

жаңатуғанкезедегіпневмопатия ; 

туабіткенжүрекақаулары; 

өкпеніңтуабіткенақаулықтары; 

муковисцидоз; 

тұқымқуалайтын иммунитет дефициті; 

аштық; 

гиповитаминоздар. 

Мектепжасындағыбалалар: 

жұтқыншақинфекциясыныңсозылмалыошақтары; 

қайталанбалы бронхит; 

муковисцидоз; 

Жүрек клапаны аурулары; 
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иммуножетіспеушілік ; 

шылымшегу. 

Ересектер: 

темекішегужәнесозылмалы бронхит; 

өкпеніңсозылмалыаурулары; 

эндокриндікаурулары; 

жүрекжеткіліксіздігі; 

иммуножетіспеушілік; 

кеудежәнеіштіңхирургиямв; 

маскүнемдік; 

Диагностикасы 

Рентгендік зерттеуде бірінші күні айқын көрінетін инфильтрациялық көлеңкелер болмайды, 

бұл кезде әрең байқалатын вуаль тәрізді нәзік көлеңкелену болуы мүмкін. Оның 

интенсивтілігі біртіндеп күшейіп, нағыз шыңына 5-ші тәулікте жетеді. Инфильтрация ошағы 

1-2 сегментті, бір бөлікті немесе одан ірі аймақты қамтиды.инфильтрация фонында күшейген 

өкпе суретін, өкпе түбірлерінің ұлғаюын ажыратуға болады. Емнің нәтижесінде бұл 

өзгерістер жойылады, бірақ кейде рентгендік динамика клиникалық динамикадан бірнеше 

апта кешігеді 

Пневмониялардың жіктелуі 

Зақымданған аймағына байланысты: 

Ошақты 

Сегментарлы 

Крупозды 

Интерстициальды 

Ағымына байланысты: 

Жедел /2 айға дейін/ 

Созылыңқы /2-8 ай/ 

Созылмалы /8 айдан жоғары/ 

Ауырлығына байланысты: 

Жеңіл. 

Орташа. 

Ауыр. 

Асқынуына байланысты: 

1.Асқынған. 

2.Асқынбаған. 

Ошақты пневмония. Ошақтыпневмониялардыңтүрліварианттары бар – 

олареңжиікездесетінөкпеқабынутипі. Сәбилерде, 

мектепткедейінгіжәнеоқушылардааурудыңжүрісікейбірөзгешеліктерменсипатталады.Клиник

алықкөрінісі. 

Мектепкедейінгіжәнемектепжасындағыбалалардаошақтыпневмонияныңклиникасы «өкпелік» 

(респираторлық) шағымдар мен интоксиациябелгілері, ТТ-

көріністеріжәнелокалдықөзгерістерденқұралады. 

Сегменттікпневмониялар. Ошақтыпневмонияларбірнемесебірнешесегменткежацылса, 

сегменттідепаталады. Көбінебұндайауруға диагноз қойылмайды: 

себебітұрақтыөзгерістербірнешекүнгеғанасозылады, ал ТТ, токсикоз, кейдетіптіжөтел де 

болмайды, сондықтандиагнозды тек рентгенография арқылықояды. Бұлвирустық инфекция 

кезіндегіөкпеніңсегменттіісінуіболуыықтимал.Сегментті пневмония 

ағымыныңекіншівариантыныңклиникасыкрупоздықпневмонияданаумайды: кенетбасталуы, 

қызыну, аурудынкезеңдіағымыт.б. Сегменттіпневмонияныңбелгісіретіндеіш, кеудеаурыуы да 

мүмкін. 

Крупозды пневмония негізіненмектепкедейінгіжәнемектепжасындағыбалалардакездеседі, 1-3 

жасарасындасирек, ал жасқадейінөтесирекбайқалады. 
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Бұлпневмонияныңпатогенезіаллергиялықреактивтіліккебайланысты. 

Крупоздыпневмонияныңбіржасқадейінсиреккездесуінбұлжастағыларда пневмококке 

сесибилизацияәліпайдабомағандығынандепсанайды.Балалардакрупозды пневмония 

өкпеніңбөлігінтүгелқамтыпқоймай тек бірнешесегментпеншектелуімүмкін. 

Көпжағдайдаолоңөкпеніңжоғарғыжәнетөменгібөліктеріндеболады. 

Балалалардағы пневмония ерекшеліктері 

Балаларда пневмония жедел басталып, өте ауыр түрде өтеді. Пневмония үш кезеңмен өтеді: 

Басталу кезеңі жедел респираторлық ауру жағдайында өтіп, бел алады. Бала тұмауратып, 

түшкіреді, мұрынмен тыныс алу қиындап, жөтеледі. Баланың тәбеті төмендейді, 

мазасызданады, ұйқысы бұзылады және тынысы жиілейді.  

Меңдеу кезеңі. Дене қызуы көтеріліп, 38-39°С-ға дейін жетеді. Баланың алқынуы өршіп, 

терісінің түсі құқырыл тартады,мұрын-ерін суағары маңынан цианоз байқалады. Өкпесінде 

аздап қырылдайтын ылғалды сырыл пайда болады. 

Сауығу кезеңі 8-10 күннен кейін дамиды, дене қызуы баяу төмендейді, баланың жағдайы 

жақсарып, ентігу, ауа жетпеу симптомдары жойылады. 

ЕмдеужолдарыӨкпе қабынуын антибиотиктермен емдеу емір немесе өлім мәселесіне келіп 

тірелуі мүмкін. Пенициллин, ко-тримоксазол немесе эритромицин беріңіз. 

Науқастыңхалінашарлап бара жатсапрокаин-пенициллин шанышыңыз, ересекадамдарға: 

күніне 2—3 рет 400 000 ед (250 мг) немесекүніне 4 рет 500 мг ампициллин ішкізіңіз. 

Жасбалаларғаересектергеберілетіндәрімөлшерінің 0,5—025 мөлшерінберіңіз, 6 

жасқадейінгібалаларға ампициллин бергенжөн.Ыстықты түсіру және ауырғанды қойғызу 

үшін аспирин немесе ацетаминофен беріңіз. 

Науқасқа мейлінше көп сұйық беріңіз. Егернауқастамақішеалмаса, 

ондаоғансұйықтағамнемесерегидратсусынынберіңіз. 

Жөтелдіжеңілдетужәнеқақырықтыбосатуүшін де көпсұйықішужәне су 

буыингаляциясынжасауұсынылады. 

Сырылболғанжағдайда теофиллин немесе эфедрин түріндегідемікпегеқарсыдәрілерқолдануқ

ажет. 

Қорытынды.Пневмония – жиі кездесетін , өлімге әкелетін себептердің ішінде алтыншы 

орындағы, ал ауруханаішілік инфекциялардан болатын өлім себебі ретінде бірінші орындағы 

ауру, сондықтан оның белгілерін білу және ерте бастан алдын алу әр дәрігер маманның 

міндеті. Әсіресе балаларда пневмония дамуының алдын алу бірінші міндет.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_ref-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_ref-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5630002643
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_ref-ooo_3-0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5630004735
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_ref-4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5615014539
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ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК 

 

Тақырыптың өзектілігі:  Балалардағы короновирус инфекциясы туралы бірнеше 

гипотеза келтірілген.  Біріншіден, балаларда КВИ жоғарғы тыныс жолдарында орналасады. 

Төменгі тыныс жолдарына, яғни өкпеге сирек түсуі мүмкін. Кейбір ғалымдардың айтуынша, 

балалардың жасушаларында арнайы рецептор ақуыздар аз болуы мүмкін. Осы рецепторлар 

арқылы вирус жасушаға ене алады. Сондай-ақ, балалар ауыра қалса, қызуы қатты көтерілуі 

мүмкін. Ағза бірден қорғаныс қабілетін іске қосады.  

Ғылыми зерттеулерге сәйкес, көбінесе қосымша ауруы бар балаларда коронавирус ауыр, 

орташа ауыр өтуі ықтимал. 

«Қазақстан бойынша ауыр, орташа ауыр түрімен ауырған 20 пайыз балалардың көбінің 

бронхиалды астма, онкология, қант диабеті, аутоимунды аурулары болған. Көбінесе 

жасөспірімдердің ағзасы ересек адамға ұқсас болғандықтан, жас балаларға қарағанда 

көбінесе вирусқа ұрымтал келеді.  

Бастапқы кезде аурудың  клиникалық көрінісі байқалмайды, көбінесе симптомсыз өтеді, 

сондықтан асқынып кетеді. Мысалы Кавасаки синдромының симптомдарымен жүруі. 

Аурудың ауыр салдарының алдын алу үшін балаға күнделікті дұрыс күтім жасау,  

рациональды тамақтандыру, күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру, физикалық жаттығулар жасау 

арқылы баланы шынықтыру қажет.  

Зерттеу мақсаты:  Балалардағы коронавирус инфекциясының  өту ерекшеліктерін 

анықтап, олардың алдын алу жолдарын қарастыру. 

Зерттеудің міндеттері:  

-  коронавирус инфекциясының  теориялық жағынан жан-жақты қарастыру; 

-  коронавирус инфекциясы туралы статистикалық мәліметтерді жинау; 

- балалардағы   короновирус инфекциясының клиникалық өту ерекшеліктерін 

анықтап, лабораториялық және аспаптық зерттеу қорытындыларымен  жұмыс 

жасау 

- коронавирус инфекциясын алдын алу жолдарын қарастыру. 

Зерттеу орны:  
Түркістан қалалық Балалар емханасы «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 бөлімі  

2.Теориялық бөлім 

Қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі коронавирус инфекциясы. Бастапқы кезде аурудың  

клиникалық көрінісі байқалмайды, көбінесе симптомсыз өтеді, сондықтан асқынып кетеді. 

Мысалы Кавасаки синдромы. Аурудың ауыр салдарының алдын алу үшін балаға күнделікті 

дұрыс күтім жасау,  рациональды тамақтандыру, күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру, 

физикалық жаттығулар жасау арқылы баланы шынықтыру қажет.  

“Кавасаки дегеніміз - вирус тудыратын ауру. Қазіргі кезде жиілеп кетті. Алғашқы белгілері 

дене қызуы басылмай, ұзақ уақыт сақталады. 39-40 градус, әбден әлсіреген, денесі бөрткен, 

буындары ауырған.  

Коронавирус (COVID-19) сияқты респираторлық вирустар, адам ағзасына көз, мұрын немесе 

тамақ арқылы құрамында вирусы бар шырыш немесе тамшылардың түсуі арқылы таралады.  

2. Тәжірибелік бөлім. 

2.1. «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 бөлімінің  аймақтық дәрігері және  

үйірме мүшелерімен бірлесіп тыныс алу жолдарының аурулары бар балаларды 

қарап, тексеру.   

2.2. Үйірме мүшелерімен бірге  клиникалық базалардағы  мамандардан 

статистикалық мәліметтер жинап, талқылау  

2.3. Балалардағы   короновирус инфекциясының клиникалық өту ерекшеліктерін 

анықтап, лабораториялық және аспаптық зерттеу қорытындыларымен  жұмыс 

жасау 

«Жас педиатр» үйірме мүшелерімен бірігіп «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 

бөліміндегі аймақтық педиатр Усманова Феруза және мейіргерлермен кездесіп, таныстық, 
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жұмысымыздың басты мақсатын айқындап, тыныс алу жолдарының аурулары және ЖРВИ-

мен ауырып келген балалардың ата-аналарымен сұхбаттасып,  анамнез жинадық, обьективті 

және субьективті қараулар жүргізілді. 

Түркістан Қалалық Балалар Емханасы «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 

бөлімі, 37 аймақ педиатр дәрігері Усманова Феруза ханыммен балаларды тексеру. 

     

Қазіргі  уақытта короновирустың клиникалық белгілерімен келген балаларды бірінші  

филтьр бөлмесіне жібереді.Сол жердегі дәрігерлер КМИС программасы арқылы статистик 

мамандарға жібереді. Біз сол жіберген мәліметтерге сүйеніп қорытынды шығарып, EXCEL 

кестесіне еңгіземіз. «Отбасылық денсаулық орталығы» №2   бөлімінде короновирус 

инфекциясымен 28 бала тіркелген, олардың 12-сі 1-3 жас аралғындағы балалар, 16 бала 

мектеп жасындағы балалар екенін анықталды. 

Түркістан қалалық Балалар емханасы «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 бөлімі 

статистик маманы Айметова Нафиса Абдумавленовнамен жұмыс жасадық. 

                

01.09.2021.- 01.04.2021 аралығында «Отбасылық денсаулық орталығы» №2 бөліміне  

3жасқа дейінгі балалар арасында 53 бала қаралуға келді, оның ішінде ковид-19–ға күмән 

болған балдардың саны-28, солардың ішінен ПЦР оң шыққан балалар саны-15, ковид-19–ға 

күмән болған ересек балалар саны -58, ПЦР оң шыққан ересек балалар саны саны -41      

Зерттеу барысында  коронавирус инфекциясы анықталған 15 баланы педиатр және 

пульмонолг дәрігерге консультацияға жібердік. Ол диагнозды дәлелдеу үшін 

рентгенологиялық, КТ тексеріске жіберді.   

 

                  Балалардағы кездескен аурулардың пайыздық көрсеткіші 
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Балалар мен ересектер арасындағы клиникалық көріністерінің пайыздық көрсеткіші 

Балаларда                                                                   

• Дене темп жоғ – 6 (36),  

• Жөтел – 3 (19)  

• Тонзиллофарингит – 1 (7)  

3жасқа дейінгі балалар 

• Ентігу – 1 (7)  

• Пневмония – 8 (53)  

• Клиникалық көрініссіз - 4 (28)  

Ересек балалар 

• Дене темп жоғ – 35 (86),  

• Жөтел – 25 (62)  

• Тонзиллофарингит – 2 (3)  

• Ентігу – 13 (5)  

• Пневмония – 39 (95)  

• Клиникалық көрініссіз - 13(5)  

2020-2022 жылдар аралығындағы балалар арасында ковид-19дың кездесу жиілігі 

 

            Сколиозға арнайы жаттығулар. 

Омыртқа жотасын нығайтуға және дұрыс қалыптастыру үшін 

жасалатын жаттығулар. 

1.Тұрған қалыпта гимнастикалық қабырғаға немесе үй қабырғасына 

жанбасты балтыр бұлшық етін және өкшені тигізіп тұрып осы қалыпты сақтай 

отырып қабырғадан алға қарай 1-2 қадам жасау . Қайталау 5-6 рет. 

2.Шалқадан жатып екі қолды түзу ұстап басты, кеудені, аяқты, бір 

сызықтың бойына қойып , басты және иықты жоғары көтергенде тыныс шығарып, 

қалыпқа келгенде тыныс алу. Қайталау 4-5 реттен. 

«Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне «Жас педиатр» үйірме жетекшілері мен мүшелері 

барып Емдік денешынықтыру кабинетінің дәрігері  Юлдашова  Шахноза ханыммен  

біргесколиозы бар балаларға жаттығу жасауды және тренажормен жұмыс жасауды үйренді 
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Балалардың тыныс алу жаттығуларын жасау керектігін айтсақ түсінбейді, сол үшін оларға 

қызықтыру үшін әр түрлі суреттерді көрсету  арқылы жаттығулар жасатамыз. 

1. «Гүлдерді иіскейік» атты жаттығу жасау. Ол үшін мұрнымызбен терең тыныс алып, 

аузымызбен шығарамыз 

2. «Көбелекті ұшырайық» Балалар терең мұрнымен тыныс алып, аузымен жәймендеп ұзақ 

дем шығарады 

3. «Туған күнге арналған торт» Бұл кезде торттың үстіне балауыздарды қойып бала аузымен 

қатты үрлейді. 

4. «Қолымызды жылытайық»  Күннің суығында қолымыз жаурайды сол кезде қолымызды 

аузымызға жақындатып тез-тез аузымызбен үрлейміз сол кезде қолымызда жылынады және 

тыныс алуымызда реттеледі. 

5. «Шайды суытайық» деп аталады. Бұл кезде терең мұрнымызбен тыныс алып, аузымызбен 

тез тез үрлейміз. 

Қорытынды.  

Біздің осы уақытқа дейінгі атқарған жұмысымыздың маңызы зор. Сіздер болашақ 

мейіргерсіздер. Болашақта жұмыс барысында патронаждық қызметтің әмбебап прогрессивті 

моделі бойынша жұмыс жүргізесіздер. Алған білімдеріңізді тәжірибе барысында  қолданып, 

ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, балалардың иммунитетін жоғарлатып, 

шынықтырып, аурулардың алдын алуға көмектесесіздер. Соның ішінде атқарған 

зерттеулеріміз коронавирусты  инфекцияны дер кезінде анықтауға, емдеуге, асқынуларды 

болдырмауға үлкен үлес қосады 

Ұсыныс. 

Болашақта жұмыс барысында патронаждық қызметтің әмбебап прогрессивті моделі 

бойынша жұмыс жүргізгенде балаларға арналған тыныс алу жолдарына арналған 

жаттығуларды ата-аналарға үйретіп, балаларға қолданысқа енгізсе  дұрыс болар еді. 
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Аннотация 

Структура научно-исследовательской работы на тему:» анализ химического состава 

пчелиного меда и его применение в лечении анемии " состоит из теоретической, 

практической и заключительной частей. В основной части научно-исследовательской работы 

были проведены химические исследования состава натурального меда и определены его 

качества.В Туркестанской городской больнице выявили анемию среди студентов, четко 

указав последние годовые показатели заболевших анемией. Выявленным пациентам 

приготовили добавки из меда, проконсультировали врача, сделали анализы на анализ крови. 

В заключительной части работы представлены основные выводы и рекомендации по теме 

Annotation 

he structure of the research work on the topic: "analysis of the chemical composition of bee 

honey and its use in the treatment of anemia " consists of theoretical, practical and final parts. In the 

main part of the research work, chemical studies of the composition of natural honey were carried 

out and its qualities were determined.In the Turkestan City Hospital, anemia was detected among 

students, clearly indicating the latest annual rates of anemia cases. Honey supplements were 

prepared for the identified patients, a doctor was consulted, and blood tests were performed. The 

final part of the paper presents the main conclusions and recommendations on the topic 

Кіріспе 

Үйірменіңмақсаты: 

1. Ара балыныңқасиеттерінбіліп, 

химиялыққұрамынаталдаужасау; 

2.  Емдікмақсатта ара балыныңқоспаларындайындау ; 

3.  Дайындалған ара 

балыныңқоспасынқаназдықауруларындақолдануды 

тәжірибежүзіндеіскеасыру; 

4. 

Студенттердіңтаңдағанмамандығынадегенқызығушылығымен,ғылымғадегенізденісқабіле

тінарттыру. 

Тақырыптың өзектілігін анықтау мақсатында статистикалықмәліметтер алу 

Тақырыптың өзектілігін анықтау мақсатында Түркістан қалалық емханасына барып 

статистикалық бөлімнен 01.01.2020 жыл мен 31. 12.2020жыл аралығында қаназдық ауруымен  

тіркелген науқастардың тізімін алдық. Нәтижесі мына диограммадан өздеріңіз көріп 

отырғандарыңыздай  14 жас 69% -і көрсетсе, 18 жас және одан жоғары жастарымыздың 

арасында қаназдық 30%, ал 60 жас аралыңы 1% екен, яғни бұл аурумен қарттардан гөрі 

жасөспірімдер мен нағыз белсенді 

жастарымыз көбірек шалдығатыны 

белгілі болды Соның ішінде қыз балдар 

мен әйел адам,осы науқасқа көбірек 

шалдығады екен. 

 

Тәжірибелік бөлім 

 

Студенттер арасында сауалнама жүргізіп, нәтижесі бойынша  қан талдауын жүргізу 

Терапевт-дәрігердің кеңесімен өзіміздің үйірме мүшелерінің  арасында анемияға байланысты 

сауалнама жүргіздік. Сауалнама нәтижесі бойынша іріктеліп алынған студенттерді Түркістан 

қалалық ауруханасының клиникалық зертханасына апарып, анализге қан тапсырттық.  

Анализ сараптамасы бойынша 37% студентте каназдық байқалды,  нәтижесі төмендегідей 

болды:  Гемоглобин мөлшері: 

 100-110г/л аралығында -9 адам 

 90-100 г/л аралығында – 6 адам 

Бірақбіззерттеугеалғаннауқастардыңкейбірінбалғааллергиясыболды,ал кейбірінің 

ұйқыбезініңқабынубелгілеріболуынабайланысты , зерттеуге тек 6 науқасты алдық  

 14 

жас 

18 

жасжәнежоғары 

60жас 

және 

жоғары  

Барлығы  3465 1484 25 

Әйел  2000 1322 22 
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Балдың сапасын және химиялық құрамына«экспресc» әдісімен талдау жүргізу 

 

Балдың сапасын және химиялық құрамына «экспресc» әдісімен талдау жүргізу 

Зерттеугеалынғанбалдыңжетілгендігін 

анықтау 

 

Анықтаутәсілі:Балдыңжетілгендігін 

20°Стемпературадаанықтайды. Оны 

қасықпенараластырып, 

қасықтыыдыстыңүстінеүстепарластырады. 

Егер бал қасықтанағыптұрса, онда бал 

жетілмеген, ал бал қасыққаоралса, онда бал 

жетілгендепесептеледі. 

Нәтижесі: Біздіңбалымызқасыққаоралды, 

яғнижетілген бал. 

 

Диастаза ферментініңбелсенділігі 

Диастаза ферментітабиғи ара балындаболады, олқант сиропында болмайды. Олбалға 

негізінен гүлдің нәрінен және қосымша араның сілекей бездерінен түседі. Яғни, жасанды  

балдың құрамында ферменттер болмайды.     

  

Диастаза санынанықтау 

 

 

Анықтау тәсіліМензуркаға  10% тік бал ертіндісініңүстіне 1 % 

крахмал ерітіндісінқосып, жақсылапараластырып, су ваннасына 

(40°С) 1 сағатқа қойдық. Содансоң, 

бөлметемпературасынадейінсалқындатылғанпробиркаларғабіртамш

ыдан йод ерітіндісінқостық. Крахмал 

ыдырамағанпробиркалардакөктүспайдаболады, яғнидистазажоқ. 

Диастаза саны аз мөлшердеболса, сия 

әртүрліреңдегікөктүскебоялады. Диастаза көпмөлшердеболса, 

ондақоңырқайтүскебоялады. Диастаза санын (Д) мына формула 

бойыншаанықтадық: В=Ух10/А 

Біздіңбалымызкөрсеткіші 2,1 мл 10% бал ерітінідісіжәне 5мл 

крахмал ерітіндісіболған. 

Д= Ух10/А=5х10/2,1=23,8 Готегетең 

Нәтижесі: 

 

Диастаза 
ферментібалғагүлнәріненжәнеараныңсілекейбездеріненбөлінеді, 

сондықтанбұл фермент 

табиғибалдаболады.Біззерттегенбалдыңбірлігі23,8 Готегетең. Бұл 

бал сапасыныңжоғарыекенінбілдіреді 

Азот қышықылдыкүмісреакциясы: 

Азот қышықылдыкүмісреакциясы: Пробиркаға 5 мл бал ертіндісін  (1:2) құйып,  5-10 тамшы 5% азот 

қышқылдыкүмісертіндісін (5 мл, 95мл дистсуға) қосады. Оң 

реакция кезіндекүңгіртенуболып, ақ түсті тұнбатүзіледі 

(хлорлыкүміс). Бал табиғиболсатұнбатүзілмейді, теріс реакция 

Нәтижесі: Реакция нәтижиесібойыншатұнбатүзілмеді. Бұлбалдыңтабиғи таза 

екенінбілдіреді. 
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Сапасынаталдаужүргізілгенбалды, зерттеугеалған 6 науқасқа, таңертеңгісін дәрігердің 

кеңесімен  1 айғажуықберіпотырдық . Бізнауқастарғабалдымейізбен, 

жаңғақпенараластырыпқоспағыпжәнебалданшәрбәтжасапберіпотырдық 

 Мейізді 2:1 қатынасташегіп қостық  

 Жаңғақты ұсақтап 1:1 қатынаста қостық 

 Шәрбәтті 2: 1 қатынастажылысуғаараластырыпбердік 

Бал бергенненкейінгізерттеужұмыстар 

Бақылауғаалынғаннауқастардыңсараптаманәтижелері. 

Балға мейізқосып берген науқастардың сараптамасы 
Студенттің Ф.И.О Бал бергенгедейін Бал бергенненкейін 

Рахымжан Н 14.03.2005ж 14.04.2005ж 

Қанталдауы 

 

Гемоглобин – 102 г/л 

Эритроциттер- 3,7 

Тромбоциттер - 267 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 5,9 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 15 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 3 

Нейтрофил (сегментядролы) - 62 

Эозинофилдер - 1 

Моноциттер – 1 

Лимфоцитер – 34 

Гемоглобин – 126 г/л 

Эритроциттер- 4,0 

Тромбоциттер - 270 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 5,8 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 9 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 3 

Нейтрофил (сегментядролы) – 65 

Эозинофилдер – 1 

Моноциттер – 1 

Лимфоцитер - 35 

Бақылауғаалынғаннауқастардыңсараптаманәтижелері. 

 

 

Балға грек жаңғағын қосыпберген  науқастардың сараптамасы 
Раимова М 14.03.2006ж 14.04.2006ж 

Қанталдауы 

 

Гемоглобин – 100 г/л 

Эритроциттер- 3,7 

Тромбоциттер - 225 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 5,0 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 13 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 3 

Нейтрофил (сегментядролы) - 56 

Эозинофилдер - 1 

Моноциттер – 1 

Лимфоцитер – 40 

Гемоглобин – 120 г/л 

Эритроциттер- 4,0 

Тромбоциттер - 230 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 5,2 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 8 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 4 

Нейтрофил (сегментядролы) – 55 

Эозинофилдер – 1 

Моноциттер – 3 

Лимфоцитер - 38 

Балдан шәрбәт жасапберген науқастардың сараптамасы 
Студенттің Ф.И.О Бал бергенгедейін Бал бергенненкейін 

Ерехан А 14.03.2006ж 14.04.2006ж 

Қанталдауы 

 

Гемоглобин – 94 г/л 

Эритроциттер- 3,6 

Тромбоциттер - 300 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 9,5 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 18 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 1 

Нейтрофил (сегментядролы) - 88 

Эозинофилдер - 1 

Моноциттер – 1 

Лимфоцитер – 10 

Гемоглобин – 113 г/л 

Эритроциттер- 4,0 

Тромбоциттер - 306 

Түсті көрсеткіш – 1,05 

Лейкоциттер – 8,2 

Эритроциттердің шөгу жылдамдығы 10 

мм/сағ 

Нейтрофил (таяқша тәрізді) – 1 

Нейтрофил (сегментядролы) – 88 

Эозинофилдер – 1 

Моноциттер – 1 

Лимфоцитер - 10 
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Зерттеудіңнәтижесі 

 
Бізекінауқасқамейізқосыпбердік. 

