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(1040)(1040)СПАСИБО, ДОКТОР!

Ақ халатты абзал жан
Маңғыстау... бір кездері Ұлы Жібек 

жолында елмен елді елдестіріп татулық 
пен бірлікке, экономикалық өрлеуге бастау 
болған. 362 әулиенің мекені саналған ұлы 
дала – Маңғыстау жері – қаншама тарихи 
кезеңдер мен оқиғалардың куәсі бола 
білген қастерлі өңір. Маңғыстау өңірі тек 
мұнаймен ғана емес, қаймағы бұзылмаған 
тарихи-мәдени-рухани мұраларға барынша 
бай өлке. Осы киелі өлкеде сан ғасырлық 
дастаны бар тарихи орындар қаншама, 
солардың бірі – Бекет ата мешіті. «Бекет ата 
– піріміз» деп ұрпақтары тілек тілеп барады. 
Мұнда жас қала, арман қала – Ақтау қаласы 
орнықты. Өңірдің мақтанышы Каспий теңізі 
жер ғаламшарында көл ретінде белгіленсе, 
ол қазақ елі үшін әрқашан орны бөлек қарт 
теңіз. Дамушы қаланың тірегі мен болашағы 
– білімді де, дарынды жастар. 

Маңғыстау, ойың терең, қырың биік,
Жат жерге кете алмадым көзім қиып.
Жат жерге кетіп едім сені қиып,
Көзімнің жүре алмадым жасын тыйып,

деп Түмен Балтабасұлы айтқандай, Жайнай 
бер, түрлене бер, Маңғыстауым – мекенім! 

Мамандықтың бәрі жақсы: дәрігер – 
оның ұлысы. Адам өмірін арашалау үлкен 
жауапкершілікті жүктейді. Себебі дәрігер 
адам анотомиясын өте терең білуімен қатар, 
кез келген жағдайдағы науқасты емдей 
алатын мықты жан болуы керек. 

Әр өлкенің өзінің сыйлы да, танымал 
дәрігері бар. Мен өзім танымал дәрігер 
деп Естөре Оразақовты таныдым. 
Тұлғаның өміріне қысқаша шолу жасап 
өтсек. Естөре Оразақов – 1909 жылы 
қарашаның жиырма тоғызында Шетпе 

ауылында дүниеге келген Маңғыстау 
жерінің тумасы. Ол – ғалым, нейрохирург-
ортопед, медицина ғылымдарының 
докторы (1969), Қазақстанның еңбек 
сіңірген дәрігері (1961). 1936 жылы Қазақ 
медицина институтын бітірген. 1936-53жж. 
Шығыс Қазақстанда дәрігер қызметін 
атқарды. 1953-80жж. Алматы қаласында 
ғылыми қызметкер, ғылыми жұмыстар 
директорының орынбасары болып жұмыс 
істеді. Қазақстан клиникасында және 
хирургияның эксперименттік ғылыми 
зерттеу институтында кеңесші қызметін 
атқарды. Туа біткен ортопедиялық аурулар 
туралы негізгі ғылыми еңбектер жазды. 
Республикадағы балалар ортопедиясының 
негізін қалаушысы. Ұлы Отан соғысы 
жылдарында Естөре Оразақов жараланған 
сарбаздарды емдік өсімдіктермен емдеді. 
Белгілі бір уақыттан кейін ол медицина 
ғылымдарының докторы мәртебесіне ие 
болды және өзінің барлық өмірін халық 
емшілік құпияларын зерттеуге және ашуға, 
ғылыми еңбектерді жазуға арнады. 

Адамзат дамуының барлық кезеңдерінде 
әлемнің кез келген ұлттарында өздерінің 
ерекше және жеке халықтық сипаттамалары 
мен емдеу тәсілдері болады. Халық емшілік 
адам өмірінің алғашқы кезеңдерінде пайда 
болды. Ол ешқандай ғылыми ережелерді 
басшылыққа алмаған. Қазақ халқының 
халық емшілік өнері ежелгі кезден бастап 
көптеген ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа 
беріліп, шындалу мен даму кезеңдерінде 
өзінің емдік қасиеттерін сақтап келеді. Осы 
халық емшілері науқастан қан алу тәсілін 
әртүрлі орындайды. Е.Оразақов осы мәселе 

бойынша өз пікірімен бөлісті: адам денесінен 
таза емес қан, таза қан және қан қысымын 
алуда шертпек (ежелгі медициналық құрал), 
қандауыра (скальпель), біз (игла), қарықтық 
(банкілер) секілді құралдар қолданылды. 
Тағы да оның танымалдығының бір дәлелі – 
мақта өсімдігін емдік мақсатта дәрі жасауы 
және оны қолданысқа енгізуі. Ол ел үшін 
көптеген игі істер жасады. Оның соғыс 
жылдарындағы әскер қатарындағыларға 
емдік көмегі, балаларға арнап денсаулық 
орнын алуы мен сан түрлі емдік 
өсімдіктерден дәрілер жасауы маңғыстау 
халқының есінде сақталуда. Оны біз 
құрметтейміз әрі сыйлаймыз. 

Қорытындылай келе, қай өлке, қай ел 
болмасын, дәрігер деген ерекше маман 
иесін ұлағаттайды. Кез келген қоғамда 
дәрігер мамандығы жоғары құрмет пен 
ықыласқа ие. «Ақ халатты – абзал жандар» 
деп танылған бұл маман иелері тек 
қана өлке ғана емес, ұлт келбеті. Ежелгі 
Греция философы – Сократ әлемдегі үш 
мамандықты – ұлы мамандықтар деген 
болатын. Олар судья, педагог және дәрігер. 
Соның бірін мен өмірлік мамандығым 
ретінде таңдаған болатынмын. Ол – дәрігер 
мамандығы. Менің болашақта Естөре 
атамыз секілді нейрохирург болу – арманым. 
Әрине, бұл қажымас еңбекті қажет етеді. 
Себебі оның мойнында адам өміріне деген 
жауапкершілігі тұр. Сондықтан да әрдайым 
осы ақ халатты жандарға айтар тілегім 
– әрқашан жүздерінен күлкі кетпесін. 
Өмірлеріңіз бақыт пен шаттыққа, мейірім 
мен сыйластыққа толы болсын. Тек емдеп 
жазған адамдарыңыздың ризалығына 
бөленіңіздер. Өмір жастарыңыз ғұмырлы да 
баянды болсын. 

Сейілхан Асылтас

На  сроке  33  недели  беременности  попала  
в  реанимационное  отделение   больницы 
АМЦ. Диагноз – пневмония. Из-за  него прому-
чилась   несколько дней дома от сильной одыш-
ки, кашли и высокой температуры.

Хочу выразить благодарность коллективу 
АМЦ, которые оказали оперативную, 
высококвалифицированную медицинскую  
помощь, благодаря им  мой будущий  ребенок и 
я сегодня живы!

Хочу сказать спасибо врачам: главному  
гинекологу области Алие Гимрановне, 
которая,  постоянно  посещала  стационар, 
для каждого  из нас  нашла  время  и  
поддерживала  нас, заместителю главного 
врача по  родовспоможению АМЦ А.Н. 
Акатаевой Восхищаюсь ее  организаторской 
способностью,  она успевала следить за 
качеством лечения. Также хочу выразить  свою 
благодарность всему персоналу ее отделения 
и акушеру-гинекологу высшей категории, 
ассистенту кафедры  акушерства и генокологии  
ЗКМУ им. М.Оспанова  Г.Муканбеткалиевне.

Также хочу поблагодарить младший 
медицинский персонал отделения за чистоту, 
уют, отзывчивость, внимательное отношение 

к пациентам. Стоит отметить,  организованную 
работу палатных медицинских сестер – это 
огромное счастье, что такие компетентные, 
неравнодушные люди работают именно там, 
где они больше всего нужны. У медсестер  
Лида  апай, Гаухар и  Индиры золотые сердца и 
мягкие руки. Я очень благодарна им за спасение 
нашей  жизни!

Спасибо врачам за профессионализм, 
отзывчивость, ответственность, с которым вы 
подходите к каждому пациенту, за оказанную 
нам помощь и человеческий подход, дорогие  
ДОКТОРА! Крепкого здоровья вам, долгих 
лет жизни, успехов в вашем нелегком труде и 
огромного человеческого счастья! Берегите  
себя!

Сулушаш Тажигулова

Спасибо за подаренную жизнь!

ҚҰРМЕТТІ  ПРОФЕССОРҚҰРМЕТТІ  ПРОФЕССОР
«Жалпақ жұртыңды, исі алашыңды құрметтеу 

алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын 
танудан, адамдарын ардақтаудан басталады. 
Қазақ даласының әрбір ауылының, тау-тасы 
мен өзен бұлағының тарихы жазылуы тиіс.» 