Сараптаманәтижесібойыншагемоглобинніңжақс

ыкөтерілгенінкөріпотырсыздар 

Себебі:мейіздетемір мен біргеглюкозадакөп. Глюкоза 

темірдің қанға тез өтуінежағдайжасайды 

Ал келесіекінауқасқажаңғаққосыпбердік. 

Сараптаманәтижесіжақсыболды. 

Себебі: жаңғақтатемір мен біргефолийқышқылыда бар 

.Фолийқышқылыныңжетіспеушілігі де анемия 

дамуыныңсебебі 

болыптабылады. 

Фолийқышқылықанныңқызылжасушаларыныңқалыптыдаму

ыжәнежетілуіүшін қажет, сондықтан оның деңгейінің 

төмендеуіэритроциттердіңсаныныңкемуі мен 

тұрқыныңкішірейуіне 

соқтырады. 

Қалғанекінауқасқабалданшәрбәтдайындапберд

ік. Нәтижесі жақсы болғанымен 

,алдыңғынауқастардантөменболды 

Себебі: балғақайнаған суды жылытыпқосыпдайындадық, 

қосымшазаттарқоспадық 

 

ІІІ Қорытынды бөлім 

Қортынды 

Зерттеу барысында бал - дәрі-дәрмек ішуден гөрі әлдеқайда тиімді ем, әрі адам ағзасына өте 

пайдалы екенінен көз жеткіздік.  Қаназдық ауруымен ауратын науқастар қою (күңгірт) балды 

пайдаланғаны дұрыс, себебі  құрамында минералды заттардың мөлшері көбірек, ашық түсті 

бал құрамында қою балмен салыстырғанда темір 4 есе кем, мыс элементі 2 есе және 

марганец 14 есе кем болып келеді екен. Сөзімізді қортындылай келе,  күңгірт балға лимон, 

жаңғақ, мейіз, анар т.б қоспалар қосып бергенде нәтижесі тез болады 

Ұсыныс: 

Дана халқымыз   «Ара – асыраушы және дәрігер, ара – агроном көмекшісі» деген 

екен..Ендеше сапалы, мол өнім беруші «аграном-араға», сол өнімді сатып эканомиканы 

көтеруші «асыраушы- араға»,  ағзаны түрлі аурудан қорғап, емдейтін «дәрігер- араға» 

мемлекет тарапынан көңіл бөлінсе және апитерапия, яғни балмен емдеу орталығы тек 

оңтүстік астанамыз Алматыда ғана емес басқа облыс орталықтарында да ашылса.Сонымен 

қатар қазақстандық ара өсірушілерде халықаралық  «Апимондия»  бірлестігіне  кірсе деген 

ұсыныс айтамыз  

Әдебиеттер: 
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Роль медицинской сестры в амбулаторной реабилитации детей с отклонениями в 

развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и Аутизм детский 

Нигметова Уасиля Адиевна,  Сисенбайқызы Аяулым Специальность «Сестринское 

дело» 

Руководители: Малощук Евгения Викторовна 

Алибаева Гаухар Аушатовна 

«Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» 

 

Annotation 
The role of a nurse in work in outpatient departments is revealed in city polyclinics and a 

private rehabilitation center.  Nurses carry out work on the study of the psychotherapeutic 

environment, emotional support for patients using research methods of analytical (supportive) 

conversations.  A nurse in a rehabilitation perception, manifested in signs of special properties, 

provides physiotherapeutic assistance, conducts therapeutic physical education classes and 

massages;  daily life activities to enhance and educate patients. 

Аннотация 

Баяндамада қалалық емхана жанындағы амбулаторлық-емханалық оңалту бөліміндегі 

және жекеменшік оңалту орталығындағы жұмыстағы медбикенің рөлі ашылған. Медбикелер 

психотерапевтік ортаны құру, диспозитивті (қолдау) әңгімелесу әдістерін қолдана отырып, 

пациенттерге эмоционалды қолдау көрсету бойынша жұмыс жасайды. 

Оңалту процесінде мейірбике әлеуметтік қалыптастыруға қатысады дағдыларын меңгереді, 

физиотерапияны қамтамасыз етеді, физиотерапиялық жаттығуларды жүргізеді және жүйке-

психикалық жүйесі дамуында ақаулары бар, оның ішінде Аутизм спектірінің бұзылуы және 

балалық аутизмі бар балаға массаж жасайды, сондай-ақ жақын туыстарына науқастарды күту 

және оқыту бойынша күнделікті көмектеседі. 

Введение. 

Одной из актуальных задач в мире является медицинская и социальная реабилитация 

детей с отклонениями в развитии нервно-психической системы, в том числе с РАС и детским 

аутизмом. В течение последних лет в нашей стране отмечается четкая тенденция роста 

отклонений в развитии в раннем возрасте, что без реабилитационных мер приводит к 

инвалидизации, и необходимо больше уделять внимание этиологии и диагностики 

отклонений в развитии нервно-психической системы детей раннего возраста.  

 По мнению экспертов, ВОЗ в среднем 10% всего населения земного шара составляют 
инвалиды, из которых 150 миллионов дети.  

 В РК, по данным статистики, на учете состоит более 44 тысяч детей-инвалидов.  

 По данным Всемирной организации здравоохранения аутизмом страдают 67 

миллионов человек в мире, согласно последним данным, каждый год в мире 

становится на 13% больше детей с аутизмом. 

 В Казахстане, по данным Службы психолого-медико-педагогической консультации 

(ПМПК),аутизмдиагностирован у 3820 детей, однако, по оценке международных 

экспертов, реальное количество детей с РАС значительно превышает эту цифру.  

Цель работы: определить роль медсестры в эффективной ранней реабилитации детей с 

отклонениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский аутизм в 

отделении амбулаторной реабилитации городской поликлиники и частном 

реабилитационном центре.  

Задачи:   

 Провести анализ факторов, которые влияют на эффективность сестринской помощи в 
ранней реабилитации детей с отклонениями в развитии нервно-психической системы, 

в том числе РАС и детский аутизм в отделении амбулаторной реабилитации 

городской поликлиники и частном реабилитационном центре. 

 Выявить роль сестринского персонала в организации ухода для детейс отклонениями 
в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детским аутизмом. 



302 
 

Методы исследования: 

 – обзорно-аналитический метод  

– анализ научной литературы по обозначенным вопросам, использовались научные 

исследования специалистов, периодические издания, учебные пособия; 

– метод анкетирования;  

– математическая обработка эмпирических данных.   

База исследования: ГКП «ГП №2» на ПХВ г. Уральск отделения амбулаторной 

реабилитации и ТОО «Реацентр Казахстан» г. Уральск. 

Объект исследования: детис откланениями в развитии нервно-психической системы, в том 

числе РАС и детский аутизм. 

Предмет исследования: особенности работы медицинской сестры в ранней амбулаторной 

реабилитации детей с откланениями в развитии нервно-психической системы, в том числе 

РАС и детский аутизм. 

Практическая значимость исследования: представленные в работе результаты 

исследования и рекомендации могут быть использованы для составления стандарта при 

осуществлении ранней амбулаторной реабилитации детей с  откланениями в развитии 

нервно-психической системы, в том числе РАС и детский аутизм. 

Участники: медицинские сестры и родители пациентов. 

С целью анализа удовлетворенности лиц по уходу за ребенком качеством  оказываемых 

медицинских услуг сестринским персоналом было проведено анкетирование родителей 

пациентов  ГКП «ГП №2» на ПХВ г. Уральск отделения амбулаторной реабилитации и ТОО 

«Реацентр Казахстан» г. Уральск, имеющая 3 блока вопросов. «Приложение №1» 

 Вопросы 1-го блока посвящены информированности родителей о заболевании, 

возможностях, методах и необходимости амбулаторной реабилитации,  

2-го – оценке амбулаторной реабилитации в  ГКП «ГП №2» на ПХВ г. Уральск отделения 

амбулаторной реабилитации и ТОО «Реацентр Казахстан» г. Уральск,  

Исследование проводилось в виде опроса с помощью авторской анкеты.  В исследовании 

приняли участие 30 лиц по уходу. 

3-го – оценка самостоятельной работы родителей. 

 

 
Диаграмма 1. Соотношение опрошенных пациентов по времени выявления отклонений в 

развитии нервно-психической системы. 

Вывод: на диаграмме 1 видно, что 12 (40 %) опрошенных это –  родители детей которые 

ранно узнали об откланениях в развитии НПС, 18 (60 %) – родители детей которые поздно 

узнали об откланениях в развитии НПС.  

 
Диаграмма 2. 

Вывод: на диаграмме 2 видно, что 30 % опрошенных это –  родители детей которые 

проживают в городе, 70 % опрошенных это  – родители детей которые проживают в селе, 

отдоленность от города сказываеться на осведомленности об ранней  амбулаторной 

40% 
60% 

1.Рано или поздно вы узнали об 

отклонении в развитии нервно-
психической системы своего ребёнка? 

рано 

Поздно 

30% 

70% 

2.Где вы проживаете? 

город 

село 
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реабилитации детей с  откланениями в развитии нервно-психической системы, в том числе 

РАС и детский аутизм. 

 

 
Диаграмма 3. 

Вывод: Согласно диаграмме 3, 50% опрошенных  начали амбулаторное реабилитационное 

лечение только после того, как нашли нужных специалистов, 10% – с самого раннего 

детства, 40% – после того,какузнали о необходимости реабилитации.  

 

 
Диаграмма 4. 

согласно диаграмме 4, у 10% фактор риска развития нервно-психической патологии (НПП), у 

60% – задержка психоречевого развития ЗПРР), 20% – растройство аутистического спектра 

(РАС), у 10% - детский аутизм.  

 

 
Диаграмма 5. 

Вывод: согласно диаграмме 5,30 опрошенныхзнают и используют ЛФК  

(лечебная физкультура), 30 опрошенных знают и используют массаж, 30 опрошенных знают 

и используют физиолечение, 20 опрошенных знают и используют психокоррекционные 

занятия (логопед, дефектолог, сенсорная интеграция, эрготерапия) 15 опрошенных знают и 

используют другие виды амбулаторной реабилитации (микротоковая рефлексотерапия). 

 

 

50% 
40% 

10% 
3.Когда Вы начали 

амбулаторную реабилитацию? 

После 

того, … 

10% 

60% 

20% 10% 0% 

20% 

40% 

60% 
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4.На данном этапе какая форма 
отклонения в развитии у Вашего ребёнка? 

Фор
ма … 

30 30 30 20 15 0 

20 

40 

5. Какие виды амбулаторной 
реабилитации вы знаете и используете? 

Количество 
опрошенных 

90% 

10% 0% 0% 

6.на каком сроке родился ребенок? 

Доношенные Недоношенные  
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Вывод: Согласно диаграмме 7, 60% опрошенных  узнали о необходимости амбулаторной 

реабилитацийот медицинской сестры. 

 

 
Вывод: на диаграмме 8 видно, что 50 % опрошенных это –  родители детей которые хотели 

знать информацию в бумажном варианте , и также 50% в электронном формате.   

 
Вывод: на диаграмме 9 видно, что 100% опрошенных это –  родители детей оценили  

высокую квалификацию и организованность педиатрической медицинской сестры. 

 

 
 

Вывод: на диаграмме 10 видно, что 70 % опрошенных это –  родители детей которые  

проходили ПМПК, и   30% детей не прошли пмпк,  после анкетирования у родителей 

выяснили причину почему ребёнок пришёл на реабилитацию,  но не прошёл ПМПК, 

10% 
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Е]% 
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0 

20 

40 

60 

80 

от знакомых интернет телевидение от 
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7. информации Вы узнали о необходимости 
амбулаторной реабилитации?  

50% 50% 

0 

20 

40 

60 

бумажный  электронный аудиоформат 

8.в каком формате Вы хотели бы иметь 

руководства по амбулаторной реабилитаций? 

руководства по амбулаторной реабилитации 

5 

0 

2 

4 

6 

балл балл балл балл балл 

9.Оцените работу медсестры 
амбулаторной реабилитации по 5 

бальной шкале? 

работа мед.сестры 

70% 

30%, 
0 0 10.проходили ли Вы ПМПК ? 

да 

нет 
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оказалось родители бояться проходить комиссию, во время беседы были данны чёткие 

рекомендации о полезности и нужности ПМПК для будущего ребёнка. 
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Выводы по анкетированию. 

  1.  Согласно проведенному анкетированию были определены факторы, влияющие на 

эффективность сестринской помощи в ранней амбулаторной реабилитации детям с  

отклонениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский 

аутизм.Таким образом выяснилось, что многие родители плохо информированы об методах 

и видах ранней амбулаторной реабилитации, это в конечном итоге отражается на 

дальнейшей запущенности состояния ребёнка и его инвалидизации. Курс реабилитации 

может быть долгим, но в конечном итоге ребенок может достичь высоких результатов. Эту 

информацию необходимо доносить до родителей. Также, некоторые родители не имеют 

свободного времени для проведения занятий с ребенком. По этой причине необходимо 

согласовывать с этими родителями детали и высылать по адресу медицинского работника, 

который будет проводить курс индивидуальной программы реабилитации с ребенком. 

2. От высокой квалификации и организованности педиатрической медицинской сестры 

зависит, в каком ритме проходит реабилитация детей  с  отклонениями в развитии нервно-

психической системы, в том числе РАС и детский аутизм. Необходимые при работе с детьми 

знания, умения и навыки, должны быть безупречными. Педиатрические медицинские сестры 

глубоко изучают детские болезни и анатомо-физиологические особенности детей разных 

возрастов.  

Заключение. 

Работа среднего медицинского персонала ГКП «ГП №2» на ПХВ отделения амбулаторной 

реабилитации и ТОО «Реацентр Казахстан», отличается определенной спецификой. При 

выполнении функциональных обязанностей медсестра помимо навыков общего ухода и 

выполнения обычных процедур, должна иметь некоторые специфические навыки. 

Необходимо уметь осуществить психологическую поддержку пациентов и их членов семьи в 

процессе реабилитации, разъяснить ему необходимость процедур, обучать пациентов, 

закреплять приобретенные навыки, что требует внимательность, доброжелательности, 

терпения. Эти особенности требуют всесторонней подготовки медицинских сестер в 

областях медицины педагогики, психологии, четкого выполнения своих профессиональных 

обязанностей, организации труда и планирования всего распорядка дня.  

Целью исследования было определить особенности организации сестринской помощи во 

время ранней амбулаторной реабилитации детей с  отклонениями в развитии нервно-

психической системы, в том числе РАС и детский аутизм.Таким образом, поставленная цель 

достигнута и гипотеза подтвердилась. Медсестра играет важную роль в ранней реабилитации 

детей с  отклонениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский 

аутизм не только по причине того, что проводит лечебные процедуры, но и по причине того, 

что проводит с родителями курсы и обучающие беседы по реабилитации ребенка на дому. 

 Цель исследования была достигнута при помощи реализации этих задач:  

1. Была выявлена роль сестринского персонала в организации ухода для детейс  

отклонениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский 

аутизмом. 

2. Был проведен анализ факторов, которые влияют на эффективность сестринской помощи 

детям с  откланениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский 

аутизмом в отделении амбулаторной реабилитации городской поликлиники и частного 

реабилитационного центра. 

В результате исследования гипотеза подтвердилась – роль медсестры в ранней 

реабилитации детей с   откланениями в развитии нервно-психической системы, в том числе 

РАС и детский аутизмом, очень важна. Многие дети прошедшие курс реабилитации начали 

себя лучше чувствовать и стали более активными.  

Рекомендации:  
По результатам исследования выдвинуты следующие предложения в адрес администрации 

ГКП «ГП №2» на ПХВ г. Уральск отделения амбулаторной реабилитации и ТОО «Реацентр 

Казахстан» г. Уральск. 
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1. Подробно знакомить пациентов с видами и методами амбулаторной  реабилитации.  
2. Выделять больше времени на просветительную работу среди пациентов.  
3. Принимать участие в реализации научно - практических разработок, что позволит 

научно обосновать эффективность тех или иных методов.  

4. Информировать родителей о возможности получения государственной поддержки. 
5. Организовать «Школу осознаных родителей», где будет проводиться  обучение 

медецинским персоналом родителей по уходу, оздоровлению и обучению детей с 

откланениями в развитии нервно-психической системы, в том числе РАС и детский 

аутизм. 
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Приложение№1 

Анкета опросник дляродителей  

Ф.И.О. родителя ____________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________ 

№ Вопрос да нет Затру 

дняюсь 

1. Рано или поздно вы узнали об 

отклонении в развитии НПС своего 

ребёнка? 

   

https://cyberleninka.ru/journal/n/omskiy-psihiatricheskiy-zhurnal
https://forbes.kz/life/ekspertyi_v_kazahstane_detey_s_autizmom_v_15_raz_bolshe_chem_pokazyivaet_statistika/
https://forbes.kz/life/ekspertyi_v_kazahstane_detey_s_autizmom_v_15_raz_bolshe_chem_pokazyivaet_statistika/
https://www.reacenter.ru/
https://zkopol2.kz/ru/kontakty.html
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2. Где вы проживаете (село или город)?    

3. Когда Вы начали амбулаторную 

реабилитацию? 

   

4. На данном этапе какая форма 

отклонения у вашего ребёнка: фактор 

риска развития НПП (нервно-

психической патологии), ЗПРР ( 

задержкапсихоречевого развития), 

РАС ( расстройство аутистического 

спектра), детский аутизм 

   

5. Какие виды амбулаторной 

реабилитации вы знаете и 

используете? 

   

6. На каком сроке родился ребёнок?    

7. Из какого источника информации Вы 

узнали о необходимости амбулаторной 

реабилитации? 

   

8. В каком формате Вы хотели бы иметь 

руководства по амбулаторной 

реабилитации ? 

   

9. Оцените работу медсестры 

амбулаторной реабилитации по 5 

бальной шкале? 

   

10. Проходили ли вы ПМПК?    

 

Фитопрепараты, применяемые для лечения и профилактики заболеваний 

мочеполовых органов 

Куденко Оксана Алексеевна, специальность «Фармация» 

Руководитель: Ибраева Гульнар Кажгалиевна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» г. Уральск, Республика Казахстан 

 

Аннотация 

Медициналық статистикаға сәйкес, соңғы онжылдықтарда халықтың урологиялық 

ауруының тұрақты өсуі байқалды, бұл негізгі себептердің бірі – аурудың алдын-алу және 

алдын-алу жүйесінің тиімділігінің жеткіліксіздігімен байланысты.Ресми медицина дәстүрлі 

медицина тәжірибесін қолданады, оның әдістерін халықтың барлық әлеуметтік топтары 

кеңінен қолданады. Кәзіргіуақытта бүйрек пен зәр шығару жолдарын емдеу үшін 

қолданылатын синтетикалық күшті агенттердің нефротоксикалық әсеріне байланысты 

фитопрепараттарға медицинада көбірек көңіл бөлінуде.Фитопрепараттарды қолдану 

көптеген себептермен түсіндіріледі: өсімдік тектес дәрілік препараттар синтетикалық 

препараттарға қарағанда әлсіз әсер етеді, олардың жанама әсерлері аз аллергиялық 

реакцияларды туындатады және аурулардың алдын алу ретінде тағайындалады. 

Аnnotation 

According to medical statistics, in recent decades there has been a constant increase in the 

urological morbidity of the population, which is due to one of the main reasons – the insufficient 

effectiveness of the system of prevention and prevention of diseases.Official medicine uses the 

experience of traditional medicine, the methods of which are widely used by almost all social 

groups of the population. And also because of the possible nephrotoxic effect of synthetic potent 

drugs used to treat the kidneys and urinary tract, currently more and more attention is being paid to 

phytotherapy.The use of phytopreparations is explained by many reasons: herbal medicines are 
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weaker than synthetic ones, they have fewer side effects, cause allergic reactions less often and are 

prescribed as disease prevention.The purpose of the work is to study phytotherapy in the treatment 

of diseases of the genitourinary system. 

 
Ход исследования 

1. Этап: Анализ назначаемых препаратов, и опрос посетителей.   

2. Этап: Данные по назначаемым препаратам. 

3. Этап: Лекарственные формы фитопрепаратов, реализуемые населению. 

4. Этап: Анализ спроса на препарат «Уролесан» по сезонам.   

5.  Этап: Сравнительная характеристика цен на «Уролесан» в аптеках 

Для изучения этой проектной работы мы задействовали аптеки г. Уральска: «Талап», 

«Биосфера», «Зерде» и «Аптека №1» 

 
I этап: 

Первое наше задание – анализ назначаемых препаратов и опрос посетителей 

Цель:Выявить, что выписывают врачи и чему отдают предпочтение   посетители аптек: 

фитопрепаратам или синтетическим лекарственным средствам.В ходе исследования мы 

провели опрос среди населения, и пришли к следующему выводу: 

• 53 % опрошенных не зависимо от назначенным   врачом 
препаратов обязательно применяют фитопрепаратыв целях 

профилактики, закрепления достигнутого эффекта, а также для 

ускорения выздоровления. 

• 27 % придерживаются только рекомендации врачей 

• 11 % стараются лечиться только народными средствами 

• 7 % свой выбор предпочитают на рекламу препарата 

• 2 % нас удивили, высказав предположение, само пройдет 

 

 
II этап: 

Данные по назначаемым препаратам показали результаты: 

 

 

• 52 % - рецептов было выписано на антибактериальные 

средства  

• 25% - на мочегонные препараты 

• 20%- средства растительного происхождения  

• 3% - рецептов на иммуностимуляторы  

 

 

Выводы: в ходе проведенного исследования мы убедились 

в том ,что при лечении заболеваний мочевыделительной системы, используются 

антибактериальные и мочегонные лекарственные средства, а фитопрепараты применяется в 

качестве поддерживающей терапии для комплексного лечения.  

В настоящее время в аптеках имеется большой ассортимент различных фитопрепаратов и 

травянных сборов, применяемых при заболеваниях мочевыводящих путей: уриклар, 

канефрон, цистон, уролесан, фитолизин, цистурал. 

53% 

27% 

7% 

11% 
2% 
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III этап: 

Лекарственные формы фитопрепаратов, реализуемые населению. 

 

42 % Таблетки 

28 % Сиропы  

17% Травяные сборы 

13% Капли  

Выводы: Проведенный анализ показал, что наиболее распространенной лекарственной 

формой являются таблетки.  

Правда ли, что заболевания мочевыводящих путей – это сезонное заболевание? 

• Воспаление мочевого пузыря принято считать сезонным заболеванием. Пик 

заболеваемости действительно приходится на холодное время года, в частности – на 

осеннее похолодание. 

• Однако прямой связи между переохлаждением и заболеванием нет. Для появления 

недуга, помимо холодной погоды, необходима сопутствующая проблема. 

 

Если же всё-таки у вас возникла 

инфекция мочевыводящих путей, то 

нужно немедленно приступить к 

лечению 

 

Из всех фитопрепаратов, мы 

предлагаем выбрать«Уролесан» 

 

 

Как действует «Уролесан»? 

Уменьшает воспаление Противовоспалительная терапия наряду с антибактериальной – 

важный компонент комплексного лечения цистита 

Облегчает 

мочеиспускание 

Противовоспалительное, спазмолитическое, 

мочегонное действия препарата в комплексе приводят к 

облегчению мочеиспускания и других симптомов цистита. 

Снимает спазм Способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевого 

пузыря и мочеиспускательного канала, улучшению 

кровообращения и уменьшению мучительных позывов в туалет 
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Состав препарата 

Эфирное масло мяты перечной, экстракт шишек хмеля, экстракт семян дикой моркови, 

экстракт душицы обыкновенной, эфирное масло пихты 

Способ применения 

Капли: по 8-10 капель на кусочке сахара 

(пациентам с сахарным диабетом – на хлеб)3 

раза в день до еды 

Капсулы: по 1 капсуле 3 раза в день  

 

 

IV этап: 

Анализ спроса на препарат «Уролесан» по сезонам 

На данном этапе мы 

выявили, что осенью 

«Уролесан» пользуется 

наибольшим спросом, 

потому что именно в эту 

пору мы больше всего 

рискуем заболеть. 

 

V этап 

Сравнительная характеристика цен на «Уролесан» в аптеках г. Уральск 

 

 

Вывод: после того, как мы 

провели анализ по ценам в 

аптеках, выяснили, что средняя 

цена на капсулы Уролесан в г 

Уральск 3230тг., а на капли – 

2650тг.  

 

 

Отзывы покупателей 

«Могу сказать, что для меня 

уролесан это проверенный 

временем препарат. Всегда дома 

есть на «экстренный» случай. 

Главное его начать пить, как 

можно раньше, при первых признаках цистита. Сколько раз меня выручал.» 

«Мучилась циститом достаточно долго. Стоило и переохладиться как следует, и снова 

обострение. В последний раз так прихватило, что побежала к врачу. Сдала все анализы. 

Аптеки  Цены  

Аптека «Зерде» Капсулы 3430тг. 

Капли 2850 тг. 

Аптека «Талап» №6 Капсулы 3170 тг. 

Капли 2710 тг.  

Аптека №1 Капсулы 3250 тг. 

Капли 2500 тг. 

Аптека «Биосфера» Капсулы 3065 тг. 

Капли 2550 тг. 
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Назначил антибиотик, а после сказал месяц пить уролесан. У меня всю зиму ни одного 

обострения не было.» 

Выводы: 

Население г. Уральск лучше всего из фитопрепаратов выбирает «Уролесан» 

1. Имеет незначительные побочные действия. 
2. Широкий спектр применения, использующийся при различных хронических 

заболеваниях органов мочеполовой системы. 

3. Натуральный растительный состав. 
4. Из 53 (75,7%) пациентов с инфекцией мочевых путей после проведенного курса 

терапии, инфекция после лечения оставалась у 16 (22,9%) больных. 

5. Использование данного препарата в схеме комплексной терапии инфекции мочевых 
путей повышает успех ее лечения. 

Литература: 

• Гапоненко А.Д., Доста Н.И., Ниткин Д.М., Вощула В.И., Лелюк В.Ю. «Возможности 

применения препарата Уролесан в лечении заболеваний мочевой системы».  Клиническая 

медицин.-2016 

• Кулясова Е.С., Степанова Э.Ф., Савенко И.А Разработка и фармакотехнологические 

исследования суббукальной лекарственной формы состава «уролесан».2014. – № 8 – с. 