  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Әр адамның туған өлкесі қашан да, қай уақытта 

болса да ыстық. Себебі, әр адамның болашаққа де-
ген жоспары, мақсаты, өзінің туған жерінен, сол 
жердегі жарқын тұлғаларға қарап басталады. Мен 
де мақсатымның бастамасы ретінде туған жерімнің 
танымал тұлғасы жайында ой бөліспекпін. Әрине, 
өлкеміздің мақтаныштары туралы айтатын болсақ, 
өте көп айтуға болар еді, дегенмен, көп адамдардың 
жаның аман алып қалып, өз еңбегімен елімізге 
үлесін қосқан дәрігер, эндохирург Котлобовский 
Владимир Игоревич туралы жазам деп жөн көрдім.

Бұл дәрігерді тандау себебім неде?
Бұл дәрігерді таңдауымның себебі – бұл 

кісінің өз ісінің шебері болғандығы, халыққа 
барынша көмек көрсетуі, талмай еңбек етуі 
және барлық операциясының сәтті өткізуі. 

Котлобовский Владимир Игоревич 4 қазанда 
1955 жылы Ивановск облысындағы Кинешма 
қаласында, Кеңес Армиясының офицері 
Котлобовский Игорь Степановичтің отбасында 
дүниеге келді. Балалық шағын Владимир Игоревич 
Грузияда өткізді. 1967 жылы 12 жасында, 
отбасылық қызметтің орны ауыстырылған кезде, 
отбасымен бірге Қазақстанға, Ақтөбе қаласына  
көшіп, онда  өмір  сүріп,  жұмыс  істейді.

1973 жылы Ақтөбе орта мектебін бітірді. 1974 
жылдан бастап 1976 жылға дейін Венгрияның жедел 
қызметімен өткен армияда болған. Кейін Ақтөбе 
мемлекеттік медицина институтында лаборант болып 
жұмыс жасайды. 1979 жылы АГМИ-нің педиатриялық 
факультетіне оқуға түсті, оны 1985 жылы аяқтайды. 
Ол 1989 жылы Филатов қаласында мамандарға 
арналған семинарға қатысты. 1991 жылдың басында 
«Карл Сторс» фирмасының эндовидеохирургиялық 
тіршілігін қолға алды. 1992 жылы өз лапароскопиялық 
хирургия бөлімін ашты. 1994 жылы Дронова 
Анатолияның жетекшілігімен РГМУ-да (Мәскеу қ.) 
«Лапароскопияда диагностикалау және емдеуде, 
балаларға арналған ауыр емес аппендициттің 

түрлері» тақырыбында кандидаттық диссертация 
қорғады. 1992 жылы балалар хирургтері арасында 
алғаш рет лапароскопиялық операция жасады. 
Бұл кезеңде алғаш рет лапароскопиялық әдіс 
қолданылды: 1993 жылы Мексильяның дисертикулы 
резекциясы, 1994 жылы спленэктомия, 1995 жылдан 
бастап пилоромиотомия бойынша жаңартылған. 1995 
жылы Орландо, АҚШ-та балалар эндоскопиялық 
хирургтердің халықаралық қауымдастығында (IPEG) 
ұйымдастырылған «Балалардағы аппеталдылық 
перитонитінің лапароскопиялық емдеуі» 
баяндамасымен таныстырылды. 1994-1995 жж. 
РГМУ, Мәскеу қаласында Дәрігерлерді басқару 
кафедрасының қолдауымен «Johnson & Johnson» 
оқу орталығының базасында ТМД-дағы балалар 
хирургиясын оқытудың алғашқы циклдарынан өтті.

2011 жылы «Қазақстан Республикасының Ең-
бек сіңірген қайраткері» атағын алды. Астанадағы 
эндоскопиялық хирургия кафедрасының профессоры 
және Медицина университетінің  Құрметті  профессоры.

Айтып өткенімдей, бұл дәрігерді жазуыма 
себеп болған тағы бір жағдай, Владимир Игоревич 
2006 жылы менің анамның өтін операция 
жүзінде лазермен алды, қазір анам осы кісінің 
арқасында өзін жақсы сезінеді және осы күнге 
дейін ешқандай ауырсыну мазалаған емес. 

 Сондықтан, Котлобовский Владимир Игоревич 
мырзаға шексіз алғысымды білдіремін және 
болашақта сіз секілді хирург болсам, барлық жасаған 
операциям сәтті өтіп, барлық науқастарды толық, 
жоғары деңгейде емдеп шықсам екен деп тілеймін.

 Менің ойымша, қазақ даласының көгінде 
мәңгі өшпес жарық жұлдыздар бүкіл саналы күш- 
қуатын, өзінің қара басының қамы емес, халқының 
қамын ойлаған ұлылар мен алыптардың атағына 
лайық болған біртуар тұлғаларды әр қазақ бағалап, 
біліп жүруі керек және жарқын болашақ жасауға 
өлшеусіз үлес қосқан дара тұлғаларды қадірлеп, 
сол тұлғалардан үйреніп, мемлекетімізге талмай 
еңбек етіп, болашақта әр ел-мемлекет білетіндей 
қандай сала болмасын, жоғары деңгейге жеткізуіміз 
қажет. Елімізді көркейту, дамыту, біздің, яғни 
болашақ ұрпақтың қолында деп есептеймін!

Елеманова А.
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Өткенге көз жүгіртсек...
Университетіміздің өмір 

көші ұзай түскен сайын, артқа 
бір бұрылып, өткенімізге көз 
жүгіртсем...

Ұжымда небір қызықты да, 
қуанышты, өнегеге толы біраз 
істер атқарылыпты. Ия, Кәсіподақ 
ұйымының тарихы сонау 1957 
жылдан басталған болса, оның 
соңғы 11 жылындағы ақ халатты 
абзал жандармен бірге атқарып 
келе жатқан қызмет жолымдағы 
жетістіктер мен атқарылған 
толассыз еңбектің оң нәтижелері 
және ол істердің басы-қасында 
өзімнің болуым, маған артылған 
үміт – мен үшін үлкен мәртебе.

Дәрігерлер – адам өміріне 
ақ халаттарындай кіршіксіз 
тазалықпен, тәуекелшілдікпен 
жауап беретіндіктен, өмірінің 
алтын және қызықты сәттерінің 
бағасын ұмытып, өздерін 
осы жолға сарп еткен ең адал 
жандар. Олардың жұмысқа деген 
адалдығын көре отырып, рухани 
тұрғыдан қолдау көрсеткім келетін. 

Осылайша, 2018 жылы 
университет ұжымы өз құқықтары 
мен мүдделерін қорғау міндетін 
сеніммен тапсырғанда қызметімді 
ерекше серпіліспен бастап кеттім. 

«Шыдамы жеткен шебер 
болар»- дегендей, тәуелсіз ұйымды 
басқару – ұйытқы болған әкімшілік 
пен оқытушы қызметкерлері және 
жоғары тәжірибелі мамандардың 
көмегі болар деп, еш қаймықпастан 
іске кірістім. Мақсатың айқын 
болса, өмірің де жарқырай түседі 
екен. Осындай айқындылықпен істі 
сүйсең, іс саған басын иеді екен. 

Біздің ұйым басты үш бағытын 
толық орындап, белгілі бір 
нәтижеге қол жеткізуіміз керек 
еді? Мәселен, әлеуметтік қорғау 
және қамқорлық мүдделерді 
жасау, әртүрлі себептердегі 
материалды-қайырымдылық көмек 
көрсету, сауықтандыру, мәдени-
шығармашылық жұмыстары.

Ең жоғары биік шыңымыз 
білім ордамызда 10 жыл қатарынан 
дәстүрлі түрде «Жас бүлдіршінге 
үміт сыйла!» қайырымдылық 
балы, 30 млндай қаражат жиналып, 
кәсіподақ мүшелерінің мүмкіндігі 
шектеулі балаларының үздіксіз ем 
алуына жұмсалды.

Кәсіподақ мүшелерінің 
өмірлік іс-әрекетін қамтамасыз 
етуге өз үлесімді қоса алдым ба? 
Соның ішінде әкімшілікпен бірге 
қызметкерлердің еңбегін қорғау, 
материалдық көмек көрсету, 
уақытша жұмысқа жарамсыздық 
бойынша жәрдемақы, шәкіртақы, 
сауықтыру мекемелеріне 
жеңілдіктер мен тегін жолдамалар 
төлеу мәселелерін шешу, 
жатақханада орындардың берілуін 
бақылау. 