159-160,Пятигорский медико-фармацевтический институт 

• https://urolesan.ru/#3page 

Инсульттен кейінгі сауықтыру шараларын жүргізудегі мейіргер жұмысының 

тиімділігін арттыру 

Ағабек Аружан Ерболқызы 

«Мейіргер ісінінің қолданбалы бакалавры» біліктілігімен 

Жетекшісі: Абдан Аидана Қаныбекқызы 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация 

 Ключевые слова: инсульт, реабилитационные мероприятия, шкала Бартеля. 

  Инсульт занимает первое место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Он 

ограничивает активность пациента, снижая уровень жизни не только его самого, но и его 

близких. 

 Основная задача реабилитации после инсульта-уход за собой и восстановление 

способности ходить как можно дальше. Здесь важно подчеркнуть, что восстановление важно 

начинать с первых дней. 

Выздоровление от инсульта требует комплексных мероприятий и требует участия как 

врачей, так и пациента и его близких. 

Annotation 

 Keywords: stroke, rehabilitation measures, Bartel scale. 

  Stroke ranks first among diseases that lead to disability. It restricts the activity of the patient, 

reducing the standard of living not only of himself, but also of his loved ones. 

 The main task of rehabilitation after a stroke is to take care of yourself and restore the ability 

to walk as far as possible. It is important to emphasize here that it is important to start recovery 

from the first days. 

Recovery from a stroke requires complex measures and requires the participation of both doctors 

and the patient and his relatives. 

 Кіріспе. Инсульттен кейінгі сауықтыру - медициналық және әлеуметтік мәселе Жыл 

сайын әлемде 6 миллионға жуық адам инсульттан зардап шегеді. Қазақстанда бұл көрсеткіш 

51 мыңды құрайды. Оның ішінде өлім-жітім көрсеткіші 35%. Инсульт қазіргі уақытта 

мүгедектіктің маңызды себептерінің бірі болып саналады [1]. Инсульттан кейінгі 

мүгедектіктің деңгейі халықтың 10 мыңына шаққанда 25%-ды құрайды. Дүниежүзілік 

https://urolesan.ru/#3page
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денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) деректері бойынша инсультпен ауыратын бір науқасқа 

кететін тікелей және жанама шығын 50-73 мың АҚШ долларын құрайды. Қазіргі таңда 

отандық және шетелдік авторлар оңалтуға басым назар аударуда [2]. Себебі: оңалтудан кейін 

61% науқас қалыпты өмірге бейімделеді. Бұл әртүрлі оңалту бағдарламаларының тиімділігін 

анықтайтын бағалау шкалаларының қажеттігіне сұраныс тудырды [3]. Көбінесе клиникалық 

практикада науқастардың белсенділігінің шектелуі, сондай-ақ науқастардың өмір сүру 

сапасының төмендігі анықталды.  

 Шымкент қаласында орналасқан ТО ҚДБ ШЖҚ «Облыстық клиникалық 

ауруханасы» МКК «Оңалту бөлімшесінде» айына 30 науқас емделуде. Мемлекеттік оңалту 

орталықтар саны аз болғандықтан, науқастар жеке меншік медициналық орталықтарға 

баруға мәжбүр. 

  Науқастардың оңалтудан кейінгі жағдайын бағалайтын негізгі бағалау шкаласы - 

Бартель болып табылады. Бартель шкаласы-оңалту тиімділігін бағалайтын, денсаулық пен 

денсаулыққа қатысты көрсеткіштерді сипаттайтын, оңалтудың дұрыс стратегиясын таңдауға 

көмектесетін халықаралық шкала [4]. Оңалту емінің негізгі бағыттары: аффектрация мен 

рефлекторлық қызметтің дұрыс жүйесін қалпына келтіру (жұту, сөйлеу, еркін  және 

автоматтандырылған қозғалыстар), ақауды өтеу мақсатында науқастың жеке резервтерін 

белсендіру, ерікті актілердің вегетативті және сенсорлық қамтамасыз етілуін жақсарту, 

қалпына келтіру процесін бақылау. Науқасты сауықтыру және қалпына келтіру неғұрлым 

ерте басталса, сәтті қалпына келу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады [5]. 

 Мақсаты. Инсульттан кейінгі науқастың жағдайын Бартель шкалаcының көмегімен 

зерттеу. 

Міндеттері: 
1. Инсультке шалдыққан науқастарға мамандандырылған дәрігерлік (реабилитолог, 

Логопед) және мейіргерлік көмек көрсету.  

2. Оңалтуға дейін және кейінгі жалпы денсаулық жағдайын Бартель шкаласының 
көмегімен анықтау. 

 Зерттеу базасы мен әдістері. Зерттеу Шымкент қаласында орналасқан ТО ҚДБ ШЖҚ 

«Облыстық клиникалық ауруханасы» МКК «Оңалту бөлімшесінде» 15.02.-15.03.2022 жылы 

жүргізілді.  

 Негізгі бөлім. Инсульт алған науқастардың оңалтудың алғашқы күндерінде және 

оңалту іс-шаралары аяқталғаннан кейін науқастардың өмір сүру сапасын Бартель 

шкаласының көмегімен салыстырмалы бағалау. Зерттеуге инсульттің жедел кезеңіндегі 30 

науқас (17 әйел, 13 ер адам) қатысты. Жас аралығы 42 мен 78 жас. Оның ішінде: 40-50 жас – 

3 науқас (10%), 51-60 жас – 5 науқас (16,6%), 61-70 жас 8 науқас (26,6 %), 71-80 жас 14 

науқас (46,6%) Зерттеу ұзақтығы 10-12 күн. Оңалтуға дейін Бартель шкаласының электронды 

есептеуіш көмегімен науқастың жағдайын бағалау жүргізілді. Инсульттен кейін әр 2 сағат 

сайын АҚҚ тұрақты өлшеніп тұрды. Оңалту бағдарламалары ретінде: емдік дене 

шынықтыру, медициналық массаж, физиотерапевттік емшаралар, электр ынталандыру әдісі, 

механотерапия, еңбекті терапия, эрготерапия, логопедиялық оңалту, тұрмыстық және 

әлеуметтік оңалту қолданылды. Науқастардың оңалту кезіндегі жағдайы бағалана отырып: 

электр ынталандыру әдісі жүргізілді. Барлық науқастарда мақсаттарға қол жеткізуді 

масштабтау әдісі ұсынылды. Науқастарға күнделікті дағдыларды қалпына келтіруге қатысты 

76 қысқа мерзімді мақсаттар қойылды.  

 Науқастарды оңалту бірнеше негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:  

 қозғалыс дағдыларын және қозғалыс функцияларын қалпына келтіру; 

 науқастармен жаттығу терапиясы және еңбек терапиясы жүргізілді; 

 толық сөйлеуді қалпына келтіру.  

 Қозғалыс функцияларын қалпына келтіру ЕДШ (емдік дене шынықтыру) бөлмесінде 

бірнеше жаттығу құралдарымен жүргізілді. Тірек қимыл және қан айналым жүйесін 

жақсарту мақсатында «оңалтуға арналған сатымен», аяқтың жоғарғы және төменгі бөліктерін 
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«Оксицикл-3» жаттығу құралымен, аяқ буындарына ауырлық түсірмеу үшін «жүру жолағы» 

арқылы нұсқаушы және мейіргердің бақылауында жүзеге асырылды. 

 Толық сөйлеуді қалпына келтіру инсульттен кейін сөйлеу қабілеті бұзылған 

науқастардың басқалармен қалыпты қарым-қатынасын қалпына келтіруге ықпал етеді. 

Логопедпен жеке сабақтар өткізілді. 

  Көру және қабақ қызметін қалпына келтіру; Оңалту офтальмологтың, 

реабилитологтың, жаттығу терапиясы нұсқаушысының және физиотерапевтің 

жетекшілігімен орындалатын шаралар кешенін қолдану арқылы жүзеге асырылды.  

 Оңалту іс-шаралар кешенінде емдік массаж қан айналым, бұлшықет бұзылысын, 

гемодинамиканы жақсарту, организм функцияларын қалпына келтірубе бағытталған. Массаж 

түрлерін әр науқастың ауырлық жәрежесіне қарай тек дәрігер реабилитолог тағайындайды. 

 Нәтижелері. Оңалтуға дейінгі науқастардың Бартель шкаласы бойынша жағдайы: 

тамақтану 4 (13,35%) науқаста – 0 балл, 19 (63,3 %) науқаста – 5 балл, 7 (23,3%) науқаста – 

10 балл. Нәжісті ұстау: 6 (20%) науқаста – 0 балл, 21 (70%) науқаста – 5 балл, 3 (10%) 

науқаста – 10 балл. Зәрді ұстау көрсеткіші: 6 (20%) науқаста – 0 балл, 21 (70%) науқаста – 5 

балл, 3 (10%) науқаста – 10 балл. Өздігінен киіну көрсеткіші: 11 (36,6 %) науқаста – 0 балл, 

15 (50%) науқаста – 5 балл, 4 (13,3%) науқаста – 10 балл. Белсенділік көрсеткіші: 10 (33,3 %) 

науқаста – 0 балл, 16 (53,3 %) науқаста – 5 балл, 4 (13,3 %) науқаста – 10 балл. Қозғалыс 

көрсеткіші 11 (36,6 %) науқаста – 0 балл, 16 (53,3%) науқаста – 5 балл, 3 (10%) науқаста – 10 

балл. Оңалтудан кейінгі науқастардың Бартель шкаласы бойынша жағдайы: тамақтану 2 (6,6 

%) науқаста –0 балл, 16 (53,3%) науқаста – 5 балл, 12 (40%) науқаста – 10 балл. Нәжісті 

ұстау: 3 (10%) науқаста – 0 балл, 15 (50%) науқаста – 5 балл, 12 (40%) науқаста – 10 балл. 

Зәрді ұстау көрсеткіші: 4 (13,3 %) науқаста – 0 балл, 16 (53,3 %) науқаста – 5 балл, 10 (33,3%) 

науқаста – 10 балл. Өздігінен киіну көрсеткіші: 5 (16,6 %) науқаста– 0 балл, 12 (40%) 

науқаста – 5 балл, 13 (44,4 %) науқаста – 10 балл. Белсенділік көрсеткіші: 7 (23,3 %)науқаста 

– 0 балл, 10 (33,3 %) науқаста – 5 балл, 13 (43,3 %) науқаста – 10 балл. Қозғалыс көрсеткіші 6 

(20%) науқаста – 0 балл, 9 (30%) науқаста – 5 балл, 15 (50%) науқаста – 10 балл.  

 Бартель шкаласы бойынша нәтижелерді салыстыру:  
№  Оңалтуға дейінгі Оңалтудан кейінгі 

1.  Тамақтану 63,3 % 13,3%, 

2.  Зәрді ұстау 53,3 %) 6,6 % , 

3.  Нәжісті ұстау 50% 3,3 %, 

4.  Өздігінен киіну 44,4 % 16,6%, 

5.  Белсенділік көрсеткіші 43,3 % 20%, 

6.  Қозғалыс көрсеткіші 50% 26,6 % 

 

 Алынған нәтижелердің бастапқыда қойылған мақсаттарға нақты сәйкестігі 30 

науқастың 24-інде (80%) байқалды. Қойылған мақсаттардың артуы 30 науқастың 4-інде 

(13,3%) байқалды, 30 науқастың 2-еуі (6,6%) қойылған мақсаттарға қол жеткізу төмен 

деңгейде. 

 Қорытынды. Оңалтуға дейінгі және оңалтудан кейінгі науқастардың жағдайы 

«Бартель» шкаласының салыстырмалы қорытындысы бойынша 73%-ға жоғарылады. Оңалту 

іс-шараларының соңында физикалық жұмыс істеу көрсеткіші, жалпы денсаулық көрсеткіші, 

өмір сүру көрсеткіші, әлеуметтік жұмыс істеу көрсеткіші, психологиялық денсаулық 

көрсеткіші жақсаруы байқалды. 
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 Ұсыныстар: 1. Инсульт қызметінің нормативтік-құқықтық базасын жетілдіру арқылы 

ишемиялық инсульт пен оның асқынуының алдын алуында медициналықәлеуметтік көмек 

көрсетудің ұйымдастырушылық технологияларының тиімділігін арттыру  

2. Медициналық көмекке қолжетімділік төмендегенде, адамның функционалдық мәртебесі 

айтарлықтай төмендейтіндігі айқын, бұл қауіп факторын басқару туралы білімді инсульттан 

кейінгі нәтижелерді жақсарту үшін клиникалық тәжірибелік әдістерді жетілдіру қажеттігін 

көрсетеді. Тәжибеде күтімнің басым көпшілігін мейіргер жүргізгендіктен, мейіргерлердің 

тәжірибемен машықтануын оқыту тиімді. 
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Тұрғындардың өмір сүру ұзақтығына және сапасына әсер ететін 

аурушаңдықтардың медициналық-әлеуметтік сипатын бағалау 
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Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, 
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Аннотация 

Оценка состояния здоровья жителей района  Толе би на основе анализа, демографических 

проблем и проблем со здоровьем, а также выявления факторов влияющих на качество и 

продолжительности жизни. 

Annotation 
 Assessment of the health status of the inhabitants of the Tole Bi district based on analysis, 

demographic problems and health problems, as well as the identification of factors affecting the 

quality and longevity. 

Зeрттeyдің өзeктiлiгi. Халықтың өмір сүру сапасын арттыру және өмір сүру ұзақтығын 

ұзарту ҚР дамуының стратегиялық мақсаты болып танылды және өмір сапасының негізгі 

сипаттамаларын оңтайландыруға ықпал ететін бірқатар шаралар қабылданды. ҚР Денсаулық 

сақтау Министрлігінің қолдауымен медицинадағы халықтың өмір сүру сапасы мен 

ұзақтығын зерттеу басымды болып қала береді және медициналық көмек көрсету жүйесін 

дамытудағы жаңа парадигма ретінде қабылданады.  

Саланы дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асырудың арқасында соңғы 5 

жылда елімізде негізгі медициналық-демографиялық көрсеткіштерді жақсарту бойынша оң 

серпін байқалады. 

Зерттеудің мақсаты. Медициналық-демографиялық жағдайды, халықтың 

аурушаңдығын талдау негізінде Төлеби ауданы тұрғындарының денсаулық жағдайына баға 

беру және өмір сүру сапасы мен ұзақтығына әсер ететін факторларды анықтау.  

Зерттеу міндеттері: 

1.Төлеби ауданындағы  тұрғындарының қалыптасқан медициналық-демографиялық, 

әлеуметтік жағдайларын зерттеу.  

2. Төлеби ауданындағы  тұрғындарының аурушаңдық көрсеткіштерін және 

тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы мен сапасына әсер ететін аурулардың пайда болу 

қауіпінің негізгі факторларын  анықтау, талдау. 

3. Төлеби ауданының тұрғындарына медициналық-профилактикалық көмектің 

ұйымдастырылуына кешенді талдау және бағалау жүргізу, сонымен қатар медициналық-

профилактикалық шараларды жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар өңдеу. 
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Әдістер: ақпараттық-аналитикалық, сауалнама әдісі, статистикалық әдіс. 

 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) өмір сүру сапасын «индивидуумның 

өмір сүретін мәдениет пен құндылықтар жүйесі контексінде және олардың мақсаттарына, 

күтулеріне, стандарттарына және қамқорлығына байланысты өмірде өз жағдайын 

қабылдауы» деп айқындайды. Бұл адамның физикалық денсаулығына, психологиялық 

жағдайға, жеке наным-сеніміне, әлеуметтік қатынастарға және олардың қоршаған ортаның 

тән ерекшеліктерімен өзара байланысына байланысты тұжырымдаманың кең ауқымы. 

 Тұрғындардың денсаулық көрсеткіштерін медициналық-әлеуметтік тұрғыда, өмір сүру 

жағдайы мен халық денсаулығы арасындағы байланыс негізінде немесе денсаулықтың 

қалыптасуын  әлеуметтік-экономикалық жағдайдың айнасы ретінде қарастырған дұрыс. 

Елдегі тұрғын халыққа  медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту әкімшілік бақылау 

жүйесінің міндеті ретінде қарастырмай, ел үшін динамикалық саясат ретінде қарастырылуы 

керек. Жалпы медициналық ұйымдардың қызметін ұйымдастырған кездеайтып өтілгендердің 

барлығын есепке алумен қатар, емдеу нәтижелерін де ең басты сапалық көрсеткіш түрінде 

қарау қажет. 

 Статистикалық мәліметтер облыс халқының аурушаңдығы, ерте мүгедектік және 

уақытынан бұрын өлім-жітімі құрылымында негізгі орынды жүрек-қан тамырлары, 

онкологиялық, жүйке-психикалық аурулар, тыныс алу органдарының аурулары, еңбек 

әлеуетінің қысқаруына ықпал ететін жарақаттар алады. Патологияның аталған түрлерінің 

өсуі халықтың өмір салтымен, қауіп - қатер факторлары мен зиянды әдеттердің болуымен 

(төмен қозғалыс белсенділігі, ұтымсыз тамақтану, темекі шегу, алкоголь мен есірткіні тұтыну) 

анықталады. 

Орталықтың алдын алу жұмысының негізгі бөлімдері:  

-халықтың денсаулығы арасындағы себеп-салдар байланыстарын талдау, оның өмір 

салты мен санитарлық мәдениеті жеке және ұжымдық алдын алудың нақты шаралары; 

- емдеу-алдын алу мекемелері бөлімшелерінің, медициналық алдын алу кабинеттерінің 

және дені сау бала кабинеттерінің қызметін ұйымдастыру, бақылау және талдау; 

- кеңестік-сауықтыру және оңалту қызметін жүзеге асыру; 

- меншік нысанына қарамастан басқа ведомстволар мен шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге кеңеңстік көмек көрсету. 

Қоғамдық денсаулықты зерделеу, профилактикалық көмекті ұйымдастыру, 

ұйымдастыру технологияларын, жеке профилактикалық кеңес беру әдістемесін әзірлеу және 

тиімділікті анықтау жүйелі тәсіл негізінде жүзеге асырылды. 

Созылмалы жұқпалы емес аурулардың негізгі қауіп факторларының таралуын анықтау 

мақсатында аудан тұрғындарына әлеуметтік сауалнама жүргізді.Әлеуметтік сауалнамаға 

Төлеби ауданының 200 тұрғыны қатысты, оның ішінде 21,0% ерлер және 79,0% әйелдер. 

Тұрғындарға көрсетілетін медициналық-санитарлық көмектің қол жетімділігі мен сапасын 

жақсартуға бағытталған медициналық шаралардың тиімділігі медициналық-әлеуметтік 

мониторлау жүйесін қолдану арқылы үздіксіз тексеріледі. Сәйкесінше, қол жеткізілген 

ғылыми жетістіктерді пайдалана отырып, ауыл тұрғындарына көрсетілетін алғашқы 

медициналық көмектің қол жетімділігін жақсартуға бағытталған іс-шаралардың тиімділігін 

анықтайтын медициналық - әлеуметтік мониторлау жүйесі құрастырылды. 

 

Тұрғындарға көмекті медициналық - әлеуметтік мониторлау жүйесі 

 

Тұрғын халықтың денсаулық көрсеткіштері 

 

 

 

 

Эндокриндік 

кеселдердің 

таралу деңгеі 

мен даму 

бағыты 

Онкология-

лық 

кеселдердің 

даму бағыты 

мен таралу 

деңгейі 

Аналар 

мен 

балалар 

өлімінің 

көрсеткіші 

Туберкулез 

ауруының 

таралу 

деңгейі  

мен даму 

бағыты 

Қан айналу 

жүйесі 

аурулары 

ның таралу 

деңгейі мен 

бағыты 
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Төле би ауданы тұрғындарының жастық құрылымын талдағанда ересек тұрғындар 

үлесі жалпы тұрғындар санында 59,7 пайызы 15-64 жас аралығына келеді. Ең аз үлесі 65 жас 

және одан жоғары жас аралығында болып шықты. 

 

 
 
Сaлауатсыз өміp сүру сaлты себептeрі, оның ішіндe темекі шeгу мен алкoголизм де 

денсaулыққа асa үлкeн қaуіп туғызaды. Кардиолoгиялық мeдициналық көмeкке дeр кeзінде 

жүгінбeу және науқaстың санитаpлық – гигиeналық мәдeниетінің төмeндігі, айтaрлықтай 

өлімнің жоғарылaуына сeбеп бoлады. 

 

34,8 

59,7 

5,5 
0-14 жас аралығы 

15-64 жас аралығы 

65 жас және жоғары 

Аурушаңдық, мүгедектік, және өлім көрсеткішінің даму бағыты. Денсаулық 

топтары бойынша тұрғындардың жіктелуі. 

Емдеу -

профилактикалық 

шаралардың ғылыми 

негізделген жобасы 

Емдеу - 

профилактикалық 

шараларлардың 

тиімділігін бағалау 

нәтижелері 

Әлеуметтік –

гигиеналық 

мониторингті 

ұйымдастыру 

және басқару 

ерекшелігі 
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Кaрдиологиялық қызмeтті eмханалық ұйымдаpда сaпалы ұйымдастыpу үшін дәpігерлер мен 

олaрды қaжетті диагностикaлық құpaлдармен қамтaмаcыз eтілу деңгeйі мaңызды pөл 

aтқарады. Біздің  социoлогиялық зерттeуіміздің бaрысында оcы мәселeге айтaрлықтай көңіл 

бөлінді. Сұрақнaма өткізу бaрысында қaлалық емханaлардың кaрдиологиялық 

лаборатоpиялық диагностикалармен қамтaмасыз eтілу дeңгейі 2008 жылы 59,7 пaйыз болсa, 

2018 жылы 85,8 пaйызға дeйін артқaндығын көрсeтті. Емханaларды эхокaрдиографтармен 

қамтамaсыз eту осы жылдaры 32,7 пaйыздан 38,7 пaйызға дейін aртты. Ал кaрдиолог 

дәpігерлермен қамтaмасыз aту дeңгейі 59,5 пайыздaн 79,5 пaйызға дeйін жоғарылaды. 

Сұрaқнама өткізу нәтижесінeқарaғанда оcы күнге дeйін aмбулаторлық ұйымдаpдың қaжетті 

кaрдиолог дәpігерлермен жәнe диaгностикалық құралдaрмен қамтaмасыз eтілу дeңгейі көңіл 

тoлтырмайтындығы   анықтaлды. 

Медицинaлық көмeк сапaсы мен қолжетімділігі, тұрғындардың салауатты өмір сүру 

деңгейінің әлeумeттік мaңызды қaн айнaлу жүйeсінің aурулaры  бaр, қант диабеті және басқа 

да аурулары бар тұрғындaрдың өміp сүpу ұзaқтығымен сапасына өте жоғары дeңгейде әсeр 

етeтетіндігі көптегeн ғылыми eңбектерде дәлелді әдістеpмен жaн – жақты көpсетілген.  

Қорытынды 

Денсаулық сақтауды дамытудың қазіргі кезеңінде қоғамдық денсаулықты 

қалыптастыратын факторлардың жалпы құрылымында 50% - дан астамы адамдардың өмір 

сүру салтына байланысты екенін ескере отырып, профилактика қоғамның тікелей 

қатысуымен және адамға инвестициялардың ұлғаюымен жүргізілуі тиіс. Профилактикалық 

қызметті күшейту, оның сапасын, тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру бойынша тәжірибелік 

денсаулық сақтау алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі - заманауи ұйымдастыру, 

ақпараттық және профилактикалық қызмет технологияларының емханалары жұмысының 

аймақтардың ерекшеліктерін, әр аймақта тұратын халықтың жағдайларын жекелей ескере 

отырып, қазіргі заманғы талаптары мен жағдайларына бейімделу және жаңаларын әзірлеу 

болып табылады. Профилактикалық жұмыстың маңызды бөлімі-мінез-құлықтық қауіп 

факторларын түзету, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында халықты гигиеналық 

оқыту және тәрбиелеу болып табылады. 

Әдебиеттер: 
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4. Егеубаева С.А. Медико-социальные проблемы лиц старшего возраста: 

автореф...доктора мед. наук – Алматы, 2010 – 50 с. 

 

 
Шымкент қаласының онкодиспансерде жатыр мойны обырының өршуі және алдын 

алу 

Әлсерік Ұлдана Мұратқызы 

Жетекшілері:Турданова Умсынай Сағатбековна, 

БаянбаеваАйнұр Алтынбековна 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

  

Аннотация 

В республике развивается строгий контроль за планированием скрининга 

онкологических больных. Отмечается отсутствие медицинских, социальных, 

психологических аспектов у медицинской сестры при планировании скрининга больных 

онкологическими заболеваниями. В связи с этим, предусматривается организация 

постоянного повышения профессионального уровня специальных профессиональных 

специалистов по реабилитационным, восстановительным, профилактическим, 

диагностическим, лечебным мероприятиям для больных злокачественными 

новообразованиями. 

 Аnnotation 

Strict control over the planning of screening of cancer patients is developing in the republic. 

There is a lack of medical, social, psychological aspects in the nurse when planning screening of 

patients with cancer. In this regard, it is planned to organize the continuous professional 

development of special professional specialists in rehabilitation, restorative, preventive, diagnostic, 

therapeutic measures for patients with malignant neoplasms. 

 

Тақырыптың мақсаты: 

Шымкент қаласының еңбекке қабілетті тұрғындары арасында қатерлі ісік ауруларын 

ерте анықтау үшін медициналық және ұйымдастырушылықтың заманауи  технологияларын 

әдістерін әзірлеу және жетілдіруді ғылыми негіздеу. 

Тақырыптың өзектілігі: 

Қатерлі ісікпен ауыратын пациенттің денсаулығына байланысты мәселелерді 

медициналық жетік білуімен анықтауы және оларды шешуге кәсіби көмек көрсетуі. Зерттеу 

объектісі – Шымкент қаласының онкологиялық диспансер. 

Ісік (латынша-tumor,blastoma, грекше-neoplasma,орысша-опухоль)–атипиялық 

жасуша.Тұтас ағзаның жүйкелік – эндокриндік реттеулеріне бағынбай, бетінше дербес 

өсетін,құрылымы мен қасиеттерінде шыққан тін жасушаларынан үлкен алшақ-тықтары бар, 

шексіз бөлініп көбейетін және жаңадан қабылдаған қасиеттерін туынды жасушаларына бере 

алатын, дерттік өзгерістерге ұшыраған жасушалардың тым артық өсіп-өніп кетуін айтады. 

Ісіктер қазіргі таңда ауру адамдар өлімінің негізгі себебі ретінде екінші орында тұр. 

Адамдардың әрбір бесінші немесе алтыншысы осы қатерлі ісіктен өледі екен. Сол үшін 

ісіктердің пайда болу себептерін, оның таралу жолдарын, морфологиялық өзгешеліктерін 

білу және үйрену медицина тәжірибесі үшін өте маңызды мәселе. Ісіктерді зерттеумен 

онкология ғылымы шұғылданады.Ісіктердің ішіндегі қатерлі ісіктерге аса қауіптілері жатыр 

мойыны обыры,сүт безі обыры,өкпе обыры,асқазан обыры. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДҰ) 2019 жылды – жатыр мойны обырымен күрес жылы деп жариялағанын атап 

өту керек. Бүкіл әлемде жатыр мойны қатерлі ісігі қатерлі ісік ауруының төртінші себебі 
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және әйелдер арасында онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітімнің төртінші себебі 

болып табылады.  

Жатыр мойны обыры–ауыр онкологиялық ауру. Науқастарда жатыр мойнының 

бетінде метастаздар тудыруы мүмкін қатерлі ісіктер пайда болады. Әйелдердегі 

онкологияның ішінде қатерлі ісіктің бұл түрі ең көп таралған түрлердің бірі болып 

табылады.Жатыр мойнының қатерлі ісігі жатыр мойны жасушаларының дұрыс өспеуі 

кезінде пайда болады, олар дененің басқа тіндері мен мүшелеріне енеді. Ол инвазивті болған 

кезде жатыр мойнының терең ұлпаларына әсер етеді және дененің басқа бөліктеріне таралуы 

мүмкін (метастаз), мысалы, өкпе, бауыр, қуық, қынап және тік ішек. Жатырдың жанында 

орналасқан органдар жұқтырған кезде, әйелді жатыр мойыны мен жатырдың денесін ғана 

емес, сонымен қатар қынаптың (немесе оның бөлігін), қуықтың немесе ішектің бір бөлігін де 

алып тастауға болады. Бұл жағдайда ұрпақты болу жүйесін қалпына келтіру мәселе емес. Ең 

бастысы – әйелдің өмірін сақтау.Аурудың табысты нәтижесі – тек жатыр мойнын жою. Бұл 

жағдайда әйел операциядан кейін толық қалпына келтіре алады.Жатыр мойны қатерлі ісігі 

баяу дамып келе жатқанымен, ерте анықталмаса және емделмесе, өмірге қауіп төндіруі 

мүмкін. 

2012 жылы жатыр мойны қатерлі ісігінің 

528000 жағдайы орын алып, 266000 қайтыс 

болды. Бұл жалпы жағдайлардың шамамен 8%ы 

және қатерлі ісіктерден болатын өлім. Жатыр 

мойны қатерлі ісігінің 70%ы және өлімнің 

90%ы дамушы елдер. Табысы төмен елдерде бұл 

қатерлі ісік ауруынан болатын өлімнің ең көп 

таралған себептерінің бірі болып табылады. 

Біздің Шымкент қаласында 2021 жылы 19 

қазан күніШымкенттің онкологиялық 

орталығында онкогинекологиялық 

патологиялардың алдын алу және ерте анықтау 

бойынша «Ашық есік» күні өтті. Мамандар бір-екі сағат ішінде 20-ға жуық әйелді тексерді. 

Олар онкоцитологияға жағынды тапсырып, дәрігерлерге барлық қызықтыратын сұрақтарын 

қоя алды.Скрининг енгізілгеннен кейін жатыр мойны обырын анықтау көрсеткіші соңғы екі 

жылда Шымкент қаласында екі есе өсті. Жылына үшінші миллионыншы елде жатыр мойны 

обыры 90 әйелде кездеседі.Өткен жылыда Шымкент қаласының жүз мыңнан астам тұрғыны 

онкологиялық аурулардың бар-жоғына скринингтен өткен болатын. Статистикаға сәйкес, сүт 

безі обыры Қазақстанда онкологиялық аурулардың арасында бірінші орында тұр. 2020 жылы 

Шымкент қаласының 34 мыңға жуық тұрғыны сүт безі қатерлі ісігіне тестілеуден өтті. Оның 

ішінде 16 мыңнан астам дәрігер түрлі патологияларды анықтады, ал 27 пациентте қатерлі ісік 

анықталды.Шымкенттік 47 мыңнан астам әйел жатыр мойны обырына тестілеуден өтуге 

шешім қабылдады. Олардың мыңнан астамында патология бар, бірақ ешкімде қатерлі ісік 

табылған жоқ. Дәрігерлер Шымкент тұрғындарына ерте диагностика онкологиялық 

аурулардың пайда болуының алдын алуға көмектесетінін тағы да еске салды.Скрининг 

тестілеуден өткеннен кейін Шымкент қалалық онкология радиогинекология бөлімшесінің 

меңгерушісі Константин Югай қортындылады:"Белгілі бір дабыл сигналдары бар, онда әйел 

гинекологқа, содан кейін онкологқа жүгінуі керек. Бұл жағымсыз секрециялардың пайда 

болуы, сондықтан қанды ағызу пайда болған кезде, әсіресе жас әйелдер жатыр мойны 

ауруларының алдын алуға назар аударуы керек. Жатыр денесінің ауруларында менопаузадан 

кейін дақ пайда болады. 30-50 жастағы әйелдерде аналық без ауруларында жүктілікке 

байланысты емес іштің ұлғаюы, сұйықтықтың, осциттің пайда болуы пайда болады ". 

Шымкентте скрининг ақпан айынан бастап  болады, клиникалар хабарланып, сайтқа 

шақырылады. 

Біздің ұсынысымыз: 

https://kk.wikidea.ru/wiki/Developing_country
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1.Жас ерекшеліктеріне қарай қыз балдарды скринингтен уақытылы және жиі өтуін қатаң 

қадағалау. 

2.Салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. 

3.Әйелдердің ісік ауруларының алдын алу үшін түрлі кеңес беретін консултацияларды 

ұйымдастыру. 

Қорыта айтқанда: 

1. Жатыр мойны обырын емдеу статистикасы көрсеткендей, ауруды ерте кезеңдерде бақылау 

ең тиімді болып табылады. Алайда, өкінішке орай, пациенттердің 30%дан астамында 

аурудың кеш сатысында диагноз қойылады, сондықтан қалпына келтіру мүмкіндігі 

айтарлықтай төмендейді. Бұл жатыр мойны обырынан  болатын өлім-жітімнің жоғары 

деңгейін және онкологиялық қызметтің жеткіліксіз жұмыс істеуін куәландырады. 

2. Дүние жүзінің ұстанылған пікірі бойынша, скринингтік тексеру кез келген ауруды ерте 

анықтаудың негізгі принціпі болып отыр. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы формирования компетентности студентов, 

курсы изучения фармацевтической логистики в Казахстане. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of forminq the competence of students, courses for the study of 

pharmaceutical loqistics in Kazakhstan. 

 

Логистика көптеген кәсіпорындардың негізгі функцияларының бірі болып табылады. 

Логистиканың негізгі көздейтін мақсаттарын жұмыс өнімділігіне және өзіндік құнға 

байланысты деп шартты түрде бөлуге болады. Оларға жататындар: қысқа жеткізу мерзімі, 

мүліктің төмен деңгейде ұсталуы және өндірістік қуаттарды жоғарғы деңгейде пайдалану. 

Логистика – материалдық және ақпараттық ағымдардың бастапқы көзінен ақырғы 

тұтынушыға дейінгі кеңістіктегі және уақыттағы қозғалысын жоспарлау,  ұйымдастыру, 

басқару, бақылау және реттеу жөніндегі ғылым. 

Зерттеулік обьект ретінде АҚ «Химфарм» фармацевтикалық зауытын қарастырамыз.  

Салыстырмалы жылдар 2016 – 2022жж. Тауарайналым 22,8млрд  

 

Баяндама мәтіні 

Логистиканы тауар қозғалысымен және оған жататын ақпарат ағымымен байланысты 

минималды шығындармен материалдық ағымдарды бастапқы көзінен ақырғы тұтынушыға 

дейін басқару ғылымы деп анықтауға болады. 

Логистиканың дамуының факторлары: 

- Нарықтық іс-әрекетті оптимизациялаудың жаңа формаларын іздестіру және осы саладағы 

шығындарды қысқарту, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
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- Нарықтық қатынастар жүйесінің күрделенуі және тарату процесінің сапалы 

сипаттамаларына деген талаптардың өсуі 

- Икемді өндірістік жүйелерді құру 

- Сатушы нарығынан сатып алушы нарығына ауысу. 

Логистиканы зерттеу және қолдану логистикалық тәсілдің негізгі идеясын түсінуге 

негізделеді. 

Шаруашылық іс-әрекетті материалдық ағындардың басқарылуын тиімді ету арқылы 

жетілдіруге көзқарастар жүйесі логистиканың концепциясы болып табылады. Кәсіпкерлік іс-

әрекетте, экономикалық және ғылыми әдебиеттерде шетелдік мамандар логистиканы 

анықтауда екі ережелі бағытты бөледі:  

1.Тауар қозғалысының функционалдық тәсілі, яғни тауарларды жабдықтаушыдан 

тұтынушыға жеткізу кезінде орындалуы тиісті барлық физикалық операцияларды басқару; 

2.Тауар қозғаласының операцияларын басқарудан тыс жабдықтаушы мен тұтынушылар 

нарықтарын талдауды, нарықтағы сұраныс пен ұсынысты реттеуді қамтып, тауар 

қозғалысына қатысушылардың мүдделерін үйлестіруді іске асырады. 

        Қазіргі кезде батыс мамандары логистиканың бірнеше түрлерін бөледі: 

- Өндірісті материалдармен қамтамасыз ету логистикасы, яғни сатып алушылық 

логистика; 

- Өндірістік логистика; 

- Өткізу немесе маркетингтік, таратушылық логистика; 

- Көлік логистикасы; 

- Ақпараттық логистикасы; 

Логистиканың бұл түрлерін логистиканың функционалдық салалары деп атаған дұрыс. 

Логистиканың аталған салаларының арасында өзара байланыс бар. Логистикалық жүйеде, 

яғни жабдықтаушыдан тұтынушыға дейін тауарлық және ақпараттық ағымдар өтетін жүйеде 

келесі негізгі бөлімдерді бөледі: 

- Материалдарды, шикізатты және жартылай фабрикаттарды жеткізу; 

- Өнім мен шикізатты сақтау; 

- Тауарлар өндірісі; 

- Тауарларды тарату; 

- Дайын өнімді тұтыну. 

Логистикалық жүйенің әрбір бөлімі логистиканың материалдық негізін  құрайтын 

элементтерді қамтиды. Логистиканың материалдық элементтеріне көлік құралдары, қойма 

шаруашылығы, байланыс және басқару құралдары жатады, сонымен қатар кадрлар жатады. 

Микрологистика логистиканың жеке бөлімдері мен элементтерінің 

шеңберіндегі локалды мәселелерді шешеді. (мысалы өндіріс ішіндегі логистика). 

Микрологистика өнеркәсіптік кәсіпорындардың ішінде тауарлар қозғалысының процестерін 

жоспарлау, дайындау, іске асыру және бақылау жөніндегі операцияларды қамтамасыз етеді. 

АО "ХИМФАРМ" SANTO зерттеу объектісі ретінде: 

Қазақстанның Шымкент қаласында 1882ж  химико-фармацевтикалық завод ашылды.1927 

жылы Шымкент химия-фармацевтика зауыты Қазақстанның барлық кәсіпорындарынан ең 

жоғары табысы –535 мың рубльді құрады. 

Зауытты одан әрі дамыту қайта құру барысында үш Өндірістік корпус салынды. 

Елімізде алғаш рет 1962 жылы № 1 корпуста қуаты жылына 11,2 тонна майлы көкнәр 

қораптарынан морфин өндіру игерілді.  

2011 жылдан бастап АО "ХИМФАРМ" SANTO Polpharma халықаралық тобының бір бөлігі 

болып табылады, жаңа мәртебесінің арқасында компания инвестициялар мен заманауи 

технологияларға қол жеткізді, инвестиция көлемі АҚШ-тың 108 000 000 $ (долларынан)  

асты. 

Зауыт 17 га аумағында орналасқан, оның негізгі жұмыс істеуі үшін барлық қажетті 

алаңдары бар. AO "ХИМФАРМ"-да  1100-ден астам қызметкер жұмыс жасайды. Статистика 

бойынша 2020жылы:  
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Операциялық пайда - 4,6 млрд құрады 

Таза пайда - 1,1 млрд құрады 

2020жылы өндірілген дәрілік заттар:  

- 806 млн. таблетка, капсула және гранула  

- 131 млн инъекциялық ерітінділері бар ампула  

- 1,8 млн инфузиялық ерітінділері бар флакондар  

- 23 млн антибиотик ұнтақтары өндірілді 

Бүгінгі таңда «SANTO»  Қазақстандық фармацевтикалық өндірушілер арасында 

жетекші орынға ие. Кәсіпорын 8 елге экспорт жасап ішкі нарықтың сұранысын 

қанағаттандырады. Осындай үлкен жұмысты жолға қою үшін  қазіргі заманға сай 

логистикалық қызметті ұйымдастыру қажет болды. 

Шымкентте өңірлік хаб салу туралы шешім қабылданды – бұл шикізат пен дайын 

өнім қоймаларының орталығы. 2021 жылдың 1 қаңтарынан жұмысын бастаған логистикалық 

орталыққа  барлық SANTO өнімдері түсіріліп, одан кейін өнім Орталық Азия елдерінің 

сөрелеріне жеткізіледі. 

2020 жылы қазақстандық фармацевтикалық өндірушілер 141,9 млрд теңгенің өнімін 

шығарды.  Ал 2021 жылы 160,4 млрд теңгеден асты.  

Қорытынды 

Бұл мақала логистиканы ғылым ретінде пайымдайды. 

Шаруашылық қызмет ретінде логистика келесі анықтамада ұсынылған: логистика – 

жабдықтаушыға ақша төлеген кезден бастап тұтынушыға дайын өнімді жеткізгені үшін ақша 

алу мезетіне дейінгі шаруашылық айналымдағы шикізаттың, бөлшектердің және дайын 

өнімдердің қозғалысын және сақталуын басқару үрдісі.  

Бүгінгі таңда АО "ХИМФАРМ" SANTO  компаниясы  өзінің сәтті жұмыс істеуі үшін 

басқару процесінде логистикалық әдістердің жиынтығын қолданады.  
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Аннотация 

Ключевые слова: эмпатия, шкала эмоционального отклика, пациент и медицинский 

работник 

Эмпатия включает в себя субъективное восприятие другого человека, проникновение 

в его внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств. 

С психологической точки зрения возможность эмпатии считается нормой. Выражение 

эмпатии широко варьируется: от мягкого эмоционального отклика до полного погружения 

партнера в мир чувств в отношениях. Считается, что эмпатия основана на внешней, нечастой 
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эмоциональной реакции, которая ощущает эмоциональное состояние другого человека, 

действия, речь, реакции лица и так далее. 

 

 Annotation 

Keywords: empatiya, shkala emotsional'nogo reagirovaniya, patsiyent i meditsinskiy 

rabotnik 

Empatiya vklyuchayet v sebya sub"yektivnoye vospriyatiye drugogo cheloveka, 

proniknoveniye v yego vnutrenniy mir, ponimaniye yego perezhivaniy, mysley i chuvstv. 

S psikhologicheskoy tochki zreniya vozmozhnost' empatii schitayetsya normoy. 

Vyrazheniye empatii shiroko var'iruyetsya: ot myagkogo emotsional'nogo otklika do polnogo 

pogruzheniya partnera v mir chuvstv v otnosheniyakh. Schitayetsya, chto empatiya osnovana na 

vneshney, nechastoy emotsional'noy reaktsii, kotoraya oshchushchayet emotsional'noye sostoyaniye 

drugogo cheloveka, deystviya, rech', reaktsii litsa i tak daleye. 

 

Кіріспе. Анықтамалық әдебиеттерде «эмпатия» термині 1980 жылға дейін 

анықталмаған. Психологиялық сөздік «эмпатияны» төмендегідей анықтайды: Эмпатия – 

ағылшын тілінен аударғанда басқа біреудің орнына өзіңді қою мүмкіндігі, адамның басқа 

адамдардың тәжірибесіне эмоциялық жауап беру қабілеті. Эмпатия басқа адамның 

субъективті қабылдауын, оның ішкі әлеміне енуін, оның тәжірибелерін, ойлары мен 

сезімдерін түсінуін қамтиды. 

Психология тұрғысынан эмпатияның мүмкіндігі норма деп саналады. Эмпатия 

көрінісі кең ауқымда өзгереді: жұмсақ эмоционалдық жауаптан бастап, қарым-қатынаста 

әріптес сезім әлеміне толығымен батады. Эмпатия басқа адамның эмоционалдық жай-күйін, 

іс-әрекеттерін, сөйлеуін, бет-жүзінің реакциясын және басқаларын сезінетін сыртқы, жиі 

байқалмайтын, эмоционалды жауапқа негізделген деп есептеледі. 

Эмпатияның мынадай түрлері бар:  

1. Басқа тұлғаның қозғалтқыш және аффективті реакцияларын жобалау және 

имитациялау тетіктеріне негізделген эмоциялық эмпатия;  

2. Когнитивті эмпатия – зияткерлік процестерге негізделген - салыстыру, ұқсастық 

және т.б.;  

3. Болжалды эмпатия – адамның басқа адамның аффективті реакцияларын болжау 

қабілеті ретінде көрінеді. 

Өз кезегінде, В.В. Бойко эмпатияның келесі түрлерін ажыратады: қатысушы арқылы 

жүзеге асырылатын ұтымды эмпатия, ол туралы басқа ақпаратты қарқынды аналитикалық 

өңдеуге назар аудару; эмоциялық эмпатия, басқа күйін көрсету процесінде эмоционалдық 

тәжірибе арқылы жүзеге асырылады; интуитивті эмпатия, ол басқа интуитивті ойлау құралы 

ретінде, серіктес туралы бейсаналық деңгейде ақпаратты өңдеуге мүмкіндік береді. 

Медицина – бұл теріс эмоционалды күйлер басым болатын адам қызметінің саласы. 

Науқастар емдеушілерден күтім мен қамқорлық күтеді, бұл эмпатияны қажет етеді. 

Сондықтан, басқа да әлеуметтік-кәсіптік мамандықтардағыдай, эмпатия деңгейі жоғары 

адамдар медицинада жүруі керек деп саналады (Васильков, 1997). Медицина қызметкерінің 

жоғары эмпатиясы науқастың өзін жақсы сезінуге көмектеседі деп саналады (Keef, 1973).  

Әрқашан қайғы-қасіретке ұшыраған адамдермен байланыста болатын медицина 

қызметкерлерінің еңбегін елемеуге болмайды, олар науқастан өздерін психологиялық қорғау 

түрін орнатуға мәжбүр болады, эмоционалды болмауға тырысады, өйткені олар 

эмоционалдық күйзеліске, тіпті невротикалық бұзылуға ұшырауы мүмкін (Hardy, 1988). 

Демек, медицина қызметкерлерінің эмоционалдық саласына қойылатын талаптар бір-біріне 

қайшы келеді. Эмпатиямен қатар, медицина қызметкерлері эмоционалды тұрақты болуы 

керек. Шамадан тыс эмоционалдылық пен эмоционалдық тежелу айқын және жылдам 

әрекеттерді жүзеге асыруға кедергі болуы мүмкін (Orekhovsky et al, 1989). 

Эмпатия науқас пен медицина қызметкеріне байланыс орнатуға көмектеседі, 

терапевтік қатынастарға сенім қалыптастырады. Эмпатия науқастың өзін-өзі қабылдауға, 
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жеңуге көмектеседі, өз-өзіне деген сенімділікті арттырады (Ванершот, 2005; Василюк, 1988, 

Роджерс, 1988).Сіз өзіңізді басқа адамдар түсінгенде, кейде тіпті түсінуге ниет білдірген 

жағдайда да «емдеуге» болады.Роджерс эмпатияны тұтас, көп қырлы құбылыс ретінде 

қарастырады. 

Қарым-қатынас жасау барысында дәрігердің басты психологиялық қасиеті – эмпатия 

көрсетуі, бұл дәрігердің науқас қайғысына ортақтасуы, терең сезінуі, науқас күйзелістеріне 

өзіндік психологиялық тұрғыда қатысуы болып табылады. 

Эмпатия үш түрлі компоненттен тұрады: 1. Идентификация механизміне негізделген 

эмоционалды эмпатия. 2. Интеллектуалды процестерге негізделген (салыстыру, талдау) 

танымдық эмпатия. 3. Ішкі интуицияға сүйенетін предикативті эмпатия, яғни басқа адам 

туралы көзқарасты болжай алу қабілетінен көрінетін эмпатия. 

Коэн-Коул мен Берд (1991) эмпатиялық жауаптардың бес түрін бөліп көрсетеді: 

бейнелеу, мойындау, қолдау, серіктестік, сыйлау. 

Материалдар мен әдістер. Зерттеуге Шымкент қаласы, Т.О.Орынбаев атындағы 

гипербариялық оксигенация орталығында «Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» 

бөлімшесіндегі 11 мейірбике қатысты. Бөлімше мейірбикелеріне науқастармен қарым-

қатынас барысында эмпатия деңгейін анықтау мақсатында А. Меграбян мен Н. Эпштейннің 

«Эмоционалдық жауап шкаласы» әдістемесі бойынша сауалнама жүргізілді.«Эмоционалдық 

жауап шкаласы» әдісі жалпы эмпатикалық үрдістерді талдау, басқа біреудің тәжірибесіне 

эмоционалдық жауап беру қабілетін және объектінің тәжірибесі мен эмпатияның белгісінің 

сәйкессіздігінің дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді.Сауалнама тікелей және кері бағытта 

25 жабық пікірден тұрады.82-90 балл – өте жоғары деңгей, 63-81 балл – жоғары деңгей, 37-62 

балл – қалыпты деңгей, 36-12 балл – төмен деңгей, 11 балл немесе одан аз – өте төмен 

деңгейді көрсетеді. 

Нәтижелері.Сауалнама нәтижесі бойынша «Паллиативті көмек және мейірбикелік 

күтім» бөлімшесіндегі мейірбикелердің арасында 2 (18,2%) мейірбике жоғары деңгей, 5 

(45,4%) мейірбике қалыпты деңгей, 3 (27,3%) мейірбике төмен деңгей, 1 (9,1%) мейірбике 

өте төмен деңгейді көрсетті, 1 – сурет.Бөлімше мейірбикелерінің эмпатия деңгейі орташа 

дәрежеде екендігі анықталды.Медицина қызметкерлерінің, соның ішінде, паллиативті 

көмекке зәру науқастармен жұмыс жасайтын дәрігерлердің, мейірбикелердің жұмыстары 

ауыр әрі жауапты болып табылады. Медицина қызметкерлері инкурабельді науқастарға 

жоғары эмпатия көрсетсе, науқастарға бағытталған күтім сапасы артады, өмірінің соңында 

науқастар жақсы көмекке қол жеткізеді. 

 
 

Сурет – 1 Меграбян мен Н. Эпштейннің «Эмоционалдық жауап шкаласы» әдістемесі 

бойынша мейірбикелерге жүргізілген сауалнама нәтижесі 

Қорытынды. «Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» бөлімшесінің медицина 

қызметкерлеріне, әсіресе мейірбикелерге жұмыс уақытының көп бөлігінде науқастармен 
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қарым-қатынаста болатындықтан, эмпатия деңгейінің көрсеткішін арттыру керек. Бөлімше 

қызметкерлеріне вербальды және вербальды емес эмпатия, және науқасқа бағытталған күтім 

ұстанымымен жұмыс жасау науқастармен жақсы қарым-қатынас орнатуға септігін тигізеді. 

 

 
Бүйрек аурулары кезінде несептің жалпа талдауларының көрсеткіші 

Білім алушы: Қыстаубай Аружан 

«Лабораториялық диагностика» мамандығы 

Жетекшісі : Дауренбекова Жанат Ибадуллаевна 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

 

Аннотация 

   Общий анализ мочи относится к рутинным лабораторным исследованиям, направленным в 

первую очередь на скрининг заболеваний органов мочевыделительной системы, поскольку 

патологические процессы в почках и мочевыводящих путях влияют на свойства мочи. 

С помощью общего анализа мочи можно выявить заболевания инфекционно-

воспалительного характера, такие как  гломерулонефрит  (воспаление почечных 

клубочков), пиелонефрит  (воспаление почечных лоханок), цистит (воспаление мочевого 

пузыря). 

Аnnotation 

  Urinalysis refers to routine laboratory tests aimed primarily at screening for diseases of the urinary 

system, since pathological processes in the kidneys and urinary tract affect the properties of urine. 

With the help of a general urine test, diseases of an infectious and inflammatory nature can be 

detected, such as glomerulonephritis (inflammation of the renal glomeruli), pyelonephritis 

(inflammation of the renal pelvis), cystitis (inflammation of the bladder). 

      Бүйрек- құрсақ қуысында І-ІІ бел омыртқа тұсында орналасқан жұп безді мүше. Бүйрек 

құрсақ қуысының артынан ала, ішперденің сыртындағы байламға байланып, жоғары 

жақтары бір-біріне шамалы жақын орналасады. Бауыр қысымда болғандықтан, оң бүйрек сол 

бүйрекке қарағанда жарты омыртқадай төмен орналасады.  

      Бүйректің ұзындығы – 12 см, қалыңдығы – 4 см, салмағы – 120 г. Бүйрек сыртынан 

жұқа тығыз талшықты қабықпен қапталады. Ересектерде бүйректің беті тегіс, ал 

нәрестелерде беті бұдыр болып келеді. 

     Бүйректің негізгі қызметі – несеп түзу. Несептің белгілі бір уақыт аралығында бөлінетін 

мөлшерін диурез деп аталады. Қалыпты жағдайда тәуліктік диурез мөлшері ішкен 

сұйықтығының мөлшеріне байланысты. Ересек адамда тәулігіне орта есеппен 1500-1800 мл 

несеп түзіледі. 

Бүйрек аурулары түрлері:  Жедел  гломерулонефрит бүйрек шумақтарының  

зақымдануымен жүретін бүйректің инфекциялық ауруы. 

Созылмалы пиелонефрит-созылмалы нақты емес бактериялық процесс. Созылмалы 

пиелонефрит диагностикасы кезінде несептің және қанның зертханалық сынақтары 

жүргізіледі.Белсенді протеинурия бар, үзіліссіз лейкоцитария, бактериурия. 