Ұжымдық мүдделерді қорғауда 
– ұжымдық шартты дайындау, 
жинақтау, келісімге отыру және 
оның орындалуын қадағалау ең 
маңызды және ең қиын бөлімі, 
себебі бұл шартта ұжым өмірінің 
барлық саласын қамту қажет болды. 
Жұмыс берушімен келісімге келу 
өте қиын. Бірде айтыс-тартыс, бірде 
түсініспеушілік, келіспеушілік 
кезеңдерінен де өттім. Ұжымдық 
шарт уақтылы жоспарға сай 
орындалуда. Мәселе, Бюджеттен 
тыс түскен қаражат көзінен 
Азаматтық қызметкерлер санатына 
кірмеген қызметкерлерге толық 
айлық көлемінде сауықтандыру 
жәрдемақысы және аз қамтылған 
отбасы қызметкерлерінің мектеп 
жасындағы балаларына (75 
қызметкер) 7 АЕК көлемінде 
сыйақы төленді. 

Сонымен қоса, Ұжымды 
ынтымақтастыру барысында «60 
түп тал егейік!», Қуғын-сүргін 
құрбандарына тағзым, Балаларға 
күлкі сыйлайық!, Медицина 
қызметкерлері күніне орай «Екі 
жұлдыз» жобасы, Студенттер 
күніне орай «Ең үздік топ» 
ә л е у м е т т і к - п с и х о л о г и я л ы қ , 
мәдени-көпшілік жұмыстары мен 
спорттық шараларына белсене 
атсалысып, Университетке еңбегі 
сіңген ардагерлерге арналған 
«Мың тағзым Сізге, ұстаз-
ардагерлер!» ұранымен 403 
ардагер-зейнеткерлермен тығыз 
қарым-қатынас жасай отырып, 
оларға материалдық-рухани 
тұрғыдан көмек бердім. 

Жастар концепциясын 
қолдау барысында кәсіподақ 
атынан студент қауымын 
білімге деген құштарлықтарын 
машықтау кезінде Республикалық 
Кәсіподақ шәкіртақысына – 3 
студентіміз, Облыстық Кәсіподақ 
шәкіртақысына – 3 студентіміз, 
университеттік Кәсіподақ 
шәкіртақысына – 2 студентіміз 
қарастырылды. Бұл – ордамызда 
білім алып жатқан болашақ 
дәрігерлер үшін үлкен мүмкіндік.

Тағдырларын өз қолдарымен 
тапсырған университетімнің 6717 
кәсіподақ мүшелері, яғни медицина 
қызметкерлеріне педагог болсам да 
өз мүмкіндігім, ниетім, күш-қуатым 
жеткенше көмектесемін. Солардың 
артқан сенімін ақтап, құқықтары 
мен мүдделерін қорғауда кәсіподақ 
комитетінің жұмысы сүйікті ісіме 
айналды. Осы салада жүргенімде 
жаңа тәжірибелер жинағанымды 
және атқарған жұмыстарымның 
нәтижесін көрген сайын көңілім 
тынышталып, қуанышқа 
бөленемін. 

Еңбегімнің мәні – ұжым 
мүшелерінің жаудырған алғысында 
жатса керек...

Такого звания удостоен старший 
преподаватель ЗКМУ имени Марата 
Оспанова Жумалиева Гульмира в 
ходе мероприятия, организованного 
республиканским научно-методическим 
центром «Самғау».

Оно собрало педагогов Актюбин-
ской, Жамбылской, Атырауской 
Западно-Казахстанской и др. областей. 

Несмотря на дистанционную работу школ, средних и высших 
учебных заведений, «Зерделі ұстаз», «Ұлағатты ұстаз», «Білім 
мақтанышы – 2021» – вот такими званиями были награждены 
самые достойные и талантливые педагоги нашей страны на 
торжественном красивом мероприятии, организованным. 
У награжденных педагогов есть чем похвалиться и чему 
поучиться: в их копилке достижений защита научных и 
творческих проектов, активное участие в конкурсах, форумах 
и вебинарах, подготовка призеров-обучающихся, повышение 
своей квалификации, обмен ценными знаниями из 
собственного профессионального опыта с другими коллегами 
и т.п. Преподаватели ЗКМУ имени Марата Оспанова не стали 
исключением.

Старший преподаватель кафедры общественно-
гуманитарных дисциплин, магистр педагогических наук 
Жумалиева Гульмира Саиновна за плодотворный труд и 
профессиональные достижения была награждена медалью в 
номинации «Зерделі ұстаз», сертификатом и благодарственным 
письмом. Г.С. Жумалиева является инновационным педагогом, 
использующим в своей практике новые педагогические 
методы и формы обучения, внимательным куратором, 
применяющим в личностно-ориентированный подход в 
воспитательной работе, перспективным молодым ученым, 
работающим одновременно в нескольких научных грантовых 
проектах, востребованным специалистом.

Творческая и научно-методическая, общественная жизнь 
всех преподавателей заслуживает уважения и благодарности, 
поскольку от их профессиональной деятельности зависит 
успешное развитие наших обучающихся, а значит – 
интеллектуальный и творческий потенциал общества.

Зерделі ұстаз
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Гаухар Аққонысқызы

Науқасты көрсем, жағдайы ауыр екен: ауа жетпей екі 
иінінен дем алып отыр. Ерні кезерген, көзі шүңірейген. 
Рентген қағазына қарап, өкпе обыры деп диагноз қойдым. 
Облыстық онкология ауруханасына жіберу керек деп кеңес 
бердім.

Бір күні күре жолдың бойымен қорымның тұсынан 
өтіп бара жатсам, Оралбаев Ақтөкен деген бейіт тұр, Е, 
мынау – анау күні мен көрген науқас екен ғой, марқұм, 
тие берсін - деп бет сипадым. Ішімнен өзімнің диагнозын 
дәл қойғаныма ризамын. Сөйтіп бірнеше жыл ары-бері 
өткенде бет сипап, тие берсінімді айтып жүрдім. Бір 
күні кабинеттегі телефоным шыр ете қалды. Бұл кезде 
мен емхана меңгерушісі болып мансабым өсіп қалған. 
Телефонды көтерсем арғы жағынан: айналайын, мен – 
Актөкен Оралбаев деген ағаңмын ғой, маған учаскелік 
дәрігерді жіберші деп тұр. Шалқамнан түсе жаздадым. 
Сөйтсем, ағамыз жазылып кетіпті, олай-бұлай болып 
кетсем деп бейітін көзі тірісінде салып қойған екен. Сөйтіп, 
ағамыз 10 шақты жыл өмір сүрді. Жас кезде тәжірибенің 
аздығынан осындай қателіктер болады.

Жақында 80-ге келген бір әжеміз асқазанынан қан кетіп 
ауыр халде ауруханаға түсті. Әрі-бері дәрі дәрмектеп емдеп 
көріп едік, болатын емес. Қан кету, перфорация, стеноз 
белгілері болды. Қан қысымы түсіп барады. Амал жоқ, 
ота жасауға шешім қабылдадық. Қан қысымын көтеретін 
дәрілерді құйып, операция залына алдық. Науқастың 
жағдайы мүлде нашарлап кетті. Науқас комаға түсті, қан 
қысымы өте төмен, иегін қағып жатыр. Наркозды көтеретін 
түрі жоқ. Науқасты операция залынан қайта шығардық.
Туыстарын ескертіп, жағдайы ауыр, үміт өте аз деп жұбату 
айтып жатырмыз. Бас дәрігердің орынбасары Үмбетов 
Қанат келіп, консилиум жасап жатырмыз. Массивті қан 
құю керек деп шештік. Бірнеше доза эритроцит тұнбасы 
мен қан сарысуын құйғаннан кейін науқастың қан қысымы 
көтеріле бастады. Дереу қайтадан операцияға алдық. 
Жағдайының ауырлығы, жасының үлкендігін ескеріп, 
отаның жеңіл түрін жасайын десек, патология ауыр: 1 
науқаста ойық жараның 4 асқынуы: перфорация, стеноз, 
ұйқы безіне пенетрация, жарадан профузды қан кету болып 
тұр. Жай жараны тігіп шығуға болмайды. Амалсыздан 
қатерге бас тігіп асқазан резекциясын жасауға бел будық. 
Асқазанның 2/3 бөлігін Бильрот тәсілімен резекциялап 
науқасымыз құлан таза айығып кетті. 