       Пиелонефрит – бүйректің және бүйрек түбегінің көбінесе интерстициялық талшығының 

қабынуы. Бұл – бүйректің ең жиі кездесетін ауруы. 

Нефротикалық синдром-бұл ісіну, артериялық гипертензия және зәр өзгерістерімен 

сипатталатын симптомдардың жиынтығы. 

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі-бүйректің кез-келген ауруларынан кейін пайда 

болатын нефрондардың біртіндеп өлуінің нәтижесінде дамитын симптомокомплекс. 

Жедел гломерулонефритте зертханалық зерттеуде жалпы зәр анализін 3 жолмен 

анықтаймыз.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BA
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Физикалық қасиеті– көрсеткішінде тәуліктік диурезі азаяды (олигурия). Аурудың 

бастапқы кезінде несептің түсі «ет жуындысы» ұқсайды. Ол көп мөлшерде қанның бөлінуіне 

байланысты (макрогематурия). Несеп бұлыңғыр, салыстырмалы тығыздығы қалыпты 

жағдайдан жоғары (гиперстенурия). Реакциясы көбінесе қышқыл. 

Химиялық- Белок 1-ден 3 г/л дейін 

Микроскопиялық зерттеуде-көптеген өзгермеген эритроциттер (100-ге дейін одан 

жоғары көз аумағында), лейкоциттер (аздау 6-8 көз аумағында), геолинді цилиндрмен 

бүйректік эпителий жасушалары 

Пиелонефритте зертханалық зерттеуде жалпы зәр анализін 3 жолмен анықтаймыз.  

Физикалық көрсеткішінде-полиурия, түсі ашық сары,тұнықтығы толық емес, кейде 

бұлыңғыр болады.Салыстырмалы тығыздығы қалыпты, реакциясы әлсіз қышқыл немесе 

сілтілі. 

Химиялық көрсеткішінде-белок 2г/л дейін. 

Микроскопиялық зерттеуде-Лейкоциттер 20-100 ге дейін көз аумағында. 

Эритроциттер 1-10 ға дейін көз аумағында. Әртүрлі цилиндрлер кездесуі мүмкін: гиалинді, 

дәнекшілі, лейкоцитарлы 0-1 көз аумағында.Шырыш, бактерия кездеседі. 

Нефротикалық синдром-зертханалық зерттеуде жалпы зәр анализін 3 жолмен 

анықтаймыз.  

Физикалық көрсеткішінде-несептің диурезі- олигурия, түсі қанық сары, тұнықтығы 

толық емес. Салыстырмалы тығыздығы жоғары, реакциясы қышқыл.  

Химиялық көрсеткішінде-белок өте жоғары 5-тен 20,40г/л. 

Микроскопиялық зерттеуде- лейкоциттер 20 ға дейін көз аумағында. Эритроциттер 

көп мөлшерде емес 1-2 көз аумағында. Көптеген әртүрлі цилиндрлер; гиалинді, дәнекті, 

балауызды. 

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі-зертханалық зерттеуде жалпы зәр анализін 3 

жолмен анықтаймыз.  

Физикалық көрсеткішінде-тәуліктік диурезі полиурия. Түсі ашық сары, су тәріздес, 

тұнықтығы толық.Негізгі симптомы бүйректің концентрациялық функциясының бұзылуы, 

изостенурия салыстырмалы тығыздығы 1,010-1,011. Гипостенурия да болуы мүмкін, 

салыстырмалы тығыздығы 1,003-1,007. Реакциясы қышқыл. 

Химиялық көрсеткішінде- белок 1,2 г/л дейін. 

Микроскопиялық зерттеуде-лейкоциттер 8-10 көз аумағында кездеседі. Өзгерген 

эритроциттер 3-4 көз аумағында кездеседі. Цилиндрлер бірең сараң, көп мөлшерде емес, 

бүйрек эпителий жасушасы кездеседі, шырыш бар. 
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Қорытынды 

Қорытындылай келе бүйрек зәр түзе отырып, қаннан шығатын бөлінділерді сүзетін, 

арқа жотадан төмен орналасқан, асбұршаққа ұқсас үлкен мүше.Бүйректің өзектерімен 

шумақтарының эпителий тіндерінде дегенеративті өзгерістер пайда болып, организмде 

жалпы зат алмасудың бұзылуымен сипатталады. Бүйректе дамитын аурулардың бірі жедел 

гломерулонефрит ауруы. Ол қауіпті ауру гематурия, ісіну, артериялық қысымның 

жоғарлауымен сипатталады.Талдау нәтижесі бойынша физикалық, химиялық, 

микроскопиялық зерттеулер жүргізілді. Физикалық талдау бойынша несептің түсі, 

иісі,мөлшері,рһ қышқылдығы, тығыздығы зерттелді. Содан соң химиялық талдау бойынша 

ақуызды Геллер сынамасы, тест-жолақтарымен жүргізілді. Ал микроскопиялық зерттеуге 

келетін болсақ микроскоп көмегімен лейкоцит, эритроцит және цилиндрдің әр түрлі түрлерін 

анықтадық, қосымша Нечипоренко әдісі тағайындалады. 
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Білім алушылар арасында гастриттің кең таралуы 

Оспан Бану Сабыржанқызы 

Жетекшісі: Молдабекова Гулсинай Тасыбековна 

Кашкинова Елена Мухтаровна Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина 

колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

Аннотация 

Данная статья представлена с целью выявления причин, вызывающих заболевание 

желудочно-кишечного тракта у молодежи, и демонстрации эффективности путей его 

профилактики. 

Annotation 

This article is presented in order to identify the causes of gastrointestinal tract disease in young 

people and demonstrate the effectiveness of ways to prevent it. 

Тақырыптың өзектілігі: 
       Кәзіргі таңда ас қорыту жүйесінің аурулары кең таралуда, соның ішінде жас өспірімдер 

арасындағы гастрит ауруы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Гастрит ауруы көптеген 

созылмалы аурулардың себебі болып табылады. Мысалы: В12 тапшылық және 

теміртапшылық анемиясы, асқазан және 12 елі ішек ойық жарасы, асқазан рагі, асқазан 

пенетрациясы немесе перфорациясы және т.б.  

Мақсаты: 

        Гастрит ауруы жастар арасында негізгі мәселенің бірі болып табылуда, яғни, бұл ауру 

16-25 жас арасындағы жастарда дамуы жағынан бірінші орында, сонымен қатар 

аурушаңдылық жыл сайын жасөспірімдерде жиілеуде. Сондықтан гастрит ауруын ерте 

кезеңде анықтап, асқынуға қарсы профилактикалық шараларын жүргізу аурудың 

асқынуының  алдын алады. 

Міндеттері: 

 Тақырып бойынша әдебиеттерді шолу; 
 Ауруды дамытушы факторлардың статистикалық көрсеткішін талдау; 
 Интернет желісіндегі мәліметтерге сүйене отырып гастрит ауруының жиілігін 

анықтау; 

 Гастрит ауруының жастар арасында таралу себептерін анықтау мақсатында сауалнама 
жүргізу; 

 Сауалнама нәтижесін талдау және қорытындылау. 
 

Кіріспе бөлімі 

     Медициналық статистикаға сүйенетін болсақ, студенттердің 35% гастрит ауруымен 

ауырады. Студенттердің арасында бұл аурудың дамуының бірден-бір себебі, қазіргі заман 

талабына сай студенттер тек оқуды ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі қаржылай қамтамасыз 

етуді ойлайды, жұмысқа орналасады. Жұмыс пен оқудың арасында жүріп дұрыс уақтылы 

тамақтанбайды. 

    Қазіргі жастар полуфабрикаттармен, чипсы, кириешки, фастфудтармен, газдалған және 

жігерлендіргіш сусындарды көп қолданады. Бұл тағамдар асқазанның кілегей қабатын 

тітіркендіреді, біртіндеп гастрит ауруын туындатады. 

    Гастрит ауруы жасөспірімдер арасында да көптеп кездеседі. Бұның басты себебі тамақтану 

режимінің бұзылуы, құрғақ тағамдарға әуестік.  

    Гастрит ауруының этиологиялық факторы Helicobacter pylori бактериясы. НР бактериясы 

асқазанның кілегей қабатын зақымдайды. НР барлық адамдарда кездесе бермейді.  

    Асқазанның кілегей қабатының қабынуына әкелетін себептер дұрыс тамақтанбау, темекі 

шегу, спиртті ішімдіктер, дәрілерді шамадан тыс қолдану және стресс. Бұл факторлардың 

барлығы асқазанның эпителий қабатының жұқаруына және оның қорғаныс қабілетінің 

төмендеуіне әкеледі. Соның нәтижесінде асқазан сөлінің тұтқырлығы жоғарылап, 

асқазанның қабырғаларын тітіркендіреді. 
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Негізгі бөлім: 

     Гастритті туындататын этиологиялық факторлар эндогенді және экзогенді болып бөлінеді. 

 Экзогенді факторларға: дұрыс тамақтанбау, тамақты асығып жеу, дұрыс шайнамау, 
құрғақ тағамдарды көп жеу, маринадталған тұздықтарды көп қолдану, ащы тағамдар 

және  асты  қатты ыстық күйінде ішу. 

 Эндогенді факторларға: ішкі ағзалардың қосалқы аурулары жатады. Мысалы: бүйрек 

үсті безінің ауруы  – асқазан сөлінің тұзды тұтқырлық қасиетін күрт төмендетіп, 

асқазанның кілегей қабатының күрделі атрофиясын тудырады. 

    Гастриттің  2 түрі бар : жедел және созылмалы. Жедел гастрит: аспирин, антибиотиктерді 

көп ішу. 

Жедел гастритке тән белгілері: 

 эпигастрий аймағының ауырсынуы 

 құсу 

 жүрек айнуы  
 іш өтуі немесе қатуы 

Созылмалы гастрит  –ең жиі асқазан сөлінің қышқылының жоғарылауымен жүреді. 

Асқазан тұсында ауырсыну сезімі, қыжыл және тамақ ішкеннен кейін құсу,тамақ 

қорытылуының қиындауы,метеоризм,іште құрылдардың естілуі, іш өтуі немесе қатуы. 

Гастритті уақтылы емдеу керек. Егер дер кезінде емделмесе ол асқынып асқазанның ойық 

жарасына ұласады. 

Жедел гастриттің морфологиялық көрінісі бойынша жіктелуі 

Жедел гастриттің 

типтері 

Синонимдік 

атаулары 

Тудыратын себептер Клиникалық 

көрінісі 

Катаральды гастрит Бональды гастрит 1. дұрыс 

тамақтанбау 

2. тағамнан улану 

Асқазан кілегей 

қабатының 

гиперемиясы 

Эпителидің 

дистрофиялық 

өзгерісі 

Фибринозды гастрит Дифтериялық 

гастрит 

Ауыр инфекциялық 

аурулар, қышқылмен 

улану 

Асқазан кілегей 

қабатының қабынуы 

Некрозды гастрит Некротикалық, 

токсико-химиялық 

Ауыр металды 

тұздармен, сілтілермен 

улану 

Асқазан тіндерінің 

некрозы 

Флегмонозды гастрит  Асқазан ойық жара 

ауруының асқынуы. 

Асқазан рагы, 

инфекциялық аурулар 

Асқазан 

қабырғаларында 

іріңді қабыну дамиды 

 

 

Созылмалы гастрит 

Гастриттің түрлері Типы Даму себептері Ерекшеліктері 
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Аутоиммунды 

гастрит 

      А Аутоиммундық 

жүйенің аурулары 

Организмде өз жасушаларына 

антидененің көп бөлінуі 

нәтижесінде асқазанның 

кілегей қабатының 

жасушасының өлуі 

Бактериалды 

гастрит 

 

      В 

 

 

 

Helicobacter pylari 

бактериясының 

әсерінен асқазанның 

кілегей қабатының 

зақымдануы 

10/9 жағдайында гастриттің 

бактериалды формасы 

кездеседі 

Реактивті гастрит       С Дуоденогастральды 

рефлюкс  

Алкогольды және дәрі-

дәрмектерді көп  

пайдалану 

Ауызда ащы дәмнің болуы   

Өт қышқылы аралас құсу                          

 

Созылмалы гастриттің белгілері: 

 эпигастрий аймақтың (кіндіктен жоғары) ауруы 

 қыжылдау 

 тамақтанғаннан соң асқазан аймағында ауырлық сезімі 
 тәбеттің төмендеуі (жоғалуы) 
 кекіру 

 дене салмағының азаюы 

 жұтынудың қиындауы 

  одинофагия -жұтынғанда ауырсыну сезімі  

 темір тапшылықты анемия  
Осы белгілер байқалса міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Егер дер кезінде емделмесе ол 

әр түрлі асқынуларға алып келеді. Мысалы: асқазанның ойық жарасына, асқазан рагына, 

перфорацияға, қан кетуге т.б. 

       Студенттердің арасында гастрит ауруының бар – жоғын анықтау үшін, біз студент 

жастар арасында сұрақ – жауап өткіздік. 

       Сұрақ - жауап Шымкент жоғары медицина колледжінің «Емдеу ісі» мамандығы 

«Фельдшер» біліктілігінің III курс білім алушылар арасында жүргізілді. Жалпы 67 білім 

алушылар бар. Білім алушыларға тамақтану жиілігін, құнарлығын, фастфудтар мен 

минералды, энергетикалық сусындарды қаншалықты жиі қолданатындығын, 

полуфабрикаттар мен құрғақ тағамдарды қолдану жиілігі жайында сұрақтар қойылды. 

       Зертеу барысында білім алушылардың 30-35% гастрит ауруының шағымдарымен 

дәрігерге қаралып ем алғаны анықталды.   

       Студенттердің 30% гастрит ауруы бар екені, 47%- құрғақ тағамдар мен фастфудтарға 

әуестігі, 5%- тағамды асығып жейтіні, 7% темекі шегетіні, 11%- ащы тағамдарды көп 

жейтіні анықталды (1сызба). 



332 
 

 
(1сызба) 

      Зерттей келе мынадай қорытындыға келдік. Дұрыс, уақытылы тамақтанбау, фастфудтар 

мен минералды, энергетикалық сусындарды  ішу, зиянды әдеттер гастрит ауруын 

туындататын бірден бір себеп екендігі анықталды. Білім алушыларға гастрит ауруының 

алдын алу шаралары түсіндірілді. 

 Гастриттің алдын-алу шаралары: 
 рационалды түрде тамақтану; 
 қолды, ыдыстарды және жеміс-жидек, көкеністерді тазалап жуу; 

 үй температурасындағы суды жиі ішу; 

 сүтті, ботқаларды, теңіз өнімдерін жиі қолдану; 
 спортпен шұғылдану; 
 қан құрамындағы глюкозаны,холестеринді және НР бар жоғын анықтау; 

 ауыз қуысының гигиенасын және тіс тазалығын сақтау  
 күйзеліске жиі түспеу 

 Аспирин дәрісін көп ішпеу 

 Вит В12 тәуліктік мөлшерін сақтау (N В12- 2.4 мкг) 

   Емі: 

  Певзнер  бойынша N1 және N2 диеталық стол 

 ИПП (протон помпасының  ингибиторлы) омепразол, пантопрозол, лансопразол 

 H2 гистамин рецепторларының блокоторлы: циметидин, ранитидин, фамотидин 

 Цитопротекторлар: висмут препараттары. 
Қорытынды: 

 Қорыта келе гастрит ауруы жастар арасында жиі байқалуда. Оның бірден-бір себебі 

жастардың полуфабрикаттарға, фастфудтарға, газды және энергетикалық сусындарға 

құмарлығы. Жастардың осы тағамдарға әуестігін төмендетіп, бұл тағамдардың ағзаларына 

зиян екендігін және ауру туындататынын түсіндіру. Медицинада асқорыту жүйесінің 

ауруларының алдын-алу шараларын қолға ала отырып, мүмкіндігінше мектеп, оқу 

орындарына профилактикалық жұмыстар жүргізу қажет. Оқу орындарына немесе 

мектептерге барып дөңгелек үстелдер ұйымдастыру. Қажет болған жағдайда арнайы 

гастроэнтеролог маманының кеңесіне жүгіну. 

Әдебиеттер: 

1. «Ішкі аурулар» Б.Калимурзина. 
2. «Рациональное питание» В.И.Смоляр. 
3. «Краткий справочник по диетическому питанию» А.Василаки, З.Клиенко 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные признаки постковидного синдрома, частота 

егопроявлений в разных возрастных группах, зависимость еговозникновения от пола, 

тяжести протекания инфекции COVID-19, данных лабораторных исследований.  

Актуальность 

Коронавирус не всегда проходит бесследно для нашего организма. Нередко человек 

после выздоровления сталкивается с рядом последствий, которые требуют немедленного 

внимания.  

Сегодня врачи и пациенты все чаще сталкиваются с проявлением постковидного 

синдрома, который включает в себя от 20 до 60 симптомов и негативных последствий, 

отягощающих период выздоровления. Данный синдром,  также как и осложнения 

коронавирусной инфекции, очень опасен своими последствиями для пациентов, 

переболевших инфекцией COVID-19. 

По статистике, постковидный синдром встречается с частотой от 10% до 30% среди 

всех перенесших COVID-19, включая бессимптомные формы. У тех, кому потребовалась 

госпитализация, синдром встречается еще чаще: эта цифра может достигать 60%.  

 

Постковидный синдром: симптомы и признаки  

Постковидныйсиндром,также известный как Long COVID, – достаточно широкий 

диагноз с психофизиологическими последствиями.  

Согласно обновленному клиническому протоколу Объединенной комиссии по 

качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения РК от 16 сентября 2021 года № 

147, регламентирующему порядок диагностики и лечения состояния после COVID-19 

(постковидный синдром) у взрослых, «Постковидный синдром – это признаки и симптомы, 

которые развиваются во время и/или после инфекции COVID-19, продолжаются более 12 

недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Состояние обычно проявляется 

группами симптомов, часто перекрывающихся, которые могут меняться со временем и могут 

влиять на любую систему в организме».  

Степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции напрямую влияет на 

степень выраженности симптомов уже после заболевания. Субъективно пациенты, 

перенесшие коронавирусную инфекцию, по-разному переживают данное состояние. 

Некоторые симптомы возникают волнообразно, а некоторые имеют постоянную природу. 

Синдром часто протекает тяжелее, чем сама вирусная инфекция, при этом 

выраженность постковидных симптомов зависит от степени тяжести заболевания.  

Среди самых частых симптомов постковида отмечают одышку и затрудненное 

дыхание, утомляемость и слабость, боль в грудной клетке, кашель, нарушение памяти и 

концентрации внимания, боли в суставах, диарею, головокружения, длительное повышение 

температуры тела, изменение обонятельных и вкусовых ощущений, высыпания на коже, 

перепады настроения, учащенное сердцебиение, нарушение менструального цикла у женщин 

и многое другое. 

Мы проводили исследование на базе Городской клинической поликлиники № 3 

г.Шымкент. Метод исследования – анкетирование пациентов, обратившихся в поликлинику с 

различными жалобами после перенесенной инфекции COVID-19 в течение 2020 года.  
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Всего в опросе участвовало 1115 респондентов. Из них 129 детей от 5 до 12 лет и 

подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Опрос детей, подростков  и их родителей показал, 

что из них 55 опрошенных (42,6%)испытали хотя бы один из симптомов более чем через 60 

дней после заражения коронавирусом, 17детей в возрасте 2-11 лет (12,9%) и 19 (14,5%) 

подростков в возрасте 12-16 лет все еще имели симптомы через 5 недель после заражения 

коронавирусной инфекцией. 
 

 
 

 

Наиболее частые жалобы среди детей и подростков – усталость, боль в мышцах и 

суставах, головная боль, бессонница, проблемы с дыханием (периодически возникали 

проблемы нехватки воздуха), боли в груди, в области сердца и грудины, выраженное 

сердцебиение. Средний возраст детей, который давал жалобы, – это были чаще всего дети 12 

лет. 

45% детей жаловались на потерю концентрации внимания, то есть ребенок не мог 

сосредоточиться. 13% детей жаловались на потерю памяти. У 2% детей были жалобы на 

«проявление тумана в мозгу» ("мозговой туман"), они не могли оценить ту ситуацию, что 

вокруг них происходит, у них отмечалась потеря некоторых когнитивных функций. 

 

 
 
У 51,4% опрошенных был ранее лабораторно подтвержден COVID-19 (ПЦР или 

наличие антител), 24,6% имели отрицательный результат лабораторного анализа, еще 24% не 

сдавали лабораторных анализов для подтверждения инфекции. 

Самым частым симптомом была слабость - у 80% респондентов, при этом 58,6%  не 

могли выполнять обычную для себя физическую нагрузку. 

Периодическое повышение температуры тела было у 50,8%, 47,1% имели 

познабливания или ознобы, у 44,9% отмечались ночные поты или потливость днем. 

У 50,8% была бессонница, сонливость, нарушение смены дня и ночи, 18,4% отмечают 

появление необычных и ярких снов, одновременно у 45,2% имелись признаки депрессии, у 

43,6% отмечают головные боли. 

\ 

\;  \\;  

Показатель сохранения неврологических 
симптомов у детей и подростков после 

перенесенного заболевания  

2-11 лет 12,9% 12-16 лет 14,5% 42,6 % имели хотябы один из симптомов 

Жалобы 

Снижение концентрации внимания Потеря памяти "Мозговой туман" 
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У 47,1% респондентов было чувство заложенности в груди и нехватки воздуха, у 43% 

имелись боли в области сердца не стенокардитическогохарактера, у 41,5% были приступы 

тахикардии, у 30,4% имело место повышение АД, а у 14,9% - понижение АД. 

Чуть больше трети (35,1%) жаловались на выпадение волос, 32,9% - на наличие 

мурашек, жжение кожи, у 19,6% были высыпания на коже, у 18,2% -  узлы на венах, 

болезненность вен. 

У 28,1% было нарушение зрения, у 13,6% - нарушение слуха, у 17,9% - нарушения 

походки. 

У 25,4% респондентов была диарея. 

 Также у пациентов с постковидным синдромом провели опрос о наличии хронических 

заболеваний. Так, среди пациентов с постковидным синдромом 45,3% имели в анамнезе 

хроническую сердечную недостаточность, артериальную гипертензию, ишемическую 

болезнь сердца, 36,6% пациентов страдали хроническими заболеваниями органов дыхания. 

Заключение: 
Таким образом, наши исследования показали, что в зоне риска возникновения 

постковидного синдрома находятся пациенты с хроническими заболеваниями сердца и 

сосудов, а также пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, поскольку при 

COVID-19 возникает опасность развития хронической сердечной недостаточности и 

дыхательной недостаточности, что может ухудшить стабильное состояние и привести к 

ухудшению состояния и летальному исходу.  

Несмотря на то, что разработки вакцин позволят сдержать пандемию, крайне важно 

продолжить изучение клинических проявлений, механизмов возникновения, поиск способов 

лечения и реабилитации пациентов с long COVID-19-синдромом. 
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Түйін 

Мақала педагогиканың жаңа саласы – пренаталдық педагогикаға арналған. Оның 

мәнісі пренаталдық педагогиканың әдістерін пайдалана отырып жатырдағы баланың 

денсаулығына, оның эмоционалдық, эстетикалық және интеллектуалдық дамуына әсер ету. 

Summary 

This article is about a new branch of pedagogy - prenatal pedagogy. The meaning of this 
article is that when we are using methods of prenatal pedagogy we can affect on health and 
emotional, aesthetic and intellectual development of the child before his birthday. 

Целью нашей работы было изучение влияния биологических и социальных факторов 

на развитие зародыша. 

В связи с этим наметились следующие задачи исследования: 

– Изучение связи наследственности и воспитывающего влияния на развитие зародыша. 

– Изучение средств и методов пренатальной педагогики для будущих мам. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что нами были разработаны 

памятки для будущих мам, посещающих участковых врачей и гинекологов. 

Рождение ребёнка – значительное событие в жизни каждой женщины и каждой семьи. 

Осознание материнства приходит как светлое, ни с чем несравнимое чувство, наполняя 

жизнь будущей матери новым, непознанным ранее смыслом.  Однако общеизвестно, 

родившийся ребенок личностью становится не сразу, а постепенно под воздействием целого 

ряда факторов. Наукой выделяются три фактора, активно влияющих на развитие человека: 
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наследственность, среда и воспитание. Учёные объединяют их в две большие группы: 

биологические и социальные.Наследственность – как правило, это то, что передается от 

родителей детям, что заложено в генах. Наследственная программа включает постоянную и 

переменную части. Постоянная часть обеспечивает рождение человека человеком, 

представителем человеческого рода. Переменная часть – это то, что роднит человека с его 

родителями.Известно, что на развитие ребёнка важное влияние оказывают функциональные 

особенности коры больших полушарий головного мозга: пластичность, подвижность 

нервных процессов. Они в значительной степени определяют тип нервной деятельности. 

АкадемикомИ.П.Павловымбыло установлено, что в зависимости от силы протекания 

нервных процессов, их уравновешенности и подвижности люди по-разному реагируют на 

воздействие внешней среды. Тип нервной системы ребенка складывается из его природных 

особенностей и тех влияний, которые он испытывает на себе в жизни и в процессе 

воспитания. Замечено, чточем меньше ребенок, тем более заметно проявление типа нервной 

системы в его поведении. В результате систематического воспитания ребенок приобретает 

способность управлять своим поведением, согласовывать его с требованиями окружающих 

людей. Научными исследованиями подтверждено, что типологические особенности хотя и 

влияют на формирование свойств личности, но не определяют их.В свое время 

академикиН.М.Амосов и П.К.Анохинвысказывались в пользу наследования нравственных 

качеств или наследственной предрасположенности ребенка к агрессивности, жестокости, 

лживости. 

В последние годы появилась новая отрасль педагогики –пренатальная педагогика. Ее 

появлениесвязано с тем, что ученые обнаружили возможность воспитывающего влияния на 

развитие зародыша. При этом было отмечено, что воздействовать можно не только на 

здоровье будущего младенца, но и на его эмоциональную сферу, а через нее – на 

эстетическое и интеллектуальное развитие.Слово «пренатальный» заимствовано из 

французского языка, где «пре» означает «до», «наталь» – «рождение». Несмотря на то, что 

пренатальная педагогика наука достаточно молодая, её истоки уходят в глубокую 

древность. У многих древних народов была убежденность в том, что говорить о воспитании 

малыша необходимо до его рождения.Из уст в уста передается известная притча о том, как 

пришли молодые отец и мать к мудрецу и спросили: «Нашему малышу уже целых пять дней, 

посоветуйте, когда нам начать его воспитывать?»  На что мудрец глубокомысленно 

ответил:«Дорогие мои, вы опоздали ровно на девять месяцев и пять дней!». И на 

сегодняшний деньнемало молодых мам слышали и знают о том, что воспитание ребенка 

должно начинаться задолго до его рождения, то есть практически с первых недель 

беременности. Отсюда и появились такие понятия в современном обиходе, как 

«пренатальная педагогика», «пренатальное обучение», «пренатальное воспитание». 