Тағы бір есте қалатын оқиға: 1990 жылы қыркүйек 
айының 19 күні хирургия бөлімшесінде кезекшілікте 
тұрғанмын, дереу ауыр науқасқа кеңес беруге терапия 
бөлімшесіне келсін деп жатыр деген хабар келді. 
Жеделдетіп терпияға барсам, бір науқас қысылып 
жатыр. Комаға түскен, есі жоқ. Кезекші терапевт емдік 
шараларын істеп абыр-сабыр болып жатыр екен. Кенет 
тынысы тоқтады, қан қысымы төмен. Жасанды тыныс 
беріп жатырмыз. Көмегімізден нәтиже болмай жатыр. 
Реаниматолог дәрігер, марқұм Бекетов Махмут ағамыз 
да келіп жетті. Не керек, науқастың жүрек соғысы тоқтап 
биологиялық өлім белгілері анықталды. Науқастың неден 
өлгені беймәлім. Сұрастырсақ, науқас 1 күн бұрын түйе 
сойған. Айтуынша түйе ауру болған сияқты. Ойпырмай 
бұл оба ауруы емес пе екен деген ой басыма сарт ете қалды. 
Негізі біздің аудан обаның эпизоотиялық ошағына жатады, 
обаға қарсы күрес станциясы жұмыс істейді. Обадан аз кем 
хабарымыз бар. Дереу сол кездегі бас дәрігердің емдеу ісі 
жөніндегі орынбасары Жеңіс Қалиұлы Құмаровқа телефон 
шалдым. Көп ұзамай Жәкең де келді. Тәжірибелі дәрігер 
ұйымдастырушы Жеңіс ағамыз да осы тоқтамға келді. 
Басшымызға хабарлап обаға қарсы күрес мекемесінің, 
санитарлық эпидемиологиялық станциясының мамандары 
келіп эпидемияға қарсы шаралар басталып кетті. 
Лабораториялық тексеру біздің болжамымызды нақтылап 
берді. Аудан карантин жарияланды. Сөйтіп үлкен апаттың 
беті қайтарылды.

Жақсылықов М.

ТАЛАЙ ЖАНҒА ЖАҢА ЖҮРЕК, 
ЖАҢА ӨМІР СЫЙЛАҒАН ЖАН

Туған жер – адам өмірінде киелі 
орын алады.  Әрбіріміз үшін Отан 
ошақ басынан басталады: туған 
жер, туған көше, туған қала немесе 
туған ауыл. Осы жер бетіндегі 
Асанқайғы таппаған Жерұйығым, 
өзімнің ауылым – Қарабұтақ. Бұл 
жердің табиғаты, ауасы мен үшін 
баға жетпес қазына. Ауылымыз 
жақсы адамдарға толы және 
олармен мақтанамыз. Соның бірі 
елімізге белгілі, жоғары білікті 
«алтын қолды» кардиохирург – 
Қасымов Берік Жақсылықұлы. 
Барлық балалық шағы біздің ауылда 
өтті. Әкесі Қасымов Жақсылық 
Әйтеке би ауданында  танымал 
дәрігер-хирург қызметінде бірнеше 
жылдар бойы еңбек етіп, халыққа 
өз пайдасын келтірген жан. Берік 
Жақсылықұлы 1968 жылы туылған. 
Ол көп балалы жанұяда тәрбиеленіп, 
өзінен кейінгі қарындас інілеріне 
қамқоршы бола білген. Осы 
әрекетінен-ақ жастайынан мейірім-
ділігі мол, үлкен жүректі азамат 
болары айқын көрініс береді. 
Мектепті өте жақсы бағамен 
оқып, мектеп өмірінде болып 
жатқан сыныптан тыс шараларға 
белсенділік танытады. Оған мысал, 
сыныптастарымен бірге өткізген 
А.С. Пушкиннің «Сказка о Попе и о 
его работнике Балде» атты ертегісі. 
Сыныптасының айтуынша өткізген 
ертегіде басты рөлді сомдап, орыс 
тілінен жоғары деңгейде екенін 
көрсете білген. Алғашқы сынып 
жетекшісі Роза Шұқпетқызы 
оқушысымен үнемі мақтанып 
отыратын. Мектеп табылдырығында 
оқып жүргенде ерекше бір жақсы 
көретін ісі сурет салу болған. Өзі 
оқыған мектепке 10 класты бітірген 
сон Т.Г. Шевченконың суретін 
салып, табыстаған. Қарабұтақтағы 
ең ұзын көше, қазіргі Әйтеке 
би, бұрынғы Коммунистическая 
көшесінің ең басында тұрған. Ол 
Т.Г. Шевченко атындағы мектебін 
бітіріп, медициналық институтқа 
түскен. Оқу орнын бітіргеннен 
кейін медицина саласында көп 
жылдар бойы жұмыс жасап келеді. 
Мен ол кісі туралы жақынырақ туыс 
ағамның жүрегіне ота жасағаннан 
кейін естідім, сол кездерде менің 
арманым дәрігер болу еді.  Кардио 
орталық Ақтөбеде 2008 жылдан 
бері жұмыс жасап келеді, содан 
бері Берік Жаксылықұлы қаншама 
адамның өмірін сақтап қалды, 
халқына дәрігерлік қызмет көрсету 
жұмыстарының бел ортасында 
жүрді. Ол жоғары санаттағы 
хирург, медицина ғылымдарының 

кандидаты, кардиохирургия бөлімін 
басқарып келді. Дәрігерлік істің 
дамуына, халықтың жағдайының 
сауығуына көптеген еңбек сіңіріп 
келеді. Берік Жақсылықұлы  ой-
сана, ақылымен, әсіресе, жақсылық 
жасап, ізгілік көрсетумен біреуді 
қуанта білуімен ерекшеленеді. 
Өз халқының саулығы үшін, 
әсіресе жас ұрпақтың амандығы 
үшін алаңдап, дертке шипа іздеп, 
ауырған жанның көңіліне кірбін 
түспеу жолында атқарып жүрген 
еңбектерінің бағасы өлшеусіз. 
Атақты орыс жазушысы, дәрігер, 
ұзақ жылдар бойы өзі сырқаттанған 
А.П.Чехов, дәрігердің басты 
қасиетін былай деп айрықшалаған: 
«Дәрігер мамандығы – ерлік. 
Ол жан-дүниенің, ниеттің 
тазалығын талап етеді. Кез келген 
адам мұндайға қабілетті емес». 
Бұл атақты адамның пікірімен 
толығымен келісемін және Берік 
Жақсылықұлы күні–түні ерлік 
жасап жүргенін айтқым келеді. Ол 
тек үлкендерге емес, аузына ана сүтi 
тимеген немесе аузынан ана сүтi 
кеппеген нәрестелер мен сәбилерге 
қол ұшын беріп, маңдайынан 
сипап, мейiрiмдiлiк көрсетіп, жаңа 
жүрек, жаңа өмір сыйлаған адам. 
2012 жылы 3 жасар Женя есімді, 
балаға ота жасалды. Женяны ата-
анасы балалар үйіне тастап кеткен, 
сәби дәрігерді көріп қолын созып, 
ризашылығын білдірді. Берік 
Жақсылықұлы науқастарды аралап 
келе жатып ешбіреуін назарсыз 
қалдырмайды, кішкентайларды 
қолына көтеріп, ал үлкендерге 
жылы сөздер айтып жақсы сезім 
білдіреді.

Дәрігер жылына 200-250 
шамасында ота жасайды. Жанында 
жүрген медбикелердің айтуынша ол 
кісі ота жасау алдында жақсы өтуін 
тілеп, қолғабын он жақтан киюді 
бастайды, тағы бір ырымы – ақшыл 
киім киеді.

Адам жанының арашашысы 
болған Берік Жақсылықұлы қандай 
марапатқа болса да лайықты. 
Өйткені, тәулік бойы тыным 
таппастан адамдарға қызмет етіп, 
өмір мен өлім тайталасына түскен 
жандарға, сан мыңдаған сәбилер 
мен балаларға жаңа өмір, жарық 
күн сыйлап жүр.

Мен Берік Жақсылықұлына 
еліктеп кардиохирург болуды 
армандаймын. Болашақта жаны 
ауырған адамға көмегімді тигізсем, 
өзімді өте бақытты жан деп бағалар 
едім.

Төреғалиева Назерке
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Информация для студентов, профессорско-
преподавательского состава и сотрудников по 
Coronavirus (COVID-19):

Западно-Казахстанский медицинский 
университет имени Марата Оспанова 
внимательно следит за ситуацией с 
коронавирусной болезнью COVID-19 
и принимает оперативные меры по 
предотвращению распространения 
COVID-19 в Университете и общежитиях 
в соответствии с указаниями, данными в 
решениях Правительства.

Как известно, в связи с объявлением 
ВОЗ пандемии нового коронавируса 
COVID-19 для защиты жизни и здоровья 
граждан президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев вводит на всей территории 
Республики Казахстан чрезвычайное 
положение на период с 08 часов 00 минут 
16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 
минут 15 апреля 2020 года. Это означает, 
что Казахстан ввел ограничения на въезд на 
территорию республики, а также на выезд 
с ее территории всеми видами транспорта. 
Госкомиссия по обеспечению режима ЧП 
при Президенте РК ввела режим карантина 
в городах Нур-Султане и Алматы с 19 марта 
2020 года, чтобы защитить жителей от 
распространения коронавируса, который 
начал появляться в Казахстане несколько 
дней назад.