Современная пренатальная педагогика, формируясь, как отдельная научная дисциплина, 

объединила в себе знания из пренатальной и перинатальной психологии, акушерства, 

гинекологии, педиатрии, неонатологии.Принято считать, что пренатальный (дородовой) 

период –это время до рождения ребёнка. В науке в этом периоде выделяют два 

составляющих её периода. Первый - пренатальный период. Он охватывает время от принятия 

решения родителями зачать малыша до 28 недели беременности.Второй – перинатальный 

период. Этот период начинается с 28 недели беременности и продолжается до первых недель 

жизни малыша.Отсюда можно говорить о том, что пренатальный период в развитии малыша 

относится не только к ребёнку, но и к его родителям. 

В ходе исследования данного вопроса мы заметили, что воспитание – это процесс, к 

которому нужно отнестись со всей ответственностью, причем еще до рождения ребенка. И 
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если малыш не оправдывает возложенных ожиданий, стоит задуматься, уделяли ли будущие 

родители ему должное время, пока он еще находился в материнской утробе. А чтобы 

избежать подобных сожалений, может быть есть смысл прислушаться к советам учёных? 

Сейчас медицина достигла таких высот, что уже на УЗИ врач может обратить внимание и 

показать будущей матери зачатки эмоций, движения, перевороты, мимику ребенка. Все это 

говорит о том, что маленький человечек, будущая личность, уже готов к тому, чтобы изучать 

себя, этот мир, готов принять от самых близких людей первичные знания, которые 

понадобятся ему для того, чтобы потом жить в этом окружении и с этими способностями. 

На основе нашего исследования мы рекомендуем будущим мамам практиковать 

следующие средства воспитания, или методыпренатальной педагогики. Вот основные из них: 

1)Физический контакт. Он включает: массаж животика беременной женщины, поглаживание 

брюшной стенки матерью и отцом, нежные прикосновения. Как утверждают учёные, малыш 

ждет этого, реагирует на тактильные ощущения, и это нежное общение создает 

благоприятный эмоциональный фон как для ребенка, так и для матери. 

2) Использование музыки различных направлений и стилей. Известно, что музыка – это одно 

из средств общения. Качественно структурированная музыка положительно влияет на 

формирование связей между полушариями головного мозга малыша. Экспериментальным 

путём доказано: в результате на свет появляются способные, талантливые детки с тонким 

музыкальным слухом. Для этой цели рекомендуется использовать мелодичную и спокойную 

классическую музыку. 

3) Занятия творчеством будущей мамы. Это могут быть занятия живописью, художественной 

вышивкой, декоративно-прикладным искусством и др. Такие занятия вызывают 

замечательные эмоции у самой мамы. И малыш познает этот удивительный мир цвета и 

гармонии через маму. Значит, нужно познакомить его с ним ещё до рождения.Возможно, это 

будет мир объёмов - лепка (гипс, тесто, пластилин), площадей (аппликация, оригами). А 

может быть - сочинение стихов или колыбельных песен. 

4) Разговор с еще не родившимся ребенком. Поскольку звуки голосов матери и отца 

отличаются по тембру и частоте, важно, чтобы оба родителя принимали участие в беседах с 

малышом. Можно просто рассказать, как прошел день, как родители ждут его появления на 

свет. Можно спеть нежную песенку. Неслучайно многими замечено, что колыбельные, 

которые мать пела во время беременности, лучше успокаивают новорожденного, поскольку 

они давно ему знакомы. Это способствуетустановлению контакта между родителями и 

ребенком, который сохранится на долгие годы. 

5) Важным средством воспитания является также питание матери во время беременности. 

Грамотно организовав свое питание, разнообразив рацион, получая с пищей достаточное 

количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов, мать закладывает в ребенке 

основы гениальности. Плохое же питание нарушает формирование нейронных связей в 

головном мозге плода, что может привести к рождению посредственных деток. 

6) Немаловажным фактором служит благоприятный эмоциональный фон беременной 

женщины. Он формирует будущие реакции ребенка на внешние раздражители. Спокойствие, 

уравновешенность, сдержанность, тихая радость и ожидание лучшего — вот такие эмоции 

должны превалировать до рождения ребенка, который запомнит ощущение счастья матери, и 

впоследствии сумеет найти его в жизни. 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что на развитие ребенка влияет не только 

наследственность, но и социальные факторы– среда и воспитание.И только объединив 

природные особенности ребенка с приобретенными в процессе воспитания можно получить 

гармоничную личность! 
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Аннотация.Рассмотрены исторические и современные аспекты организации деятельности 

студенческого научного кружка по общей хирургии. Определены задачи и специфика 

кружковой работы. В качестве методическихпринципов выделены преемственность, 

поддержка студенческого самоуправления и соревновательной активности. Сделан вывод о 

релевантности кружковой формы работы современным целям реформирования 

медицинского образования.  

 

Summary.The historical and modern aspects of the organization of the activity of the student 

scientific circle on surgery are considered. The tasks and specifics of the circle work are defined. 

Continuity, support of student self-government and competitive activity are highlighted as 

methodological principles. The conclusion is made about the relevance of the circle form of work to 

the modern goals of reforming medical education. 

 

Түйін сөздер: ғылыми студенттік үйірме, жалпы хирургия, топографиялық анатомия, кәсіби 

дайындық, медициналық студенттер, білім сапасы, практикалық дайындық. 

 

 Кіріспе.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Қосымша білім берудің 

білім беретін оқу бағдарламалары білім алушылардың өзін-өзі басқаруын, шығармашылығын 

дамыту, олардың қабілеттерін іске асыру, қоғам өміріне бейімделуі, азаматтық сана-сезімін, 

жалпы мәдениетін, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бос уақытын мазмұнды 

ұйымдастыру үшін жағдайлар жасауды көздейді» — деп көрсетілген. Білім алушыларға 

қосымша білім беру — білім алушылардың білім алу қажеттіліктерін жан-жақты 

қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқыту үрдісі, үздіксіз білім 

беру жүйесінің ажырамас бөлігі- үйірме жұмысы. 

Қазіргі білім беру жүйесінде экстенсивті ақпараттық оқытудан қарқынды іргелі оқытуға 

көшу жүріп жатыр. Парадигманың ауысуы бәріне әсер етедіпедагогикалық үдерістің 

компоненттері: мақсатты бағдарлар мен білім беру контентіненжеке әдістер мен нақты 

жұмыс түрлері. Максималды дәрежеде бұл талап  үздіксіз медициналық білім беру жүйесіне 

қолданылады. Құзыреттілік, білімді өз бетінше іздеу, тұрақты   дағдыларды жетілдіру, 

күрделі мәселелерді шешуде еркін бағдарлау  «кәсіби және әлеуметтік мәселелер». 

 - бүгінгі таңда талап етілетін сапа   болашақ мейірбкелерге  кәсіби дайындығына бірқатар 

шарттарды орындау арқылы қол жеткізіледі,олардың ішінде оқу орнының материалдық-

технологиялық жабдықталуының заманауи деңгейі   ғылыми, оқу және арнайы 

әдебиеттердің, халықаралық  электронды-кітапханалық ресурстарды кеңінен пайдалану;                                                                                                                         

-  оқытушы мен студенттің өзара қарым-қатынасының кәсіби-тұлғалық түрі кезіндебұл өзекті 

педагогикалық проблемалардың бірі болып  ғылыми-зерттеу және практикаға бағытталған 

құрамдас бөліктің білім беру процесі; 
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Бұл мәселені шешуге оқу және оқудан тыс интеграция айтарлықтай ықпал етедістуденттік 

ғылыми үйірме шеңберіндегі студенттердің шығармашылық жұмысы. 

Зерттеудің мақсаты: ұйым мен әдістемелік сүйемелдеуді талдау болдыжедел 

хирургиястуденттік ғылыми үйірмесінің қызметімедицина колледжінде тарихи дәстүр, 

медициналық білім беруді дамытудың қазіргі тенденциясы. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу барысында қолданылды 

Салыстырмалы  тарихи әдіс, ғылыми дереккөздерді теориялық талдау, талдау 

бақылау, сауалнама жүргізу. 

Үйірме жұмысына практикалық сабақтар кірді,жеке кеңестер, ғылыми оқулар, әңгімелесулер 

мен диспуттар, мұрағаттардағы жұмыс,ғылыми съездер мен көрмелер. Ғылыми үйірмелердің 

ерекшелігіолардың жеке форматы.  

Оқытушылардың бастамасымен құрылған ерікті бірлестік бола отырып жәнестуденттер, ол 

келесі міндеттерді шешеді: 

- студенттердіғылыми-зерттеужұмысынатарту; 

- теориялықережелер мен практикалыққызметтіңажырамасбайланысынорнату; 

- болашақ медицина қызметкерінің кәсібимаңыздықасиеттеріндамыту; 

- дәрігерлікмаманданудытаңдауғажәнекәсібимаманданудыжобалауғажәрдемдесу ; 

- кәсібиқоғамдастыққатікелейқосылу; 

- ғылыми жәнешығармашылықәлеуеттідамытуүшінқолайлыжағдайларжасау; 

-ғылыми-кәсіби салада пікірлестерді біріктіру. 

Үйірме жұмысының басқаларға қарағанда сөзсіз артықшылығы 

қатысушылардың ортақ мүдделері, тұлғааралық қарым-қатынастың серіктестік стилі. 

Әрүйірме  сабағындатеориялық және практикалық модульді қарастырады. Үйірме 

жұмысында ең бастысыкеңестік кезең-студенттердің практикалық кезеңде көзбен көріп, 

қолмен ұстау арқылыбілімдерін шыңдайды. Үйірме жұмысына қажетті заманауи 

жабдықтарымен дағдыландыру: 

 Пирогов үстелі,бейне роликтермен хирургиялық симуляторменжараларды 

таңудағдыларын пысықтау үшін; 

 Жарақаттар кезінде, алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін муляждар 

арқылы таңу, байлауарқылы көрсету т. б.;  

 Реаниматология. Реанимация және интенсивті терапия бөліміндегі медбике 

жұмысының ерекшеліктерін үйрету;  

 Тест жәнеситуациялықесептердішешуге дағдыландыру. 

Үйірме жұмысының негізгі қағидасы студент өзін-өзі басқару болып табылады.Білім 

алушылардың тәуелсіздігі мен бастамасы шарттардың бірі ретінде қарастырыладыкөптеген 

зерттеушілер мамандарды даярлаудың заманауи сапасының жетістіктерін,тақырыптар, 

талқыланатын мәселелер мен тапсырмалар тізімі білім алушылардың назарына жеткізіледі, 

өткізу уақыты үйірме отырыстарын, хирургиялық бөлмені нақтылап аламыз. 

Қорытынды. Зерттеуде ұсынылған нәтижелер сөзсіз айтуға мүмкіндік береді 

үйірме жұмысының болашақтағы кәсіби-тұлғалық дамуына оң әсерін 

тигізеді.Білім алушылардың  өз беттерінше жұмыс істей білуі тәрбиелік мақсатқа қызмет 

етеді. Үйірме мүшелері үйірме мүлкін сақтауға толық жауапты екендігін сезінуі қажет. 

Хирургия пәнінің  үйірмесінің ғылыми-практикалық қызметін ұйымдастырушылық, 

материалдық-техникалық, әдістемелік қамтамасыз етутопографиялық анатомия, сондай ақ  

студенттердің білім беру қажеттіліктерін жүзеге асыруға ықпал етеді. 
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Анемия ауруына  шалдыққан аналардан туылған  нәрестелердегі темірдің қоры» 
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Аннотация 

Наиболее распространенной формой анемии среди беременных является 

железодефицитная анемия. Согласно проведенному исследованию ,дефицит  железа 

приводит к развитию внутриутробной  и  послеутробной патологии,от которой страдают  

около 500 млн женщин во всех уголках мира. А у женщин с ослабленным иммунитетом во 

время беременности очень быстро развивается анемия. Следовательно,  мы лечим 

железодефицитную анемию, восполняя дефицит железа в организме. Факторы смертности  у 

беременных женщин,  возникшых из-за  несвоевременного лечения, чаще всего 

регистрируются в развивающихся странах. 

Аnnotation 

The most common form of anemia among pregnant women is iron deficiency anemia. 

According to a study, iron deficiency leads to the development of prenatal and postnatal pathology, 

which affects about 500 million women in all corners of the world. And in immunocompromised 

women, anemia develops very quickly during pregnancy. Therefore, we treat iron deficiency 

anemia by replenishing iron deficiency in the body. Factors of death in pregnant women due to 

delayed treatment are most often recorded in developing countries. 

                                                 Кіріспе 
ДДҰ ның мәліметінше  5 жасқа дейінгі балаларда  теміртапшылықты анемия 39%  ал 

5-14 жас аралығындағы балаларда -48% құрайды. Жиі себептеріне жүкті әйелдер 

анемиясы,нәрестенің шала туылуы,тиімсіз тамақтану,АІЖ аурулары, ішек құрттық 

инвазия,қан ағу,төмен әлеуметтік жағдай болып табылады. Жүкті әйелдердегі 

сидеропенияның ауырлық  дәрежесі нәрестелердегі темірдің антенатальдық қорын 

анықтайды. Жүкті әйелдердегі ТТА кезінде ұрыққа темірдің тасымалдануы төмендейді. 

Нәтижесінде бауырда темірдің қоры азайып, эритропоэтин  түзілуі  төмендейді. ТТА бар 
аналардан туылған нәрестелер бұл микроэлемент қорының төмен болуына байланысты 

құрсактан тыс өмірге бейімделу процестерінің  физиологиялық ағымды өту үшін оның 

адекватты коррекциясына мұқтаж.  
Қазақстан Республикасы бойынша   аймақтағы анемия ауруымен есепке алынған жүкті 

әйелдер үлесі. 
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Зерттеу  мақсаты:  Анемияға шалдыққан аналардан туылған нәрестелердегі темірдің 

қорын анықтау, жүкті әйелдер өлімі мен анемияның қаншалықты байланысы бар екені, 

эритроциттердің аяғы ауыр әйелдерге әсері туралы зерттеу басты мақсатымыз және  орта 

және ауыр  дәрежедегі ТТА бар аналардан туылған нәрестелер мен дені сау аналардан 

туылған нәрестелердегі темір алмасу көрсеткіштерін анықтау. 

Біздің зерттеуге алған жүкті әйелдер N 3 қалалық емханада тіркеуде тұрған аналар. Біздің 

зерттеуімізге 73 ана  қатысты.барлығы анемияның орта және жеңіл дәрежесі бойынша есепте 

тұрған аналар.Бұл аналар 6 ай ішінде бақыланған аналар тобы. 

Атап айтқанда 40 ана жеңіл дәрежелі анемия ауруымен ал  33 ана орта дәрежелі 

ауырлықтағы анемияға шалдыққан. 

Бақылау тобындағы нәрестелерде ерте неонатальды кезеңде перифериялық қанның 

морфологиялық құрамы мен темір алмасу процесінің өзгерістері жалпы қалыпқа сай келді. 

Темір алмасу процесін зерттегенде сарысудың темірмен трансфериннің  қанығу 

коэфиценті жоғары ,ал сарысудың жалпы және латентті темірбайланыстырушы мүмкіндігі 

төмен болды. 

Бұл көрсеткіштер бақылау топтағы  нәрестелердегі темір қорының жеткілікті болуын 

дәлелдеді. 

  Ал екинші топтағы балаларда бейімделу процесінің жедел респираторлы гемодинамикалық 

фазасының бұзылыстары  орын алған. 

Бейімделу процессінің бұзылысы келесі жағдайлармен анықталды 
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Ағзадағы темір тапшылығын  темір препараттарымен толықтырылады. 

Организмдегі темір жетіспеушілікті ферропрепараттар арқылы  жоюға  болады. 

Қазіргі таңда Ішке және парентеральды түрінде енгізуге арналған темір препараттары мол. 

Бұл препараттардың  арасында ІІ валентті темір сульфаты  тиімді болып саналды. 

 Олар жақсы сіңеді  және жағымсыз әсерлері өзге темір тұздарымен  қарағанда аз. 

Жаңа туылған нәрестелердің  және ерте жастағы  балалардың  темір  тапшылығын  

жою үшін темір сульфатының сұйық формасы (тамшы) түрінде ұсынылды. 

  Балаларға темір сульфаты асқазан ішек  жолдарының толеранттылығын анықтай 

отырып 0,5-1 мг/кг/тәу бастап, жайлап 2-5 мг/кг/тәу жоғарылаттық.  Тәуліктік доза 2 рет, 

тамақтанар алдынан 30 мин бұрын. Ем курсы орташа  2 ай. 

Препаратты тоқтатуға маңызды көрсеткіш - гематологиялық өзгерістер (гемоглобин, 

гематокрит, эритроцит, ретикулоцит). Ем курсы  басталғаннан 3-4 аптадан соң тексерілді. 

Ретикулоциттердің және гемоглобин санының жоғарылауы темірдің жақсы әсер бергенін  

көрсетті.  

  Қорыта айтқанда: 

  Аналар  арасында ТТА  ауруына шалдыққан аналар саны өкінішке орай көп.  Мұндай 

сырқатпен ауырған аналар  түсік тастау ,босанған кезде қатты қансырау  және баланың дені 

сау болып туылу көрсеткіші өте аз.Аналардың темір қоспасы көп тағамдарды мүмкіндігінше 

көбірек ішіп-жегені дурыс, әсіресе жүкті кезінде дұрыс, жақсы тамақтануға мән бергендері 

жөн. Жүктіліктің арасына 2-3 жыл уақыт салу анаға күш жинап, денсаулығын нығайтып 

алуға мүмкіндік туғызады.Клинико-гематологиялық көрсеткіштер ТТА-сы бар аналардан 

туылған нәрестелерде антенатальды кезеңде темір қоры жеткіліксіз  екенін дәлелдеді.Темір 
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сульфатын ТТА-бар аналардан туылған  нәрестелерге тағайыңдауы оның әсерінің жоғары 

екенін және биологиялық  сіңірілуі жеңілдігін көрсетеді.  
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                                                        Түйіндеме 

Кіріспе. Мақалада қазіргі таңда біз тұтынатын тағамдық –өнімдердің  ішінде 

алкогольсіз, газдалған сергітуші сусындар. Оларға: дизи,гарила, махито, монстер,кола, 

фанта, чай, кофе және  тағы басқа алкогольсіз газдалған  сусындар жатады. Алкогольсіз, 

газдалған  сергіткіш сусындардың денсаулыққа әсері және туындататын аурулары. Бұл 

өнімдердің ағзаға зияндылығы жайында тәжірибе көрсетіледі. 

Кілтті сөздер.Алкогольсіз газдалған сусындар. 

Аннотация 

Введение. В статье говорится, что среди продуктов питания, которые мы сейчас 

употребляем, безалкогольные, газированные тонизирующие напитки. К ним относятся: дизи, 

гарила, махито, монстер, кола, фанта, чай, кофе и другие безалкогольные газированные 

напитки. Влияние на здоровье и вызывающие заболевания безалкогольных, газированных 

тонизирующих напитков. Демонстрируется опыт вредности этих продуктов для организма. 

Ключевые слова. Безалкогольные газированные напитки. 

Annotation 

Introduction. The article says that among the food products that we currently consume, non-

alcoholic, carbonated tonic drinks. These include: dizi, garila, mahito, monster, cola, fanta, tea, 

coffee and other soft carbonated drinks. The effect on health and disease-causing non-alcoholic, 

carbonated tonic drinks. The experience of the harmfulness of these products for the body is 

demonstrated. 

Keywords. Non-alcoholic carbonated drinks. 

Газдалған сергіткіш  сусындардың құрамына су газдалған су, тәттілендіргіш және 

табиғи немесе жасанды хош иістендіргіштер, жеміс-жидектер морсы, экстрактар, шырындар, 

тағамдық бояулар, эссенциялар, тағамдық органикалық қышқылдар кіреді. 

Бұл өнімдердің енуінің тиімділігі, қолға ұстауға ыңғайлы, тәтті,  олар сергіту сезімін 

тудырады. 

 

    Бұл біздің денсаулығымызға қаншалықты әсер ететінін білеміз бе?  

Халықаралық ірі өндірістердің танымал хош иісті сусындары, жеміс-жидек шырындары 

және негізінен газдалған сусындардан тұратын қант сусындары семіздік көрсеткіштерінің 

артуымен айқын байланысты болды . 

Бұған қоса, осы алкогольсіз сусындарды жиі қабылдау мен инсулинге төзімділік, артериялық 

гипертензия, 2 типті қант диабеті, іштің семіздігі, гипертриглицеридемия және 

метаболикалық синдром сияқты метаболикалық аурулардың болуы арасында тікелей 

байланыс орнатылған. Бұл қарым-қатынас гликемиялық индексі жоғары және қанығу сезімін 

әрең қалдыратын қантты сусындардың нәтижесі болуы мүмкін. 
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Қысқаша айтқанда, дамыған елдерде газдалған сусындарды тұтыну тәулігіне тұтынылатын 

калориялардың төрттен бірінен астамын құрайды және соның ішінде 40 % спорттық және 

энергетикалық сусындарды қосқанда, алкогольсіз тәтті сусындардан алынады. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарламаларына сәйкес, 2021 жылы шамамен 

1,4 миллиард ересек адам (≥20 жаста) артық салмақтың тамақтану мәртебесіне ие болды, 

оның ішінде 200 миллионнан астам ерлер мен әйелдер қазірдің өзінде 300 миллионға жуық 

әйел семіздіктен зардап шекті. 

Қантты сусындар және қант диабеті 

Артық салмақ немесе семіздік бар балаларда тек 100 мл алкогольсіз сусынның осы түрін 

тұтыну қант диабетін көрсететін көрсеткіштердің жоғарылауымен, тіпті қан қысымы мен 

олардың белдік шеңберін өлшеуімен байланысты екенін анықталды. 

Бұл 2-ші типті қант диабетімен тікелей байланысын ескере отырып, бұл жағдай өте 

маңызды.Күніне 2-ден көп алкогольсіз сусын (500 cc немесе жарты литр) тұтынатын 

әйелдердің жүректің ишемиялық ауруы немесе инсультқа шалдығуы мүмкін екендігі туралы 

дәлелдер бар. 

Газдалған сусындар және гиперурикемия қаупі бар. 

Түрлі зерттеулер қанттағы зәр қышқылының денсаулыққа қауіпті деңгейімен қантты 

сусындарды тұтынуды байланыстырды. Болашақ деректер олардың гиперурикемия мен 

подагра (буындарда қабыну мен қатты ауырсыну тудыратын ауру) қаупін арттыратын 

әлеуеті бар екенін көрсетті. 

Қантты сусындар және остеопороз қаупі. 

Балалар мен жасөспірімдерде жүргізілген зерттеулер қантты сусындарды тұтынудың 

сүйектің минералды тығыздығын төмендететінін дәлелденген. Балалар сүттің орнына тәтті 

газдалған сусындарды тұтынғанының нәтижесінде сүт өнімдеріне тәбеті жойылады. Сүт 

өнімдерінен алатын дәрумендерді ала алмайды. Кока -кола сусындарының құрамындағы 

фосфор қышқылының мөлшері осы тепе-теңдікті бұзуға жеткілікті. 

Қантты сусындар және қатерлі ісік 

Қатерлі ісік - бұл әлемде күн сайын ең көп өлімге әкелетін аурулардың бірі. 

Қантты газдалған алкогольсіз сергіткіш сусындарды тұтынудың ұйқы безі қатерлі ісігінің 

қаупі жоғарылағаны туралы айтылған, оның құрамында фруктозадан тұратын жүгері 

шәрбатының көп мөлшері болуы мүмкін. 

Көмірсулардың кейбір түрлері, әсіресе фруктоза ұйқы безі қатерлі ісігінің дамуына әкеледі. 

Тістің бұзылуы және тіс эмальының эрозиясы 

Егер сіз ауыз қуысының оңтайлы жағдайын сақтағыңыз келсе, мен оны тұтынудан аулақ 

болуға кеңес беремін, өйткені бұл алкогольсіз сусындардың құрамында көп мөлшерде 

болатын бірнеше ингредиенттер (мысалы, тазартылған қант, фосфор қышқылы және лимон 

қышқылы) тіс қуысының дамуына және тіс эмальының тозуына үлкен үлес қосады. 

Тіс кариесі тамақ өнімдерін ашытудан қышқыл өнімдердің әсерінен пайда болатын тістерді 

колонизациялау және минералдандыру арқылы пайда болатынын ұмытпаңыз, тиісті гигиена, 

әсіресе ауыз қуысында болатын бактериялар қоздыратын көмірсулар арқылы жойылмайды. 

Балалар мен жасөспірімдерде тіс эмальының құрылымы жетілу процесінде әлі де толық емес 

және үнемі тамақ қалдықтарынан немесе осы сусындардағы қышқылдардан пайда болатын 

осы агенттердің шабуылына ұшырауы мүмкін. Түсінікті болу үшін, сода рН-ы тістің қатты 

тіндерінің минералдануына тікелей әсер етеді. 

Алкогольсіз газдалған сергітуші  сусындардың білім алушылар  арасындағы орны: 
 Мен  колледж студенттері арасында  қанша бөлігі алкогольсіз газдалған сергітуші  

сусындарды ішетіндіктерін анықтау мақсатында, 3-4 курс білім алушылар  арасында 

сауалнамалар жүргіздім. Білім алушылардан сауалнама алынып, қорытындысы 

шығарылды. 

1. Сен қандайсусындардықолданасың? 
1.Газдалған – 234 

2. Таза суды – 26 
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2. Газдалғансусындардызияндыдепесептейсіңбе? 
Ия – 112 

Жоқ – 188 

3. Қандайгаздалғансусындыжақсыкөресің? 
1. «Гарила» - 70 

2. «Кока -кола» - 180 

3. «Махито» - 50 

4. Газдалған суды жиіішесіңбе? 
1. Күнделікті – 228 

2. Аптасына 1 рет – 42 

3. Өте аз ішемін – 30 

5.Неге газдалғансусынішесің? 
1. Өтедәмді – 235 

2. Білмеймін - 66 

                               Менің   тәжірибелерім: 

   1- тәжірбие: «Газдалған сусындардың ағзадағыдәрумендердіжоюы» 

Мен өз зерттеуіме дүкен сөрелерінен табылатын газдалған сусындардың ішінен «Гарила 

», «Монстер», «Дизи» сусындарын алдым. 

Беті жабық ыдысқа шикі тауық жұмыртқасын салып, ішіне аталған сусындарды құйып 

қақпағын жауып 4 күн бойы сынаманы бақыладым. Нәтижесінде жұмыртқаның 

сыртындағы калцийдің барлығын ыдыратып түбіне тұнба қылып түсіріп, дизи құйылған 

ыдыстағы жұмыртқаны жарып түсірді. Ағзаға ең пайдалы деген В1 және калцийді 

ағзадан тартып алды. 

2- тәжірбие: «Тырнақтағы лакты кока-кола сусыныарқылы кетіру» 

Бұл тәжірбиені жасар алдында тырнағыма лак жақтым да, бір стақанға кока-кола 

сусынын құйып саусағымды 5-7 минуттай батырып тұрдым. Содан соң тырнағымды қол 

орамалыммен сүрттім, қолымдағы лактың кетіп қалғанын байқадым. Бұл тәжіриебеден 

де шөлімізді қандырамыз деп тұтынып жүрген сусындарымыздың адам өміріне қауіп 

туғызатынына дәлел болды 

                                         Қорытынды 
  Мен бұл жобаны өзімнің үлкен қызығушылығыммен жазып шықтым.Осы уақытқа дейін 

зерттеген жобамның тақырыбын ашу бағытында көп ізденгенімді,жасаған тәжірибелерімді 

толықтай шынайы ,нақты аша білу үшін қаншалықты тырысқандығымды көрсеткім 

келеді.Бұл тақырып менің арманыммен ұштасады.Мен болашақта лабораториялық 

диагностика  мамандығының иесі болғым келеді.Сол себепті де осы бағыт өзімнің 

«лаборатория»ғылымына деген алғаш қадамымды жазып шықтым.Бұл жобаны зерттеу 

барысында көрген білгенім аз болса да талпынысымды көрсеткім келеді.Газдалған 

сусындарды зерттегеннен кейін мен бұл сусындарды ішпеуге тырысамын,өзгелер бұл 

сусындарды ішіп жатқанын көрсем-ол адам өз қолымен өзін өлімге сүйрегендей 

көрінеді.Десе де халық қарсы болғанмен де нарықта оны тоқтатуға ешкімнің билігі 

жүрмейтін секілді.Газдалған сусындардың зияның білген әр бір адам өзіне және 

жақындарына шектеу қойғаннан басқа амал жоқ.Сол себепті де өзімізді өзіміз 

тоқтатып,денсаулығымызды құрдымға кетірмейік дегім келеді. 

Осы орайда мен мынандай ұсыныс тастағым келеді;неге өзіміздің табиғи сусындарымызды 

осы газдалған сусындар секілді үлкен нарыққа шығармасқа?Біздің сусындарымызды шет 

елдерде мойындап отыр.Олар сусындарымыздың шөлді қандырғаныммен бірге денсаулыққа 

да пайдасы бар екенің жақсы біледі.Сондықтан да қымыз,шұбаттарды көп пайдаланады. 

Газдалған сусындардың денсаулыққа орасан зор зардабы тиетінің білдік.Сондықтан 

кешікпей тұрғанда тездетіп әрекет жасауымыз керек.Әйтпесе өз денсаулығымызды өзіміз 
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құрдымға жібереміз. «Ауырып ем іздегенше –ауырмайтын жол ізде» деп бабаларымыз бекер 

айтпаса керек. 
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Аннотация 

Заболевания почек являются одной из 16 основных причин заболеваний и 

смертности, занимая 14-е место среди детей. Распространенность хронической почечной 

недостаточности(БСА)сравнима с социально-значимыми заболеваниями, такими как 

эссенциальная гипертензия и сахарный диабет. В среднем симптомы поражения почек или 

умеренное/выраженное снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ожидаются в 

одной десятой от общей популяции. Средняя заболеваемость хронической почечной 

недостаточностью в возрасте до 16 лет составляет от 1 млн. до 1/3 от общей численности 

населения в год. Даже острый нефрит после стрептококка не всегда восстанавливается. 

Хроническаяпочечнаянедостаточностьсоставила 0,02% всехдетей. 

Annotation 

Kidney diseases are one of the 16 main causes of disease and mortality, ranking 14th among 

children. The prevalence of chronic renal failure (CCA) is comparable to socially significant 

diseases such as essential hypertension and diabetes mellitus. On average, symptoms of kidney 

damage or a moderate/pronounced decrease in glomerular filtration rate (GFR) are expected in one 

tenth of the general population. The average incidence of chronic renal failure under the age of 16 

is from 1 million to 1/3 of the total population per year. Even acute nephritis after streptococcus 

does not always recover. Chronic renal failure accounted for 0.02% of all children. 

Созылмалы бүйрек ауруларының клиникалық-практикалық диагнозы және емдеу бойынша 

ұсыныстар бұл құрылымның бұзылуы немесе үш айдан астам уақытқа созылатын бүйрек 

функцияларының қызметінің  зақымдануы. БСА бес кезеңге жіктелді алдын алу,бүйректің 

зақымдануын ерте анықтау және прогрессия үшін алдын алу шараларын жүргізу,бастапқы 

зақымдануды және тиісті асқынулардың алдын алу үшін емдеуді ұйымдастыру. Зерттеліп 

отырған аурудың негізгі мақсаты созылмалы бүйрек ауруының ерте сатыларының (1-2) 

маркерлерін анықтау,балалардағы созылмалы бүйрек ауруының таралуын 

анықтау,созылмалы бүйрек ауруын құрайтын бүйрек ауруларын елестетіп, созылмалы 

бүйрек жеткіліксіздігінің нәтижесіне болжам жасау,созылмалы бүйрек ауруының даму 

маркерлерін анықтау.Қазіргі уақытта созылмалы бүйрек ауруы (БСА)-әлемдік 

медициналық, экономикалық және әлеуметтік мәселеге айналып отыр. Бұл сырқаттың 

негізгі себебі-баланың өсуі және дамуы, бүйрек ауруының диагностикасы, денсаулықтың 

күрт нашарлауы , балалық шақтағы мүгедектік, емнің дұрыс жүргізілмеуімен басталады да, 

қымбат тұратын әдістері -диализ және бүйрек трансплантациясына алып келеді. 

Біз зерттеп отырған  аурудың практикалық маңызы балалардағы БСА-ның ерте сатыларын, 

зәр шығару жүйесінің туа біткен ауытқулары және аутосомды доминантты науқастарды 

динамикалық бақылауға алып , өршуінің алдын алуда үлкен рөл атқарады. Бүйректің 

пренатальды және неонатальды ультрадыбыстық зерттеуін жүргізу алғашқы қадам болып 

табылады. Балалар үшін әзірленген «Бүйректің созылмалы ауруы: негізгі ережелер, 

https://www.myunivercity.ru/
https://kk.warbletoncouncil.org/bebidas-carbonatadas-10162
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анықтау, диагностика, скрининг, алдын алу және емдеу тәсілдері»(2011) ұлттық 

ұсынымдарына сәйкес, БСА бар әрбір науқаста альбуминурия/протеинурия деңгейін 

зерттеуді орындау керек, өйткені бұл көрсеткіш БСА диагностикасы, оның ағымының 

болжамын бағалау үшін үлкен маңызға ие.БСА-ның ерте(1-2-ші) кезеңдері 

асимптоматикалық болғандықтан ,айқын клиникалық көріністер,сондай-ақ оны 

визуализациялау кезінде ағзаның кескініндегі өзгерістер процестің бұрыннан келе 

жатқанын  көрсетеді. Клиникалық практикада бүйректің созылмалы зақымдануының кез 

келген басқа белгілері болмаған кезде альбуминурияның жоғары деңгейі БСА 

субклиникалық ағымының болуын растауға мүмкіндік беретін жалғыз көрсеткіш болуы 

мүмкін. Атап айтқанда, бұл артериялық гипертензия және қант диабеті нәтижесінде 

бүйректің тамырлы зақымдануы сияқты баяу дамып келе жатқан бүйрек процестеріне 

қатысты және жүрек-қан тамырлары асқынуларының және БСА өршуінің қайталама 

профилактикасы бойынша шараларды жүзеге асыру үшін  маңызды болып табылады. 

Зерттеу нысаны ретінде Шымкент қаласы «Сұңқар-Атырау» медициналық орталығындағы 

2019-2021 жылдар аралығындағы 900 баладан  осы  диагноз қойылған балалар алынды.Жас 

ерекшелігі 15-16 жас аралығы және ұл балалар.Балаларды тексеруге 

анамнестикалық,клиникалық кешен,зертханалық (клиникалық қан және зәр 

анализі,биохимиялық қан анализі,қышқыл-негіз) жағдайды зерттеу және аспаптық әдістер 

алынды. Біздің клиникалық жағдайымызда 16 жастағы ұл бала бас ауруы, шаш түсінің 

өзгеруіне, қозғыштық, қан қысымының  150/100 мм.сын.бағ. шағымдармен келді. Бала 1 

жүктіліктен 1 босану, 3240 г салмақпен туылғанымен босану залында жыламаған, асфексия 

дамып, 2 күннен кейін ғана төске берілген. 1 жасқа дейін қалыпты өсіп, кейіннен жасына 

сай өспеуі анықталады. 3 жасында ғана жүріп бастайды. 3 жасында балалар церебральді 

параличі диагнозы қойылады. Д есепте тұрады  және стационарлық ем мен емханалық емді 

уақытылы алып отырады. Соңғы стационарлық емін 2019 жылы қараша айында қабылдап, 

желтоқсан айында жағдайы күрт нашарлап бүйрекің жедел жеткіліксіздігі, бастапқы саты 

диагнозы қойылып, санавияция көмегімен НУР-СУЛТАН қаласына алып кетеді.1 апта бойы 

жансақтау бөлімінде жатып, 8- ші күні есін жинағанда Тенькофф бойынша перитонеальді 

катетр қойылады. 2020 жылы наурыз айында ННЦМД-дан созылмалы бүйрек 

жеткіліксіздігі, V саты, жедел бүйрек жеткіліксіздігі фонындағы  жылдам дамитын 

гломерулонефрит, симптоматикалқ артериялық гипертензия 1 саты, теміртапшылықты 

анемия жеңіл дәрежесі, аралас генезді, екіншілік гиперпартиреоз, балалар церебральді 

параличі диагнозымен аймақтық дәрігерге жолданады. Баланың ауру анамнезін тереңдей 

зерделеп қарағанда, 2019 жылдың тамыз айында жедел бүйрек жеткіліксіздігінің алғашқы 

белгілері: шығарылатын зәр көлемінің төмендеуі,кейде зәрдің болмауы, шеткергі ісінулер, 

ентігу, әлсіздік, жүрек айнуы, 2 апта бойы құсу, тәбеттің болмауы  байқалған. Анасы 

емдеуші дәрігерге хабарласпай,  диспепсиялық синдром деп креон дәрісін күніне 2 рет беріп 

жүрген.Ал онлайн форматта консультация алған анасына дәрігер зәр көлемінің төмендеуін 

жазғы уақыттағы зат алмасумен, ал мүлдем болмауын тәбеттің жоқтығымен, шеткері 

ісінулерді қозғалыссыз жатуымен, ентігу мен әлсіздікті құсумен байланыстырып емдік іс-

шараны дұрыс бермеген. Қазіргі жалпы жағдайы салыстырмалы ауыр, тері жамылғысы жер 

түсі іспеттес,қан қысымы 160/120 мм.сын.бағ.Бет, тізе, алдыңғы құрсақ қуысы орташа 

ісінген-асцит белгісіне ұқсайды. Кіші дәреті қара-қызыл түсті. Қан талдауы бойынша 

азотемия, метаболикалық ацидоз, тромбоцитопения, гиперкалиеми, гиперфосфотемия, 

гиперпаратиреоз, лейкопения, гипонатремия, гипокальциемия,д витамин жеткіліксіздігі, 

гипопротеинемия. Зәр талдауы-протеинурия, гематурия.Құрсақ қуысының УДЗ-бүйрек 

паренхимасының диффузды өзгеруі. СБЖ белгілері. ЭхоКГ-сол жақ жүрекшенің 

дилатациясы, сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, перикардтың мизерлік түсуі. ЭКГ-сол 

жақ қарыншаның гипертрофиясы, ГИС шоғырының толық емес блокадасы. Қабылдап 

жатқан емдік шара: гипотензивті, антибактериальді, симптоматикалық терапия. 

Қорыта келгенде, бала қаншама уақыттан бері ем алғанымен өзгеріс жоқ, терминальды 

сатысында ем көмек бермейтіндіктен бүйректің жедел жеткіліксіздігінен созылмалы түріне 
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өткізбеуі қажет еді. Осылайша, біз жүргізген жұмыстың негізінде Шымкент қаласында 

балалардағы БСА құрылымы негізінен туа біткен ақаулар, оның ішінде обструктивті 

уропатиялар және емнің уақытылы дұрыс жүргізілмеуінен болады екен. СБЖ дамыту 

бойынша ең қауіпті топ туа пайда болған ақаулар бар балалар мен екіншілік микробтық-

қабыну процесінің асқынуы болғандар. Біз балада ауыр түрде өтетеін созылмалы бүйрек 

ауруларының алдын алу үшін келесідей кеңес береміз. Әрине жедел бүйрек 

жеткіліксіздігінен созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне алмаспауы үшін аналар дер кезінде 

емдеуші дәрігерге хабарласқаны жөн. Ал егер созылмалы бүйрек жеткіліксідігі орын алса: 

 

1. Жалпы практика дәрігері , нефролог, кардиолог қабылдауында әр картал сайын бару  

2. Стационарлық емге жылына 2 рет немесе көрсеткіш бойынша жату 

3. ЖҚТ, ЖЗТ, Биохимиялық талдауды барлық микро элементтермен бірге ай сайын тексеру  

4. Паратгормонға қан талдауды  айына 1 рет тапсыру  
5. ЭКГ,ЭхоКг, Құрсақ қуысының УДЗ 3 айда 1 рет түсіру 

6. Қанды  АИТВға, гепатит В және С әр 1,3,6 айда тапсыру 

7. Амбулаторлы перитонеальді диализді 4 сағат сайын орыдау  
8. Емнің дұрыс жүргізіліп жатқанын білу үшін жергілікті тіркелген емханадан  3 ай сайын 

НУР-СУЛТАН қаласы ННЦМД ға жолдамамен бару 

9. Балада өзіңізге таныс емес симптомдар пайда болса, уақытты созбай өз дәрігеріне алып 
барған жөн. 
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Covid-19 пандемиясы жастар психологиялық денсаулығына әсер ету сапасын анықтау 
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Аңдатпа 

Білім  алушылардың Covid-19 пандемиясы кезінде күйзеліс сенімсіздік, қорқыныш 

мазасыздық, ұйқысыздық секілді жағымсыз жүйелердің болуын. Неврологиялық психикалық 

ауытқулардың пайда болуына әсерін тигізетінің көрсетеді 

Аннотация 

Наличие у обучающихся негативных факторов, таких как стресс недоверие, страх тревога, 

бессонница во время пандемии Covid-19. Свидетельствует о влиянии на неврологические и 

психические системы. 

Annotation 

During the Covid-19 pandemic, students were exposed to negative systems such as stress, 

insecurity, fear, anxiety, and insomnia. Shows that neurology affects the development of mental 

disorders 

Тақырыптың өзектілігі: 

https://diseases.medelement.com/disease/13690
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/renal-failure
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COVID-19 пандемия миллиондаған балалар мен олардың отбасыларының өмірін 

түбегейлі өзгертіп, халықтың мазасыздығы, күйзелісі мен сенімсіздігін арттырды.Пандемия 

кезінде жақындардың қайтыс болуы, оқшаулану, кірістің жоқтығы, қорқыныш – 

пандемияның барлық салдары психикаға теріс әсер етеді және бұрыннан бар бұзылуларды 

күшейтеді. Көбісі ұйқысыздықтан зардап шегеді, үнемі мазасыздықты сезінеді, алкоголь мен 

есірткіні тұтыну өсуде. 

COVID-19 созылмалы неврологиялық немесе психикалық аурулары бар адамдар үшін, 

сондай – ақ тәуелділігі бар адамдар үшін өте қауіпті, себебі оларда COVID -19 ауыр түрі 

және тіпті өлім ықтималдығы жоғары.COVID-19 пандемиясы біздің өміріміздің барлық 

аспектілеріне әсер етіп және Қазақстандағы әрбір отбасының әдеттегі күн тәртібін өзгертті. 

Пандемиямен бірге жүретін денсаулыққа қауіп, карантин режимі, экономикалық 

проблемалар және өзін-өзі оқшаулау халықтың психикалық денсаулықына айтарлықтай әсер 

етті. 

Әлемнің үлкен университеттерінде де, үлкен оқу курстарында да қашықтықтан оқыту 

бұрыннан келе жатқан тәжірибе. Пандемия салдарынан, бұл тәжірибе  бізге де 

келді.Уақытты  тиімді пайдалану өз еркімізде, әрине.  Дегенмен онлайн өмірдің  көз бен 

омыртқаға залалы, күйзеліске түсуге ықпалы көп. Бір жыл көлемінде торда отырғандай күй 

кешу сынаққа ұқсайды. Осындайда бізге мықты психика мен иммунитет ауадай қажет. 

Белгілі психотерапевт Вахтанг Джапаридзе карантиннің мінез-құлықтық аспектілері 

жөнінде өз көз-қарасымен бөліскен болатын. Оның айтуынша, тиісті іс-шаралар аясында 

адам ең алдымен өз өмірінде болып жатқан жағдайды бақылау қабілетін жоғалтады, ең 

бірінші реакция мобилизация болып табылады.  

Мақсаты: 

Пандемия кезіндегі тұрғындардың  психикалық ахуалы туралы шетелдік тәжірибелерді 

зерттеу  және студенттердің пандемия кезіндегі психикалық денсаулық сапасын анықтау. 

Міндеттері: 
 Тақырыпқа байланысты әдебиеттерді шолу; 
 Психологиялық әсер етуші факторлардың статистикалық көрсеткішін талдау; 
 Шет елдік тәжірибеге сүйеніп, психологиялық салдардың таралу жиілігін анықтау; 

 Пандемияның студенттерге әсер ету негізін анықтау мақсатында сауалнама жүргізу; 
 Сауалнама нәтижесін талдау және қорытынды жасау. 

Кіріспе бөлім 

Пандемияның психикалық денсаулыққа әсері 

Психикалық денсаулық (рух немесе жан саулығы, кейде менталдық саулық деп атады) —

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасына сәйкес, бұл адам өзінің әлеуетін 

жүзеге асыра алатын, әдеттегі өмірлік стрессті жеңе алатын, өнімді және жемісті жұмыс 

істейтін және өз қоғамдастығының өміріне үлес қосатын әл-ауқат жағдайы. Егер психикалық 

денсаулықтағы кінараттарға мән бермесе, олар дамуға, қарым - қатынастарға және 

физикалық саулығына кедергі келтіруі мүмкін. Психикалық денсаулық бірқатар әлеуметтік-

экономикалық, биологиялық және қоршаған ортаға қатысты факторлармен 

анықталады.Психикалық денсаулығының нашарлауы тез әлеуметтік өзгерістермен, 

жұмыстағы стресстік жағдайлармен, әлеуметтік иеліктен шығарумен, психикалық және 

физикалық зорлық-зомбылық тәуекелдерімен байланысты, қоршаған ақпараттық орта. 

Жақсы психикалық денсаулық барлығы үшін маңызды.Дүниежүзілік  психикалық 

денсаулық федерациясы, әлемдік денсаулық сақтау ұйымының қолдауымен, 1992 жылы 10 

қазанды халықаралық психикалық денсаулық күні деп жариялаған болатын. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, қазір жер шарындағы халықтың 25 пайызы түрлі 

жүйке ауруларымен ауырады. Ал Қазақстанда әрбір төртінші адамға психиатр маманның 

көмегі қажет. 

Ал, медицина ғылымдарының докторы Құдиярова  Ғалия психологиялық аурулардың 

арасында маскүнемдік пен нашақорлық секілді әлеуметтік дерттің өршіп отырғанына 

алаңдаушылық білдіреді: 
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«Маскүнемдікке  салынғандардың қазір саны соншама  көп, әйелдің саны еркектің 

санына жетті, сосын, жас балалар ішетін болды. Біздің қазір қоғамымызда нашақорлық үлкен 

проблемаға айналды».  

Профессор Белгібай Амангелдіұлы, Қазақстанның бірқатар аймақтарында адамның 

өз-өзіне  қол жұмсауы артып отырғанын  айтып, бұған әлеуметтік жағдайдан  туындаған 

рухани күйзеліс себеп  деген тұжырым жасайды. 

«Солтүстік  жақта көрсеткіш жоғары, сосын тағы басқа сол жақтағы облыстарда биік. 

Ең көп өздеріне қол жұмсайтындар жас адамдар. 15-30 жас аралығында. Ол адамның рухани 

байлығына және әлеуметтік-психологиялық факторға байланысты». 

Психиатр  мамандар қоғамдағы адамдардың рухани жан дүниесі сау болуы үшін, 

әлеуметтік деңгеймен қатар, отбасындағы тәрбие мықты болуы керек дейді. Ал, профессор 

Белгібай Амангелдіұлы осы салада мемлекетте бұған дейін қабылданған жарлықтардың 

орындалмай отырғанын алға тартады: 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

Стресс-бұл дененің стандартты емес, өте маңызды, ықтимал қауіпті немесе қауіпті 

жағдайға қалыпты физиологиялық реакциясы. Стресс-бұл біздің өміріміздің қалыпты және 

ажырамас бөлігі. Стресс реакциясы біздің ағзамызға баланың туылуы, ауру, неке, 

жұмысынан айрылу, қайтыс болу немесе жақын адамдарымыздың азап шегуі сияқты 

көптеген жағымды және жағымсыз оқиғаларға бейімделуге мүмкіндік береді. Стресс оның 

индукциясына қандай факторлар әсер ететініне байланысты пайда болады және өздігінен 

өтеді.  

Егер қорқыныш нақты анықталған және нақты қауіпке табиғи эмоционалды реакция 

болса, онда мазасыздық  белгісіз қауіпке эмоционалды реакция. Мазасыздық қауіпті немесе 

сәтсіз оқиға болуы мүмкін деп ойлағанда және оны күткен кезде көрінеді. Әр адам осы 

жағымсыз эмоцияларды әр түрлі дәрежеде сезінуі мүмкін, олар күтілетін оқиғаны қалай 

қабылдайтынына және бағалайтынына байланысты. 

Мазасыздықтың бұзылуы-стресске байланысты бұзылулардың жиі кездесетін түрі. 

Мазасыздық пен неврастенияға жалпы терапиялық практикадағы үш өтініштің бірі 

жатады. Ресейде соматоформалық, аффективті және мазасыздық-фобиялық жағдайлар 

жалпы соматикалық үлгідегі науқастарда басым болады (28,1%,26,2% және сәйкесінше 

20,2%) . Депрессиядан күдіктену үшін адамда кем дегенде екі белгілер болуы керек. 

Сондай-ақ, тізімнен кемінде үш қосымша белгі болуы керек: 

 пессимизм; 

 кінә, пайдасыздық, алаңдаушылықжәне (немесе) қорқынышсезімі; 

 өзін-өзібағалаудыңтөмендеуі; 

 тапсырмағакөңілбөлужәнешешімқабылдауқабілетініңбұзылуы; 

 өлімтуралыойлардыңпайдаболуы; 

 тәбеттіңөзгеруі: денесалмағыныңайтарлықтайтөмендеуінемесежоғарылауы; 

 аузындатәттідәмніңпайдаболуы; 

 ұйқыныңбұзылуы, ұйқынысақтаунемесешамадантысұйқышылдық. 

Стресс, мазасыздық  және  депрессиямен  байланысты  белгілер 

Стресске, мазасыздыққа  және  депрессияға реакцияларкез-келген адам үшін әртүрлі 

физикалық, психологиялық, эмоционалды және мінез-құлық тәсілдерімен көрінуі мүмкін. 

Пандемия жағдайында стресс, мазасыздық және депрессияның барлық белгілері қалыпты 

жағдай. Адамдардың көпшілігінде қиын өмірлік жағдайға бейімделу үшін ресурстар мен 

қабілеттер бар. Адам әдетте қиынжағдайларғақалайбейімделетінінесенуікерек.Эмоция 

адамға мәселеге назар аударуға көмектеседі және инстинктивті мінез-құлық элементі болып 

табылады, ол көбінесе неге екенін түсіндіруге тырысады адамдар осылай немесе басқаша 

әрекететеді.  
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Donald Meichenbaum зерттеулеріне сәйкес, респонденттердің көпшілігі (шамамен 70%) 

психологиялық тұрақтылықтык өрсетті, алайда 30% - да өзін-өзі оқшаулауға бейімделуге 

байланысты проблемалар болды. Олар айтарлықтай   тіркелді. 

 Сауалнама объектісі: Шымкент қаласы «Жоғары медицина колледжінің» Емдеу ісі 

мамандығының  білім алушы студенттеріне  зерттеу жұмысы жүргізілді.Осы  зерттеуді  

жүргізуде сауалнама алынды. 

 Зерттеу құралы: Сауалнама жүргізу арқылы студенттердің  пандемия кезінде 

қашықтықтан оқытуға деген өзіндік көзқарастары мен жалпы психологиялық денсаулық 

деңгейін анықтау бағаланды.Негізгі зерттеудегі студенттерге арналған сауалнама 12 

сұрақтан тұрды. Сұрақтардың әрқайсысы үшін бірнеше сәйкес келетін жауаптар 

ұсынылды.Сауалнама анонимді түрде өткізілді,зерттеуге «Жоғары медицина колледжінің» 

Фельдшер біліктілігінің білім алушы студенттері таңдалды. Зерттеу негізінде сауалнама 

алуға жалпы 140 студент қатысты. 

Сауалнама студенттердің пандемия уақытында карантиндік шектеулерге көзқарасы 

мен оның тиімді және тиімсіз жақтары, карантин кезінде болған сезімдер мен жауапкершілік, 

қашықтықтан оқытудың студенттер үшін ықтималдылығын анықтауға байланысты 

сұрақтардан тұрды. 

Сауалнама алудағы жалпы мақсат: 

 Студенттердің карантин кезіндегі сезім деңгейін бағалау; 

 Карантиндік талаптарға көзқарастарын бақылау; 

 Қашықтықтан оқытудың студенттер үшін ықтималдығын анықтау. 