Изучив ошеломляющую скорость, с 
которой коронавирус распространился 

по всему миру, и опыт других стран, 
Казахстан старается принимать 
решительные меры на ранней стадии. 
Ситуация продолжает быстро меняться 
и нашим главным приоритетом остается 
здоровье, безопасность и благополучие 
нашего сообщества, как на территории 
университета, так и за его пределами.  
Рекомендуем придерживаться мер 
профилактики: часто и тщательно мыть 
руки и лицо с мылом; использовать 
медицинские маски, использовать 
спиртовые антисептики для рук; избегать 
мест массового скопления людей; избегать 
контакта с больными людьми; в случае 
появления симптомов простудных 
заболеваний (повышение температуры тела, 
заложенность носа, кашель, боль в горле) 
необходимо немедленно вызвать скорую 
помощь на дом.

Мы будем продолжать регулярно 
информировать вас о дополнительно 
принятых мерах.

Национальный центр общественного 
здравоохранения Министерства здраво-
охранения РК 14 марта запустил telegram-
бот по вопросам коронавирусной 
инфекции. Telegram-бот “Коронавирус — 
горячая линия” (t.me/kz_hls_bot) содержит 
основную информацию о коронавирусной 

инфекции – что такое коронавирус, пути 
передачи, симптомы, инкубационный 
период, как защитить себя от заражения, 
кто будет взят на карантин и так далее. 
Бот доступен на двух языках — русском и 
казахском.

Также на базе НЦОЗ по вопросам 
коронавируса действует круглосуточный 
call-центр – 1406; 8 7172 768 043.

Текущая ситуация по коронавирусу 
COVID-19 в РК: egov.kz
Общая информация о COVID-19 от ВОЗ:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses

ТӘЖІРИБЕМЕН КЕЛГЕН НӘТИЖЕ

1985 жылы Павлодар қаласында 
дәрігерлер білімін жетілдіру факультетінде 
хирургия мамандығы бойынша, 1989 
жылы Алматы дәрігерлер білімін жетілдіру 
институтында «Амбулаториялық емханалық 
көмекті ұйымдастыру» тақырыбында, осы 
аталмыш оқу орнында 1991-1999 жылдары 
іш қуысы жедел хирургиясы, 2004 жылы 
онкоурологиядан, 2006 жылы Ақтөбе 
қаласында «Ересектердің лапороскопиялық 
хирургиясы», 2012 жылы Астана 
медуниверситетінің эндовидиохирургиядан 
шеберлік класын өткен. 2016 жылы 
урологиядан, 2017 жылы балалар 
хирургиясының Алматы үздіксіз білім беру 
институтында даярлықтан өткен.

Қазақсан хирургтерінің ІІІ, IV, VII 
конгресстеріне, Қазақстан хирургтерінің 
І съезіне, Қазақстан эндоскопиялық 
хирургтерінің ІІІ съезіне, Халықаралық 
хирург гепотологтардық ХІІІ-ХІV 
конгресстеріне қатысқан. 2007 жылы Санкт-
Петербургте өткен Халықаралық хирург 
гепотологтардың ХІV конгресіне «Аудандық 
аурухана жағдайында бауыр жарақатын 
емдеу» тақырыбында баяндама жасаған.

2 өнертабыс патентінің иегері. 2001 
жылы А.И. Жусупов инеқыстырғышы 
құралына, 2003 жылы, аденома орнынан қан 
тоқтату құрылғысына патент алған.

Аудандық аурухана жағдайында 
алғаш рет  өт  жолдарына 
реконструктивті операциялар 1996 жылы 
(папиллосфинктеротомия, билиодигестивті 
анастомоздар салу), көктамыр варикозы 
ауруына сафенэктомия, Линтон отасы, 
бүйрек обырына радикальды нефрэктомия, 
Ребейн тәсілімен колоректальды 
анастомоздар салу, 2013 жылдан облыс 
аудандарының арасында алғашқы болып 
эндовидеохирургиялық оталар жасауды 
тәжірибеге енгізді.

Ұйымдастыру саласында бірқатар 
жаңалықтар енгізген. Аурухана тәжіри-
бесіне нарықтық қатынастар негізін (жаңа 
шаруашылық механизмі), комплексті 
автоматтандырылған профилактикалық 
байқау жүйесі (КАСМОН), экологиялық 
зардап шеккен Арал өңірі тұрғындарын 
қорғау заңының даярлауына атсалысты.

Аудандық «Толқын», облыстық «Сыр 

бойы», «Халық» газеттерінде бірнеше мәрте 
науқастардың алғыс хаттары, Ә.І.Жүсіповтің 
еңбектегі жетістіктері туралы бірнеше 
мақала жарық көрді.

Әкесі Ізбайыр – Ұлы Отан Соғысының 
ардагері, анасы Маутай тыл ардагері болған.

Отбасылы, 4 баланың әкесі. Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігі. Қызылорда облыс 70 жыл мерекелік 
медалінің иегері. Жоғарғы санатты хирург 
дәрігер. 2 өнертабыс патентінің, бірнеше 
халықаралық, республикалық ғылыми 
басылымдарға шыққан мақалалардың 
авторы. Зайыбы – Ботакөз Рахатқызы 
дәрігер бактериолог болды, Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі. 
2014 жылы ауыр науқастан қайтыс болды. 
Қазіргі зайыбы Бекарыстанова Зәмзәгүл 
Әбдірашқызы УДЗ дәрігері.

Дәрігердің әңгімесінен:
Дәрігерлік тәжірибемде қызықты 

оқиғалар көп болды. Соның ішінде ерекше 
есте қалған бірнеше оқиға болды.

Дәрігерлік тәжірибемнің алғашқы 
жылдарында Райым ауылынан ауыр науқасқа 
хирург көмегі керек деп шақыру түсті. ГАЗ 
66 машинасымен жолға шықтық. Райымға 
келсек, Қызылжар ауылдық ауруханасының 
дәрігері Сәбит Жүсіпов күтіп тұр екен. Ол 
да менен 1 жыл бұрын келген жас дәрігер. 
Тәжірибеміз аз. Науқастың үйіне келсек 

қаптаған қара құрым ағайын: бірі басын 
сүйеп, бірі аяғын уқалап, бірі қолын уқалап 
науқасты қоршап алған. Науқас сол ауылдың 
басшысы, беделді азамат екен. Бізді көріп 
бәрі өре түрегелді. Дәрігер келді деп бәрі 
бәйек болып жатыр. Бізге зор үмітпен 
қарайтын сияқты. Науқастың жағдайы ауыр.
Асау ат тепкен екен. Бірнеше қабырғасы 
сынған, оң иығы шығып кетіпті. Өзі денелі 
қарулы кісінің түрі. Дем ала алмай ыңырсып 
қиналып отыр екен. Ауруын басатын 
анальгетиктер салып шығып кеткен иығын 
салуға кірісіп кеттік. Сөйтсек, науқасқа 
көрші ауылдан сынықшы шақыртқан екен, 
ол да қасында отыр. Сіз шыға тұрыңыз деп 
сынықшыны да шығарып жібердік. Ал, 
келіп салайық. Қарулы кісі екен, бұлшық 
еттері қатып қалған, әрі тарттық, бері 
тарттық, әліміз келетін емес. Гиппократтың 
әдісі, Джанелидзенің әдісі, әйтеуір білетін 
әдісімнің бәрін салып жатырмын. Иық 
орнына түсетін түрі жоқ. Сәбит екеуміз ақ 
тер-көк тер болдық. Науқас қиналып бара 
жатыр. Біршамадан кейін сынықшы шал 
келді де, ай балалар, қане мен көрейінші 
деп білегін сыбана бастады. Амалымыз жоқ, 
біз жылыстап сынықшы шалға орнымызды 
бердік. Тәжірибе деген жақсы ғой: үлкен 
орамалды науқастың кеудесіне салып 2 
жігітке ұстатты, шыққан қолды 2 жігітке 
ұстатты да, ал, тартыңдар - деп, өзі шығып 
кеткен иықтың басын демеп сарт еткізіп 
салып жіберді. Шыққан буын орнына 
түсті. Науқастың жаны жай тапты. Бізде 
елге қарайтын бет жоқ. Науқасты Аралға 
алып кетуге таңертен санитарлық самолет 
келу керек, күн қарайып кеткен. Науқастың 
үйіне қонуға тура келді. Беделіміз түсіп 
қалған. Бізбен ешкімнің шаруасы жоқ. 
Дастарханның аяқ жағында отырып шай 
іштік, қысылып барамыз. Сынықшы шал 

– төрде. Жылы жұмсақтың бәрі соның 
алдында. Әңгімесін айтып терлеп-тепшіп 
шай ішіп отыр. Әйтеуір көрер таңды көзбен 
атқарып таңертең тікұшақпен науқасты 
қалаға әкелдік.

Жаңа келген кезім. Хирургияда бос 
орын болмай онколог болып жүрмін. Бір 
күні терапия бөлімшесіне Дөңес Серғазиев 
ағамыз науқасқа кеңес беруге шақыртты. 
Ол кезде сенетініміз – жалғыз рентген. 

Дәліз бойында жаңа ғана алған 
дипломдарын құшақтап қуаныштан 
бал-бұл жайнаған студенттердің 
суретке түсіп жатқандарын көріп, 
қастарына жақындадым. 

– Диплом алығанға ұқсайсыз, 
құтты болсын!

– Рақмет!
Айналасына шуақ шашқан 

сүйкімді қыз өзін Тәуекелова 
Ақтолқын деп таныстырып, Жалпы 
медицина факультетін тәмамдап 
жатқанын айтты. 

– Оқуды жалғастырасыз ба? 
Қай мамандықты меңгермексіз?

– Әрине, оқуды жалғастыру 
– алға қойған мақсаттарымның 
бірі. Интернатураны «Жалпы 
тәжірибелі дәрігер» маманы 
бойынша тәмәмдап, резидентураны 
«эндокринология» бағытында 
жалғастыру жоспарымда бар. Бірақ 
тек осы бағытқа ғана емес, бірнеше 
салаға қызығушылығым бар, егерде 
болашақта мүмкіндіктер болса. ол 
салаларды да оқу – арманым.

– Сіз оқыған 5 жыл ішінде 
қандай қиындықтар кездесті? 
Көңіл-күй жағынан, мүмкіндік 
жағынан тоқырау болды ма? 
Оқулықтар жеткілікті болды ма?

– Бірінші курс жалпы студенттік 
өмірімде ең қызықты және қиын 
кезең болды деп айта аламын. 
Алғашқы оқу күнінен-ақ  ұстаздар 
ең маңыздысы біздің тараптан 
білім мен тәртіп басты орында болу 

керектігін түсіндірді. Сол уақытта 
ең қиыны алғаш рет аралық бақылау 
және сессия тапсыру болды. Көз 
алдыңда экзаменнан жылап шығып 
жатқан курстастарыңды көргенде 
өз-өзіңе деген сенімділік әлсіреп, 
еріксіз қобалжи бастайсың. Бірақ 
жауапкершілікпен дайындалған 
әрбір студент лайықты бағаларын 
алып шығады деп ойлаймын және 
кішкене сәттілік те артық болмайды. 
Біздің университетте оқулықтар 
жағынан еш қиындық  болмады, 
әрдайым қажетті авторлардың 
кітаптарын алып оқуға мүмкіндік 
бар, тек маңыздысы кітаптарға 
мұқият тиянақты қарап қаз 
қалпында қайта өткізу керек екенін 
айтқым келеді.

– Студенттерге берілетін 
қандай жеңілдіктерді пайдалана 
алдыңыз?

– Студенттерге арналған көп 
жеңілдіктер бар деп ойламаймын, 
мысалға қоғамдық көліктерде 
студенттерге жеңілдіктер жоқ. 
Мен қолданған және барлық 
студенттерге мәлім жеңілдік – ол 
студенттік билетпен киноға бару. 
Бірақ  медицина студенттерінде 
бос уақыт аз болғандықтан, ол 
жеңілдікті де сирек қолданады.

– Болашақта қандай бағдар-
ламаларды, мүмкіндіктерді пайда-
ланбақ ойыңыз бар?

– Медицина саласы елімізде 
жоғары қарқынмен дамып жатқан 

салалардың бірі деп ойлаймын. 
Оның дамуына шет елде біліктілігін 
арттырып еліне қызмет етіп жатқан 
дәрігерлердің үлесі мол. Болашақта 
мен де осындай мүмкіндікке ие 
болып жатсам бақытты болушы 
едім.

– Медицинаны өз қалауыңызбен 
таңдадыңыз ба? Мамандыққа 
келуіңізге не түрткі болды? 

– Иә, өз қалауым және 
отбасымның да өз үлесі бар. Мен 
ағам мен апама қарап бой түзедім 
десем де болады, сол кісілер сияқты 
науқас жандарға өз көмегін тигізіп 
алғыс пен бата алуды армандадым 
және қоғамға өз пайдамды тигізгім 
келді. 

– Жатақхана қызықтары 
бастан өтті ме? Әлде үйден 
қатынып оқыдыңыз ба?

– Иә, әрине студенттік өмірдің 
ең қызықты тұсы жатақхана деп 
білемін. Мүлдем көрмеген таныс 
емес адамдармен бір бөлмеде 
тұрып, бір нанды бөлісіп жеп, 
ең жақын жанашыр достарға 
айналасың. Сол себепті де бастапқы 
курстарда жатақханаға тұруға кеңес 
беремін және біздің университетте 
ол жағынан ешқандай мәселе жоқ, 
онымен қоса оқу корпустарына 
да жақын және қауіпсіз, барлық 
қажетті жағдайлар жасалған.

– Мектепті жаңа бітіріп 
жатсаңыз, медицинаны қайтадан 
таңдар ма едіңіз?

– Иә, міндетті түрде қайта 
таңдаймын.

– Медицина қызметкеріне ең 
басты қандай талапты қояр едіңіз?

– Білім мен біліктілік басты 
орында және маңыздылығы 
солармен тең дәрежедегі талап –
жауапкершілік, өз-өзіне сенімділік, 
коммуникативтік дағдыларды 
толық игеруі қажет.

– Дәрігер боласыз ба әлде 
ғылымға бет бұрасыз ба?

– Бала арманым дәрігер, сол 
себепті де барынша көп науқасқа 
дертінен айығуға көмектескім 
келеді.

Сұхбаттасқан: 
Салтанат Ұшқанбайқызы

Өмірбаян
Жүсіпов Әмірхан Ізбайырұлы 1959 жылы Арал қаласында дүниеге келген. 1966 

жылы мектеп табалдырығын аттап, 1976 жылы Арал қалалық №15 қазақ орта 
мектебін бітірген.

1976 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтына оқуға түсіп, аталмыш 
оқу орнының емдеу факультетін 1982 жылы үздік бітірген.

Еңбек жолын студенттік күндерінде Алматы қалалық жедел-жәрдем станциясында 
фельдшер болып бастаған. 1982-1983 жылдары Қызылорда қалалық ауруханасының 
хирургия бөлімшесінде дәрігер хирург болып жұмыс істеді. 

1983 жылы Арал аудандық ауруханасында дәрігер хирург болып, 1984-1988 жылдары 
дәрігер онколог болып жұмыс істеді. 

1988-1991 жылдары аудандық аурухана бас дәрігерінің емхана жөніндегі орынбасары, 
1991-1999 жылдары аудандық аурухананың емдеу ісі жөніндегі орынбасары болып 
істеді.

1999 жылдан 2005 жылға дейін аудандық аурухананың хирург, уролог, дәрігері болып 
еңбек етті. 2006 жылдың тамыз айынан осы уақытқа дейін аудандық аурухана хирургия 

бөлімшесінің меңгерушісі болып қызмет істейді.

Мақалалары:
1. Хирургическое лечение трвам печени в условиях районной больнцы. Журнал 

«Анналы хирургической гепатологии» 2007, №3, Москва.
2. Применение препарата хлоргесидин для профилактики спаечной болезни. Журнал 

«Медицина» 2002, №4. Алматы.
3. Применение препарата левомоль при несформированных кишечных свищах. 

Журнал «Медицина» 2002,2.
4. Случай синдрома Ледда у взрослого, Журнал «Медицина» 2005, №2. Алматы.
5. Редкое осложнение послеоперационной грыжи белой динии живота. Журнал 

«Вестник хирургии Казахстана» №3,2005.
6. Применение регионарной димфотропной антибиотикотерапии при лечении 

гнойно воспипалительных заболеании пальцев и кисти. Журнал «Вестник хирургии 
Казахстана» №2, 2011.

7. Оптимизация хирургического доступа при опирациях на органах брюшной полости 
у больных, страдающих ожирением. Журнал «Вестник хирургии Казахстана» №1,2011.

8. Диффуды уытты жемсауды хирургиялық жолмен емдеу. «Сыр емшісі» газеті 
№10, 2006ж.

9. 2015 жылы ауданның құрметті азаматы атағын берілді.

қуанышты сәттің куәсі болдық...
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мәслихатқа депутат болған 
жылдары да халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту жолындағы 
қордаланған мәселелерді көтеріп 
және соның дер кезінде шешілуіне 
зор ықпалын тигізді. 