Сауалнаманың қорытынды сұрағы ретінде жалпы осы пандемияға 

байланысты,карантин уақытында болған жағымсыз эмоцияның студенттерге қалай әсер 

еткенін білу негізінде нақты сұрақ қойылды. Нәтижесінде иә,қорқыныш,мазасыздық 

сезімдері басым болды жауабына 20 студент 14,3% құрады, оқшаулану,қашықтықтан 

оқыту негізінде алаңдаушылық сезімі болды 22 студент  15,7% құрады, жоқ, жақсы 

ойлап, барлығының жақсы болатынына сендім жауабына  98 студент  70% құрады. 

Әдебиеттер: 

1. https://covid-19.mentalcenter.kz 

2. Kachra R., Ma I. Practical tips for faculty development workforce training under pressure in 

the time ofCOVID-19 pandemic. MedEdPublish. 2020; 9 (1): 81. 

DOI:10.15694/mep.2020.000081.1 

3. Arandjelovic A., Arandjelovic K., Dwyer K., shaw C. COVID-19: Considerationsfor 

Medical Educationduring a Pandemic. MedEdPublish. 2020; 9 (1): 87. DOI: 

10.15694/mep.2020.000087.1 

4. https://cyberleninka.ru/article/n/zdravoohranenie-vo-vremya-i-posle-pandemii-covid-

19/viewer 

5. AnjanaRaoKavoor, KripaChakravarthy, Thomas John Remote consultations in the era of 

COVID-19 pandemic: Preliminary experience in a regional Australian public acute mental 

health care setting. Asian Journal of Psychiatry. Volume 51, June 2020, 102074. 

https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102074  

6. 1.https://lenta.inform.kz/kz/pandemiyamen-kureste-bekem-birlik-pen-katan-tartip-kazhet-

erlan-karin_a3674865Пандемиямен күресте бекем бірлік пен қатаң тәртіп қажет  

(inform.kz) 

7. 2.http://almaty-akshamy.kz/lem-zh-ne-pandemiya/ӘЛЕМ ЖӘНЕ ПАНДЕМИЯ — 

"Алматы-ақшамы" қоғамдық-саяси газеті (almaty-akshamy.kz) 

8. https://zanmedia.kz/61085/a%D2%9Bparatty%D2%9B-pandemiya-psihologtar%D2%93a-

degen-s%D2%B1ranysty-k%D3%A9bejtti/«АҚПАРАТТЫҚ ПАНДЕМИЯ» 
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Факторы, провоцирующие развитие гингивита у студентов «Высший медицинский 

колледж» г. Шымкент 

Хайтметов Данияр Шавкатович 

Руководители: Шертаева Динара Джолбарисовна, Изимов Берик Багитжанович 

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» г. Шымкент 

Республика Казахстан 

 

Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Жоғары медицина колледжінің» 

студенттер арасында  гингивиттің дамуына ықпал ететін факторлар зерттеліп анықталды. 

Factors contributing to the development of gingivitis among students of the "Higher Medical 

College" of the Health Department of Shymkent were studied and identified. 

Актуальность темы 

В настоящее время наблюдается постоянный рост и высокая распространенность 

воспалительных заболеваний пародонта среди населения. Гингивиты относятся к наиболее 

часто встречающимся заболеваниям пародонта. Актуальность данной проблемы в 

современной стоматологии обусловливают  слабая эффективность профилактики и лечения 

заболеваний пародонта  

Основным фактором, провоцирующим развитие гингивита, является микрофлора 

мягкого зубного налета.  В результате жизнедеятельности условно патогенных 

микроорганизмов образуются эндотоксины, которые вызывают ряд нарушений 

окислительно‐восстановительных реакций в десне. Расстройства микроциркуляции и 

повышение проницаемости в десне способствуют отеку и являются главным звеном 

воспалительной реакции. Правильный и качественный гигиенический уход за полостью рта 

препятствует фиксации и накоплению мягкого зубного налета на поверхностях зубов. 

К дополнительным факторам, способствующим  возникновению гингивитов относятся 

местные (дефекты пломбирования зубов, аномалии прикуса, острые края кариозных 

полостей, ношение ортодонтических аппаратов и др.), затрудняющие гигиенический 

уход за полостью рта и способствующие образованию и накоплению зубного налета, и 

общие (сердечно‐сосудистые и желудочно‐кишечные заболевания, инфекционные 

болезни и др.), приводящие к изменению реактивности организма. 

Цель исследования: изучение факторов, провоцирующих развитие гингивита. 

Материалы и методы. 

В 2021 году нами было проведено анкетирование 40 студентов, с последующим их 

обследованием. Предложенные анкеты содержали 10 вопросов, касающихся знаний 

студентов о гигиеническом уходе за полостью рта.  Состояние десны определяли с помощью 
индекса PMA, обращая внимание на ее цвет, размеры, форму, плотность. Полученные данные 

регистрировались в амбулаторной карте стоматологического обследования. 

Результаты и обсуждение 

В процессе проведенного анкетирования были получены следующие результаты: 

15% опрошенных студентов не регулярно ухаживают за полостью рта и чистят зубы 
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один раз в день, 85% чистят зубы два раза в день, утром и вечером, при этом 34% 

студентов отмечают кровоточивость при чистке зубов. Как известно, оптимальное 

время чистки зубов стандартным методом составляет 3 минуты и более. Однако, у 52% 

из опрошенных на гигиеническую чистку уходит 1‐2 минуты, у 26% ‐ менее минуты, и 

лишь у 22% время чистки зубов соответствует норме (3 минуты) 

                   

Фото №1.  Профилактический осмотр студентов                                     Фото №2. 

Анкетирование студентов 

Диаграмма 1 

При оценке индекса РМА только у 5 студентов не было выявлено воспалительных 

изменений в десне, у 25 студентов отмечено воспаление межзубного сосочка (легкая 

степень гингивита), у оставшихся 18 студентов помимо воспаления десневого сосочка 

наблюдались воспалительные изменения в маргинальной десне (средняя степень 

тяжести гингивита). 

Диаграмма 2 

При сопоставлении результатов анкетирования и обследования была выявлена 

прямая зависимость между качеством гигиенического ухода за полостью рта и 

состоянием десневого края на момент осмотра. 

 

Диаграмма 1. Уровень гигиены 

Диаграмма 2. Степень воспаления десны 

Вывод 

Результаты  исследования показали , что частой причиной развития гингивита 

является неправильная индивидуальная гигиена полости рта.  Для снижения уровня 

заболеваемости тканей пародонта необходима разработка специальных профилактических 

мероприятий, направленных на повышение мотивации студентов по предупреждению 

гингивита.  
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«Мақсат» Орал жоғары медициналық колледжі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 

122 

40 «Семіздік пен артық салмақ үшін психологиялық терапия» 

Абдисаттар Ақжан Избасарқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Сарғалтаева Асылзат Полатханқызы. 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК 

126 

41 «Кәсіби күйзеліске түсудің себептері және алдын алу жолдары» 

Серікбай Қырмызы Еркеғалиқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Абишева БакыткулАдиловна 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

131 

42 «Күмістің пайдасы мен зияны» 

Ахметжан Нұрай, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Коштаева Салтанат Калдыбайкызы 

Түркістан қ.  ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

134 

43 «COVID-19 дыңпатологиялық анатомиялық негіздері» 

ҚалдыбаеваАйгерімМақсадқызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Убайдуллаев Шавкат Исражиддинович 

Түркістан қ. ДСБ ШЖҚ «ТүркістанЖоғары Медицина Колледжі» МКК 

138 

44 «Күйзеліс жағдайларын  Арт-  терапияның көмегімен алдын – алу» 

Тательбекова Мерей Асқарқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Давлетова Марал Жұмағалиқызы 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

141 

45 «Топырақ микрофлорасының адам ағзасына тигізетін әсері» 

 Бердіхан Әсел Сейітханқызы , «Лабораториялық диагностика» мамандығы 

Жетекшісі : Жиембекова Ұлжалгас Несібелібекқызы 

Шымкент қаласының  ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК 

145 

46 «Ақуыздар мен аминқышқылдары алмасуынан  туындайтын  аурулар және олардың алдын-

алу жолдары»  

Умартаева Рахима Шавкатовна 

Ғылыми жетекшілері: Карибаева Э.К., Имамадиева А.Б. 

Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицна колледжі» МКК 

149 

47 «Тұқым қуалайтын аурулардың негізгі түрлері, оның себептері, емі және алдын-алу жолдары 

мырзабек мадина уланқызы» 

Мырзабек Мадина Уланқызы           Жетекші: Поштаева Айгуль Абдикеримовна 

Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

152 

48 «Күйзеліс және оны емдеу мен шығу жолдар» 

Усипали Марина Асанқызы 

Жетекшілер: Дарибаева Гульмира Абилькасымовна 

 Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

156 

49 «Информатика в медицине и ее приемущества» 

Фазиева Динара  

Руководители: Айтқұлова Сәуле Нұрланқызы, Колдасова Акжаркын Кемелбековна   

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

159 

50 «Химия пәнінде кейс-стади  әдісін қолдану арқылы болашақ маманның базалық 

құзіреттілігін қалыптастыру» 

Сейтбек Ақерке Оңалбекқызы «Фармация» мамандығы 

Жетекшісі: Бектаева Айнагуль Нишанбаевна 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС,  Қазақстан Республикасы 

161 

51 «Тамақ сканері» 

Саттар Сандуғаш «Мейірбике ісі» мамандығы 

Ғылыми жетекшісі: Токтаров Булат Шекерович 

З.Г. Мурзагулова атындағы «Даналық» жоғары медициналық колледжі, Қазақстан Республикасы, 

Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы 

165 

52 «QR-код вокруг нас» 

Тұрсынхан Жасмин Специальность: «Сестринское дело» 

Руководитель: НургожинаАсель Талгатбековна 

УО Высший медицинский колледж «Даналық» им. З.Г. Мурзагуловой» г.Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

166 

53 «Ауыр металл тұздарымен созылмалы улану жағдайында асқазанның кілегей»қабаты 169 
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құрылымының морфологиялық сипаттамасы (кадмий мысалында)» 

Жұмахан Жарылқасын Сәкенұлы  "Емдеу ісі" мамандығы 

Жетекшісі: Кокенов Фаррух Мухтаржанұлы 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК,  Казақстан Республикасы 

 

 

 

 

ІІІ бағыт 

Арнайы пәндер 

 

54 «Диагностика и профилактика рака шейки матки ассоциированного с вирусом папилломы 

человека» 

Скрыбыкина Марина Афанасьевна, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

научный руководитель – Полятинская Галина Ивановна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я), «Якутский 

медицинский колледж» г. Якутск 

173 

55 «Обеспечение рационального питания школьника – одно из ведущих условий их 

правильного гармоничного развития» 

Михайлова Анна Валерьевна, специальность «Лечебное дело» 

Научный руководитель: Фёдоров Павел Дмитриевич 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Россия 

178 

56 «Особенности сестринского ухода при выхаживании недоношенных детей» 

Федорова Саина Захаровна студентка отделения «Лечебное дело»  

научный руководитель: Роббек Колымана Васильевна, преподаватель дисциплины 

«Педиатрия»,ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

172 

 

57 «Паллиативтік көмекке мұқтаж  онкологиялық науқастарға арналған тамақтануды зерттеу» 

Хагани Эльвина Рахматовна, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Дулатбаева Динара Кокеновна 

Сарыағаш қ, «Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС, Қазақстан Республикасы 

185 

 

58 «Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алу және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру мен сақтауда халықтың сауаттылығын арттыру» 

Абылай Мейірбек Еркінұлы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Кулсеитова Гулнур Аитжановна 

Сарыағаш қ,«Арыстанбаб» жоғары колледжі ЖШС, Қазақстан Республикасы 

189 

59 «Новые методы по сохранению и оздоровлению генофонда республики» 

Куспанова  Баянсулу  Куанышкалиевна, Романцов Дмитрий Валерьевич 

Канаткалиева Акгулим Канаткалиевна «Лечебное дело» 

Руководитель: Бискалиева Гульнария Юсуповна 

Высший Западно-Казахстанский медицинский колледж,  г.Уральск. Республика Казахстан 

192 

60 «Қызылорда медициналық жоғары колледжі  IVкурс білім алушыларының коронавирусқа 

қарсы вакцина жүргізу жұмыстарына  көзқарасын бағалау» 

Айғали Ақерке Әсетқызы, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Абдраманова Гулайна Танирбергеновна 

Қызылорда қ., Қызылорда медициналық жоғары  колледжі,  Қазақстан Республикасы 

196 

61 «Фармакология _ фармакокинетика»  

Назарматова Шахруза Дильмуратовна , "Фармацевт " мамандығы 

Жетекшісі: Бакбаева Айсулу Кенесбековна   

МПК .Шымкент қ.  «Авимед» 

199 

62 «Влияние лекарственных веществ на беременную женщину, плод и новорожденного» 

Заживихин Николай Павлович, специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Балабанова Наталья Алексеевна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» г. Уральск, Республика Казахстан 

202 

63 «Пропаганда грудного вскармливания в условиях детской поликлиники» 

Кострюкова Вера Анатольевна , специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Перевозчикова Татьяна Александровна 

Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», г. Камышин, Россия 

204 

64 «Роль медицинской сестры в профилактике сахарного диабета» 
Азизова КибрияНаримановна, специальность “Сестринское дело” 

Руководитель: Джантасова Роза Утаргалиевна 

Коммунальное государственное предприятие на ПХВ «Жамбылский высший медицинский 

колледж» управления здравоохранения акимата Жамбылской области г. Тараз, Республика 

206 
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Казахстан 

65 «Анатомия. Адам бауырының анатомиясы және функциясы» 

Кульбаева Қарақат Алиасқаровна 

Жетекшісі: Кобегенова  Алия Т ұрсынбекқызы 

Тараз қаласы. «Жамбыл жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ коммуналдық мемлекеттік  

кәсіпорны 

 

 

210 

66 «Аурулардың алдын алу- денсаулық сақтаудың негізі» 

Оразалиева  Нұрай Ерболатқызы  «Мейіргер ісі» 201 топ студенті 

Жетекшісі:  Касымов Нурпеис Агабекович 

Тараз қаласы. «Жамбыл жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ коммуналдық мемлекеттік  

кәсіпорны 

213 

67 «Босанғаннан кейінгі депрессиямен ауыратын әйелдердің жағдайын кешенді бағалау» 

Альханова Умида, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Әбдірахманова Ирада Рафикқызы 

Түркістан қ. «Түркістан» көпсалалы жоғары медицина колледжі» ЖМ , Қазақстан Республикасы 

216 

68 «Қазақстан Республикасындағы «Мейірбике ісі» дамуы жөніндегі реформалар» 

Тойшан Айжұлдыз Досболқызы, «Мейірбике ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Усенова Нұргүл Жеңісқызы 

«Қостанай жоғары медициналық колледжі» МКҚК 

219 

69 «Науқастың жеке гигиенасындағы медбикенің рөлі»  

Халыкова Акдидар Борамбаевна, «Мейірбике ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Усенова Нұргүл Жеңісқызы 

Қостанай қ. «Қостанай жоғары медициналық колледжі» КМК,  Қазақстан Республикасы 

222 

70 «Инъекциядан кейінгі  асқынулардың алдын алудағы мейірбикенің рөлі» 

ДжузбаеваГульфия Дауреновна, Анаркул Малика Абайқызы «Мейірбике ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Усенова Нұргүл Жеңісқызы 

«Қостанай жоғары медициналық колледжі» МКҚК,  Қазақстан Республикасы 

225 

71 «Қызылорда медициналық  жоғары колледж ата аналарының   COVID-19 қарсы 

вакцинацинаға  көзқарасы» 

Асылбекұлы Әлішер, «Стоматология» мамандығы  

Ғылыми жетекші: Уалиева Перизат Амирхановна 

«Қызылорда медициналық жоғары колледжі», Қазақстан Республикасы 

229 

72 «Маркетинг в фармацевтике: создать, подать, продать, вылечить» 

Решняк Елизавета Леонидовна, специальность «Фармация» 

Руководитель: Щедрова Надежда Владимировна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат» 

г. Уральск, Республика Казахстан 

232 

73 «Мейірбике практикасындағы заманауи дезинфекциялық құралдар» 

Жұрмағамбетова Жұлдыз Ақылбекқызы, мамандығы «Мейіргер ісі» 

Жетекшісі:Бисембаева Құрманбике Насиповна 

«Мақсат» Орал жоғары медициналық колледжі, Орал қаласы,Қазақстан Республикасы 

237 

74 «Метаболический синдром в профессиональной деятельности фельдшера» 

Мезимов Леонид Викторович,Харесов Мирасбек Сәндібелұлы, специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Сайгакова Валентина Михайловна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат», г.Уральск, Республика Казахстан 

239 

75 «Мотивационные предпочтения выбора профессии у студентов медицинского колледжа»       

Шамилева Анжела Руслановна, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Дикун Елена Владимировна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат», Уральск,Республика Казахстан 

243 

76 «Sowing rate of Helicobacter pylori by bacteriological method from stomach biopsy material before 

and after eradication therapy» 

Мамбеталиев НариманНазарұлы, Нұрғали Алтынгүл Бекболатқызы 

Жетекшісі: Кенжина Назым Касымгалиевна 

ЖШС  «Батыс Қазақстан жоғары медицина колледжі», Қазақстан Республикасы 

245 

77 «Расширение роли сестринского персонала в системе помощи больным сахарным диабетом  

как элемент стратегии развития реформы здравоохранения» 

Кушваева Лаура Казихановна, специальность «Сестринское дело» 

Руководитель: Трушкова Марина Ивановна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат»г. Уральск, Республика Казахстан 

247 

78 «Анафилактикалық шок» 251 
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Дайындаған студент: Дахаров Серик Бакирович, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Маккамбаев Элъяр Даниярович 

Шымкент қ. «Сайрам» колледжі, Қазақстан Республикасы 

79 «Витамин D: прибыль для фармкомпаний или необходимость для организма сегодня» 

Серикбосынова Анель Бериковна , 2 леч-F 

Руководитель: Рамазанова Айсұлу Мухитовна  «Медицинский колледж «Семей» , г. Семей, 

Республика Казахстан 

253 

80 «Европейские рекомендации по лечению астмы» 

Ашимова Айдана, «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшісі :Толеуова Гюзель Адильбекқызы 

«Семей» медициналық колледжі», Қазақстан Республикасы 

255 

81 «Оқушылардың жүйке процесстерінің қасиеттері бойынша жоғары жүйке белсенділігінің 

түрін анықтау» 
Турдахунов Әмір Қанатханұлы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекшісі: Жасуланова Асем Жасулановна  

Семей қ. ДСБ ШЖҚ «Семей» Медициналық колледж», Қазақстан Республикасы 

257 

82 «Семіздік – қазіргі қоғамның жаһандық мәселесі» 

Ильяшова Асем Азидоллаевна, мамандығы «Мейіргер ісі» 

Жетекші:  Абдрахманова Гульбану Сапаргалиевна 

«Мақсат» Орал жоғары медициналық колледжі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 

263 

83 «Современный подход к диагностике и лечению варикозной болезни Марков» 

 Никита Александрович, Сивкова Полина Игоревна, специальность «Лечебное дело» 

Руководитель: Кенжин Жангелды Гарифуллинович  

Уральский высший медицинский колледж «Максат», г.Уральск,Республика Казахстан 

266 

84 «Жасөспірімдер арасындағы уытты заттардың кері әсерінен болатын ауыз қуысының 

жағдайы» 

Арыстанов Дастан Рустемович, «Стоматология» мамандығы 

Жетекшісі: Марат Гулжайна Мұратқызы 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

269 

85 «Стоматологиялық пломбалық материалдарын салыстырмалы талдау: EsCOMжәне 

COMPOSITE жарықпенемдеу» 
Жаломанов Бекзат Ысқақұлы, Қуанышқалиева Даяна Берікқызы 

Жетекші: Бисенова Айслу Төлегенқызы 

"Мақсат" Орал жоғарымедициналықколледжі, Орал қаласы, Қазақстан Республикасы 

274 

86 «Бел омыртқа аралық дискілерінің жарығы (грыжа) кезінде суда және құрғақтай созу 

ерекшеліктері» 

Камалова Сохиба  Суннатуллақызы, «Мейіргер ісі» мамандығы 

Жетекші: Нағашбеков Ерлан Байғабылұлы 

Түркістан қ. «Түркістан» көпсалалы жоғары медицина колледжі» ЖМ , Қазақстан Республикасы 

278 

87 «Жасөспірімдерде семіздіктің туындау себебі әрқилы» 

Берік Бақытжан 

Жетекшілері: Даулетбаева Ш.Ж. 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

281 

88 «Пневманиялардың  этиологиясы мен патогенезі» 

Амалбек Мерей Маратбекқызы Фельдшер мамандығы 

Жетекшісі Акбарова Гулмира Равшанкизи 

Түркістан облысы ШЖҚ «Түркістан  жоғары медицина колледжі» МКК Қазақстан Республикасы 

285 

89 «Балалардағы коронавирус инфекциясының өту ерекшеліктері және алдын алу» 

Мұхаммеджанова А. 

Жетекшілері:   Гайбуллаева А.С. Нуржигитова З.М. 

ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

289 

90 «Ара балының химиялық құрамына талдау жасау және қаназдықты емдеуде  қолдану» 

Нұрәліқызы Кәусар, «Фармация» мамандығы 

Жетекшісі: Тилепбаева Кенжеқыз Тұрсынбайқызы 

Түркістан қ. ШЖҚ «Түркістан жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

293 

91 «Роль медицинской сестры в амбулаторной реабилитации детей с отклонениями в развитии 

нервно-психической системы, в том числе РАС и Аутизм детский» 

Нигметова Уасиля Адиевна,  Сисенбайқызы Аяулым  

Руководители: Малощук Евгения Викторовна, Алибаева Гаухар Аушатовна 

«Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж», Республика Казахстан 

297 

92 «Фитопрепараты, применяемые для лечения и профилактики заболеваний мочеполовых 

органов» 

304 
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Куденко Оксана Алексеевна, специальность «Фармация» 

Руководитель: Ибраева Гульнар Кажгалиевна 

Уральский высший медицинский колледж «Максат», г. Уральск, Республика Казахста 

 

 

 

93 «Инсульттен кейінгі сауықтыру шараларын жүргізудегі мейіргер жұмысының тиімділігін 

арттыру» 

Ағабек Аружан Ерболқызы 

«Мейіргер ісінінің қолданбалы бакалавры» біліктілігімен 

Жетекшісі: Абдан Аидана Қаныбекқызы 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

308 

94 «Тұрғындардың өмір сүру ұзақтығына және сапасына әсер ететін аурушаңдықтардың 

медициналық-әлеуметтік сипатын бағалау» 
Пулатханова Жазира Сайдулакизи «Мейірбике ісі» 

Жетекшісі: Асылхан Ақжарқын Мұратқызы 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

311 

95 «Шымкент қаласының онкодиспансерде жатыр мойны обырының өршуі және алдын алу» 

Әлсерік Ұлдана Мұратқызы 

Жетекшілері:Турданова Умсынай Сағатбековна, 

БаянбаеваАйнұр Алтынбековна 

Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы                          

315 

96 «Фармация саласындағы логистиканың дамуы» 

Таңатарова Аружан Маратовна, Мамандығы «Фармация» 

Жетекшілері: Бегеметова Г.А., Алматова Р.С. 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

317 

97 «Мейірбикелердің эмпатия деңгейін анықтау» 

Орашева Асемгуль Шыракбековна 

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» біліктілігімен  

Жетекшісі: Бекназарова Жаныл Бауыржановна 

Шымкент қ.ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

319 

98 «Бүйрек аурулары кезінде несептің жалпа талдауларының көрсеткіші» 

Білім алушы: Қыстаубай Аружан   

«Лабораториялық диагностика» мамандығы 

Жетекшісі : Дауренбекова Жанат Ибадуллаевна  

Шымкент қаласының  ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

322 

99 «Білім алушылар арасында гастриттің кең таралуы» 

Оспан Бану Сабыржанқызы 

Жетекшісі: Молдабекова Гулсинай Тасыбековна 

Кашкинова Елена Мухтаровна Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» 

МКК Қазақстан Республикасы 

325 

100 «Постковидный синдром: симптомы, особенности течения» 

Марипханова Муниса Махмудхановна, специальность «Лечебное дело» 

Руководители:Кешубаева Е.В., Дауренбекова Г.Б., Абдирова Д.Ж. 

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Қазақстан Республикасы 

329 

101 «Факторы пренатального и перинатального развития ребенка» 

Синепутова Евгения Михайловна, специальность «Лечебное дело». 

Руководитель: Мендибаева Ботакоз Бакытбековна. 

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»УЗ г.Шымкент,  Республика Казахстан 

331 

102 «Хирургия пәнінен   үйірме жұмысыныңкәсіби құзіреттілігін қалыптастыру» 

Тилеу Ақнұр Анварқызы , «Емдеу ісі» мамандығы 

Жетекшілері: Нурманова Ботакоз Сабитовна, Жулекеев Али Кулжабекович 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ  «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

334 

103 «Анемия ауруына  шалдыққан аналардан туылған  нәрестелердегі темірдің қоры» 

Сапархан Даяна Русланқызы 

Жетекшілері: Сапарбекова Жансая Абдуллақызы 

Ташева Макпал Турсунбековна, Мантаева Нургуль Алибековна 

Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

336 

104 «Білім алушы жастардың алкогольсіз газдалған сергітуші 

сусындарға әуестігі» 

Қожамжар Дана, "Лабораториялық диагностика" мамандығы  

Жетекшісі: Темірбай Айсұлу Егізбайқызы 

339 
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Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

105 «Балалардағы  созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, V саты» 

Мирсеитова Хилола Мирзокхидинова, "Мейіргер ісі" мамандығы 

Жетекшісі: Тоқтамысова Арайлым Әбдімуталибқызы, Турбекова Ботагоз Сапаралиевна 

Шымкент қ. ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК, Қазақстан Республикасы 

 

342 

106 «Covid-19 пандемиясы жастар психологиялық денсаулығына әсер ету сапасын анықтау» 

 Қуандық Мерей Алмасқызы «Емдеу ісі» студенті  

Жетекшісі:Ерматова Перизат,  Ташкенбаева Ботагоз, Жантасова Балнур 

 Шымкент қаласы ДСБ ШЖҚ «Жоғары медицина колледжі» МКК 

344 

107 «Факторы, провоцирующие развитие гингивита у студентов «Высший медицинский 

колледж» г. Шымкент» 

Хайтметов Данияр Шавкатович 

Руководители: Шертаева Динара Джолбарисовна,  Изимов Берик Багитжанович 

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» г. Шымкент Республика Казахстан 

348 

 