«Жақсымын деп мақтанба, 
халық айтпай, батырмын деп 
баптанба, жауға шаппай» демек-
ші атқарған жұмысына қарай 

Ханзулла Кәметовтің ел алдында 
еңбегі еленді. Өз ісіне ұқыптылығы 
мен адалдығының арқасында ол 
әріптестер арасында үлкен бедел 
иесі атанған абы ройлы жан. Көп 
жылдық тәжі рибесін мамандарға 
үйре туден әсте жалыққан да емес. 
Қай облыста еңбек етсе де, сол 
ұжым қызметкерлерінің ақылшысы, 
қамқоршысы болып, өз білгенін 
өзгелерге ұғындыра білген. Бү-
гінде зейнеткерлікке шыққан 
ақ халатты абзал жанның ізін 
жалғастырушы дарынды шәкірт тері 
бір төбе. Білікті дәрігер көп жылдық 
жұмысында көптеген мақтауға қол 

жеткізген. «Құрмет белгісі» орденін 
кеудесіне тақты, Елбасының арнайы 
«Алғыс хатымен» марапатталды. 
Денсаулық сақтау министрлігі , 
Облыстық денсаулық сақтау ісінің 
үздігі, «Жоғарғы санатты денсаулық 
сақтау ісінің ұйымдастырушысы», 
«Әлеуметтік гигиенист» секілді 
жоғарғы атақтарды иеленді.

Алтын қолды дәрігердің 

ұрпақтары да әке тәлімін жалғап, 
денсаулық сақтау саласында 
жемісті еңбек етіп ке леді. Бүгінде 
жұртшылық «дәрігерлер әулеті» деп 
атап, құрметпен қарайды. Айталық, 
жұбайы Қарлығаш апамыз ұзақ 
жылдар медицина саласында 
абыройлы еңбек еткен ардагер. 
Үлкен ұлы Рүстем дәрігер-хирург, 
Ғалымжан- дәрігер- рентгенолог, 
келіні Әсел- балалар дәрігері, 
Ақнұр- дәрігер- кардиолог, Ернар- 
дәрігер- хирург, Райхан дәрігер-
эпидемиолог.

Халықтың құрметіне бөлену 
– елге ерінбей еңбек еткен адамға 
ғана тән нәрсе емес пе? Бұл жерде, 
ең алдымен, айналаға адам гершілік 
қасиет әсер ететіні ақиқат. Өйткені 
адал еңбек ету қажеттіліктен 
тумайды, ол үлкен азаматтық 
жауапкершіліктен туындайды. Ел 
сенімін ақтаудың қаншалықты 
маңыздылығын қолынан іс келетін 
азаматтардың мойнына алған 
жауапкершілік жүгінен аңғаруға 
болады. Демек, Ханзулла Кәметов 
ақ халатты абзал жан, өңірдегі 
денсаулық саласында шаршап-
шалдықпай адал еңбек еткен 
абыройлы жан, мерейлі отбасының 
басшысы. Адал еңбегінің арқасында 
елдің алғысына бөленіп, берекелі 
де бақытты «Кәметовтер» мерейлі 
әулетке айналды. Бұдан артық 
бақыт жоқ шығар, сірә, маман дығын 
мақта ныш еткен жан үшін. 

Қалман Салтанат Ғаниқызы

RUHANİ JAŊĞYRU RUHANİ JAŊĞYRU

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың жариялаған «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасын жүзеге 
асыруға елім деген әр азамат үлес 
қосуы керектігі айтылған. Отанға 
деген сүйіспеншілік алдымен туған 
жерге деген сүйіспеншіліктен 
басталады.

Туған жерге тағзым ету әрбір 
азаматтың парызы. Ауданымыздың 
ауруханасында  өмірін еңбекпен 
ұштастыра білетін медицина 
қызметкерлері аз емес.  Осы орайда 
азаматтық парызын халқына 
еңбек етіп, ақ пейіл адалдығымен, 
науқастарға ша рапат шуағын 
шашып, біліктілігін белсенділікпен 
ұш тастырған дарынды дәрігер, 
ардақты азамат, денсаулық сақтау 
саласының құрметті ардагері 
Ханзулла Кәметовтің өнегелі істері 
төңірегінде сөз қозғағанды жөн 
көрдім.

1950 жылы қаңтар айының 15 
жұлдызында Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданы, Аққұм ауылында 
дүниеге келген Ханзулла Кәметов 
атамыз қәзіргі таңда ауданымыздың 
ардақты азаматы. №38 Аққұм 
орта мектебін үздікке аяқтап, 
арман қуып Алматы қаласына 
келіп, Алматы мемлекеттік 
медицина институтының 
стомотология факультетіне оқуға 
түсіп, 1973 жылы тәмамдады. 
Осы жылы туған жерге оралып 
аудан орталығынан ең шалғай 
орналасқан қияндағы Қызылқұм 
қойнауынан сонау алпысыншы 
жылдардың ортасында құрылған 
Аққыр ауылдық ауруханасында 
Жалпы тәжірибелік дәрігер болып 
қызметін бастады. Ауыл халқының 
арасында абыройы асқақ болатын. 
Аққыр ауруханасында бұл кісінің 
қарамағында жұмыс жасаған сол 
кездегі қаншама жастар бүгінде 

тәжірибелі де, білікті дәрігер болып 
қалыптасты. Ғұмырының 46 жылын 
аудан халқының денсаулығына 
арнады. Адал еңбегінің арқасында 
ауданның медицина саласының 
басшылығы қызметінда 30 жылдай 
еңбек етіп, 2013 жылы зейнетке 
шықты. 

Білікті басшы, білімді 
азамат ауылда жүрген кезден-
ақ ауданымыздағы медицина 
саласындағы күрмеулі мәселелердің 
шешілуіне атсалысып, өз үлесін 
қосты.Басшылық қызметінде жүре 
отырып, халыққа медициналық 
қызметті жақсарту мақсатында 
2003-2005 жылдары ауыл жылына 
байланысты елді мекендерде 
6 ауылдық емхана салынып, 
ауданның 20 мектебінде үнемделген 
қаржы есебінен медициналық 
пункт салынды. Мұнан кейінгі 
2007-2016 жылдары аурудың 
алдын алу бағытында ауылдық елді 
мекендерде 9 дәрігерлік амбулатория 
салынуына өз үлесін қосты. 2016 
жылы ауыл орталығынан заманауи 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген жаңа типтегі медициналық 
пунктер салынып, пайдалануға 
берілді. Күндізгі емделу жүйесі 
ұлғайтылып, кент орталығы мен 
ауылдық жерлерге жаңадан емхана 
салуға мұрындық болды.

«Жақсының жақсылығын 
айт нұры тасысын»-деп бекер 
айтылмаса керек.Зейнетке шықсада, 
әлі де осы салада «Аудандық 
қоғамдық кеңес төрағасы», 
«Ардагерлер ұйымының төрағасы» 
қызметін атқаруда.Аудандық 

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР
«Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Осылайша, 

біз қайта түлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси 
реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға алдық. 
Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – 
әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу...»

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауынан 

Француз халқының көрнекті 
жазушысы, философы М. Монтень өз 
сөзінде: «Денсаулық – баға жетпейтін 
жалғыз ғана асыл дүние. Ол жақсы 
болуы үшін, не уақытты, не күш-жігерді, 
не еңбекті, тіпті барлық  дүниені аямай 
жұмсау керек. Денсаулық үшін өмірдің бір 
бөлігін де қиюға болады. Денсаулықсыз 
өмір – қызықсыз әлем деп есептеймін» 
деген еді. Қандай керемет айтылған?! 
Иә, адам баласының денсаулықсыз өмірі 
мәнсіз екені белгілі. «Адам жанының  
инженері» деп аталатын ақ халаты 
дәрігерлердің алдынан ақыл-кеңес 
алмайтын, емделмейтін адам бұл әлемде 
кем де кем болса керек. Мен шығармамды 
осындай жандардың бірі туралы 
өрбіткелі отырмын. Менің кейіпкерім 
Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі, қоғам қайраткері, 
халық қалаулысы, жоғары дәрежелі 
дәрігер «Амбулаториялық емханалық 
қызметі бар Арал  аудандық орталық 
ауруханасы» ШЖҚ МКК-ға қарасты 
аудандық емхана меңгерушісі – Медетов 
Шарапат Алпысбайұлы. Шарапат ағай 
мен ауруханаға жатқан кезде кезекшілікте 
болған еді. Сол кезде Шарапат ағаймен 
таныстығымыз басталды десек те 
болады. Әңгімелесу барысында ол кісінің 
адамгершілік, өзін-өзі ұстау қасиетіне 
таңғалдым. Менің медицина саласына 
түсуіме де сол кісі себепкер болды десем 
де болады. Шарапат ағаймен сөйлесу 
барысында, ол кісімен шағын сұхбат 
жүргіздім. Бүгінгі шығармам да сол 
жайлы болмақ. 

Дүниеде мамандықтың түрі сан алуан. 
Олардың көпшілігі 4-5 жылдан артық 
оқымайды. Ал, дәрігерлік мамандықты 
7-8 жыл оқу деген ол ерлік қой. Шарапат 
ағай, осы қиын да шытырман жолды 
таңдауыңызға не себеп болды? – деп 
мен өз сөзімді бастаған болатынмын. 
Дәрігер болуыңыздың құпиясы қандай 
дегенімде, ағай: «дәрігер - адам жанының 
арашасы, қаншама адамның жанына 
дауа, тәніне шипа болардай ем тауып, 
халықтың алғыс сауабын  арқалаған ақ 
халаты абзал жандарға жас кезімнен 
қызыға қарайтынмын. Адам үшін 
оның денсаулығы мен өмірінен артық 
құндылық жоқ. Осы құндылықты 
сақтауға кішкентай да болса үлес қосуды 
мақсат етіп, қиын екенін біле тұра осы 
мамандықты таңдадым» - деген болатын. 
Елбасымыздың «Күшіне сенген адам ғана 
мақсатына жете алады» - деген даналық 
сөзін өзіне өмірлік ұстаным етіп алған 
Шарапат ағайдың тағдыры мені қатты 
қызықтырды. Өзіңіздің есіміңіз жайлы, 
оқыған орныңыз жайлы  айтасыз ба 
деп одан әрі қызығушылық танытқан 
болатынмын. Оңың өзі бір тарих екен. 
Ағай дүниеге келерде, әкесі соғысқа 
аттанып кеткен екен. Бірақ бірнеше 
рет жараланып елге оралған екен. Сол 

күндердің бірінде анасы түс көріпті. 
Түсінде ақ сақалды, ақ киімді абыз қария 
ақ боз атқа мініп келіп «Өмірге келетін 
баланың ныспысын Шарапат қойыңдар, 
себебі көп адамға шарапаты тиеді. Бір 
сендердің емес, халықтың ұлы болады. 
Жақсы аты елге аян болады» деп көзден 
ғайып болады. Содан Мадина апамыз 
ұлына осы атты қойған екен.  

Шарапат ағай негізінен 1965 жылдың 
29 сәуірінде Арал қаласында дүниеге 
келген. 1972-1982 жылдар аралығында 
№14 Н.К. Крупская атындағы орта 
мектепте білім нәрімен сусындаған. 
Мектепті үздік бағалармен бітіріп, 1982 
жылы Алматы мемлекеттік медицина 
институтының «Балалар емдеу ісі» 
факультетіне оқуға түскен. 1982 жылы 
Қызылорда облысындағы №1 балалар 
емханасында интернатурадан өтіп, 1989-
1992 жылдар аралығында Қызылорда 
облысы, Арал ауданы «Арал» кеңшарында 
ауылдық ауруханада бас дәрігер  болып 
еңбек жолын бастапты. 1992-1994  
жылдары осы ауданда иммунолог дәрігер 
қызметін жасаған екен. 1994-1996 жылдар 
аралығында Арал аудандық  орталық 
орталық ауруханасының жұқпалы аурулар 
бөлімшесінің инфекционист дәрігері 
және 1996-2000 жылдар аралығында 
Арал аудандық орталық ауруханасының 
реанимация бөлімшесінің  анестезиолог-
реаниматолог дәрігері, 2000-2003 
жылдары реанимация бөлімшесінің  
меңгерушісі болып жұмыс істепті. 
2004 жылдан бастап Арал аудандық  
орталық  ауруханасының бас орынбасары 
дәрежесіне дейін көтеріліпті. Оның 
өзі үлкен жауапкершілікті талап етері 
анық іс қой. Ағай «сол күндері біз  бір 
күнде кемінде 50-60 науқасқа дейін 
қабылдайтынбыз»- деп еске алды 
бір кездері. «Әсіресе, ана мен бала 
денсаулығы, ардагер қарттарымыздың  
денсаулығын басты назарда  ұстадық» 
дейді. «Күніне  міндетті түрде 10-15 
минут түрлі жастағы азаматтарға кеңес 
беріп ағзаға керекті дәрумендер тізімін 
ұсынып отыратынбыз» деп тебірене еске 
алды ағай.

2009 жылдан бастап 2014 жылға дейін  
I санатты  дәрігер-ұйымдастырушы, ал 
2014 жылдан жоғары санатты дәрігер-
ұйымдастырушы болып жұмыс атқарған 
екен. Емхананың қоғамдық жұмыстарына 
белсене араласып, дәрігерлердің 
білімін жетілдіру мақсатында дәрістер 
де оқыпты. Баспасөз беттеріне де жиі 
көрініп, іс-тәжірибесімен бөлісіп те 
тұрған екен. Жауакершілікті жете 
түсініп, өз қызметінде талапшылдығы 
мен  біліктілігімен көзге түскен ағай, 
Арал аудандық маслихатына депутат 
болып сайланып, халық қалаулыларының 
қатарына да қосылыпты. 2009 жылдың 2 
қарашасынан бастап Арал аудандық Кеңес 
беру диагностикалық  емханасының Бас 

Дәрігер-арыстандай айбатты, қыздай икемді, 
анадай  мейірімді болуы керек.

Гиппократ

дәрігері, облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының  Арал ауданындағы уәкілі 
болып тағайындалды. Ағай  ауданның 
денсаулық сақтау басқармасын басқарған 
жылдары  бірталай игі істердің жаршысы 
болды. Атап айтқанда, бала өлімі  28 
пайыздан 9,6 пайызға азайса, аналарға 
қатысты қайғылы жағдай мүлдем орын 
алмаған екен. «Сонда осындай қыруар 
жұмыс атқару барысында қандай 
жетістіктерге жеттіңіз?» - дегенімде 
ағай сәл қызарақтап, сөзден сасқалақтай 
бастады. Айтқысы келмей тартыншақтай 
бермесі бар ма. Бағанадан ағайдың 
ашылмас сыр сандығының кілтін ағытып 
отқан Мереке қойсын ба, одан әрі 
қазбалай бердім. Ақыры айтпасқа мұрша 
да қалдырмадым-ау деймін. Ағай басын 
изеп айтпақ ниетке бағытталды. Сөйтсем, 
ағай бірталай жүлделердің иегері екен. 
Ағайдың жалпы төккен тер, еткен еңбегі 
ескерусіз қалмапты. Бірнеше рет аудандық 
денсаулық сақтау бөлімінен «Алғыс 
хат», Медицина қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесіне арналған «Құрмет грамотасы» 
және бағалы сыйлықтар мен аудан әкімінің 
алғыс хаты, облыстық денсаулық сақтау 
департаментінің «Құрмет грамотасы», 
«ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына», 
«Желтоқсан оқиғасының-25 жылдығына» 
орай мерекелік медалін иеленген екен. 
«Арал фестивалі» күндері мен «Мың 
бала» жылын қорытындылауға арналған  
мерекелік мәдени-көпшілік шараларына 
атсалысып, ауданның мәртебесін 
көтеруге қосқан өлшеусіз еңбегі үшін 
Аудан әкімдігінің алғыс хатымен  
марапатталыпты. Сондай-ақ, 2011 жылы 
«ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен, 
2013 жылы «ҚР Ұлттық бизнес-рейтингті 
ұйымдастыру» дәстүрлі  комитетінің 
шешімімен «Қазақстан даңқы» орденімен, 
2014 жылы «Қазақстан маслихаттарына 
20 жыл» мерекелік медалін және «Нұр 
Отан» ХДП-ның 15 жылдығы қарсаңында 
арнайы алғыс хатпен марапатталыпты. 
2014 жылы «Жоғары санатты дәрігер 
ұйымдастырушы» атағын да алған екен. 
Осының бәрін ағайдан аузым ашыла ұйып 
тыңдап отырып қалыппын. Таңданысым 
мен таңғалысымды жасыра да алар 
емеспін бір жағынан. Міне, еңбектің 
өтелгені деп мен нақ осы жағдайды 
айтар едім. Меніңше, «не ексең соны 
орасың» деген осы шығар бәлкім. 
Осылай ағай екеуміз әңгімелесуімізді 
аяқтап, ағай басқа науқастарды тексеруге, 
мен өз бөлмеме кете бардым. Осылай 
әңгіме жарастығымыз өз соңынада 
жетті. Осындай, дарынды да таланты 
дәрігерім тұрғанда, мен мақтанбағанда 
кім мақтансын?! Шарапат ағайдай ақ 
халатты абзал жандарым барда туған 
жерім әлі-ақ денсаулық  жөнінен еш 
проблемасыз өңірге айналарына сенімім 
мол. Бұйыртса, өзім де оқуды аман-есен 
аяқтап, Шарапат ағайдай болуға бар күш 
жігерімді салмақшымын. Өмірлік сабақ 
алар мотивация берген ағайға және оның 
мотивациялы сөздері мәңгі есімде қалары 
хақ дүние.

Қайрлаева Мереке 
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