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Сұрақ: Мен Жеке кабинетке БЖЗҚ 
мобильді қосымшасы арқылы неліктен 
кіре алмаймын?
⁉ ЖАУАП: Салымшылардың Жеке 
кабинетке кіре алмауының негізгі 
себептері: 
✅ «Интернет арқылы / ЭЦҚ кілтін 
пайдалану арқылы» ақпараттандыру тәсілі 
таңдалмаған. Ақпараттандырудың осы 
тәсілін Жеке кабинетте ЭЦҚ көмегімен 
немесе ақпараттандыру тәсілін өзгерту 
(анықтау) туралы келісім жасау арқылы 
Қордың кез келген қызмет көрсету 
кеңсесіне жүгіну арқылы таңдауға болады; 
✅ Телефон нөмірі және (немесе) 
электрондық пошта мекенжайы өзекті 
емес және Қордың ақпараттық жүйесінде 
тіркелмеген. Жеке кабинетте ЭЦҚ 
көмегімен «Деректемелерге өзгерістер 
және (немесе) толықтырулар енгізу» мәзірі 
арқылы немесе Қордың жақын жердегі 
бөлімшесінде деректерді жаңартуға 
болады; 
✅ Мобильді қосымшаның ескі нұсқасы 
орнатылған. Қосымшаны жаңартып, қайта 
кіруге кеңес береміз. 

Ата заңымның анасы болған дәстүрім, 
Ата салтында – ғажайып ғұрып, жақсы ырым. 
Ата бабамның ақ отау, алтын бесігі – 
Атамекенім! Алладан соңғы басты ұғым! 

Шариятымды, ар-ұятымды шаң басып, 
Шаңырақ қалды. Шежіре сырдан шал қашып. 
Шала білетін ұлтымның ұлық тарихын, 
Шалағайлар жүр ата дәстүрден алжасып. 

Қасиет қалмай, береке болмай ісімде, 
Қас дұшпан келіп қасықтап қанымды ішуде. 
Қасымхандардың қасқа жолынан адасып, 
Қасқырдай болып ұлиды- ау, үрей ішімде. 

Есімнен қалған елді адастырмас ескі жол, 
Есімдегі әлгі ән, «Елім- ай» еміс естілер. 
Есіктен қарап қалмасын қайран қазағым, 
Есілге қонған есіл ерлерім, есті бол! 

Тәуелсіздіктің жолында кеше мың өлдік, 
Тәубасын айтып Тәңірге бүгін жүрер жұрт. 
Тәуекел етіп, жеті жұртымның қамын жеп, 
Тәукедей, сірә, жасайтын кім бар бір ерлік?! 

Залалы тимей заманды мынау кім күштер? 
Заңғар таулардай бола алар ма екен «білгіштер» 
Заманалардан қазақтың заңы – дәстүр ғой, 
Заң бұзғандардың бәрі де, ендеше, қылмыскер.
Қалқаман Сарин

Заң дәстүр 

30 тамыз30 тамыз
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күні! Конституциясы күні! 

Мен Таганиязов Мейрамбек, Марат 
Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина 
университетінің студентімін. Ойланып отырып, 
менің өлкемде бүкіл елге танымал дәрігер бар 
ма кен деген сұрақ туындады. Бар, әрине, және 
де ол  - менің ағам. Әзірге таныла қоймаған 
болар, бірақ мақаланы ағам туралы жазғым 
келді. 

Бұл мақала үлкен ағам Таганиязов Нұржан 
жөнінде болмақ. 

- Нұржан, сіздің бұл салаға келуіңізге не 
түрткі болды?

- Біріншіден, адамдарға қол ұшын созу. 
Адамдарға көмектесу, өмірлерін құтқару си-
яқты маңызды, жауапкершілігі мол мамандық 
болған соң. Екіншіден, кішкентай кезімнен ақ 
халақты қатты жақсы көрдім. Сондықтан бұл 
саланы тандадым, - деді Нұржан.

- Бұл салаға келуді ең алғаш неден 
бастадыңыз?

- Мен Ұлттық Біріңғай Тестілеуде, таңдау 
пәнім биология болды. Батыс Қазақстан 
облысы медициналық коледжінде фельдшерлік 
факультеті бойынша 3 жыл білім алдым, - 
Нұржан.

- Оқу орныңызды ойдағыдай бітіріп 
шықтыңыз. Ендігі жұмыс орнын табу жөнінен 
қиындықтар болды ма?

- Шыны керек, еш қиындық болған жоқ. Өйт-
кені, дәрігерлер әрқашан да керек, яғни сұранысы 
ешқашан жоғалмайтын мамандықтардың бірі 
деп айтуға болады. Бірінші байлық - денсаулық 
деп бекер айтылмаған. Сол байлықты сақтауға 
жәрдемдесу дәрігерлердің ең басты міндеті.

-Қандай жерде жұмыс істедіңіз, және 
өзіңізге жұмыс орны ұнай ма? 

-Әрине ұнайды және мені бұл жұ-
мыс ешқашан жалықтырған емес. Өзім Ба-
тыс Қазақстан облыстық салауатты өмір 
қалыптастыру орталығында жастар денсаулық 

сақтау орталығының меңгерушісі болып 2 жыл 
жұмыс істегенмін. Сонан соң Ақсай жастары 
Жастар Қоғамдық Бірлестігінде 2 жыл, 
Жаңақала аудандық орталық ауруханасында 
1 жарым жыл салауатты өмір қалыптастыру 
медағасы болып қызмет атқарғанмын. Кейін 
Республикалық Электрондық денсаулық сақтау 
орталығында бөлім басшысы болып 6 ай жұмыс 
жасадым. Ел басымыздың жолдауына сәйкес 
елімізде «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы іске қосылды. Бұның бәрі 
қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, әрі 
ұлттық экономиканы цифрландыру бағдарла-
масын жүзеге асыру шеңберінде, соның ішінде 
денсаулық сақтау және білім беру салаларында 
қолданыста. Сол себепті қазір мен Түркістан 
облысы денсаулық сақтау басқармасының 
мониторингілеу-ақпараттандыру және 
медициналық жабдықтаудың цифрлендіру 
маманымын.

- Ия, түсінікті! Өте керемет екен. Көптеген 
жерде жұмыс істеген екенсіз. Енді болашаққа 
қандай ойларыңыз бар? Сол туралы айта 
кетсеңіз.

- Қазір Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде магистратурада оқып 
жатырмын. Денсаулық сақтау менеджеріне 
білім алудамын. Болашақта ғылыми немесе 
басқару мансабының негізі болып, беделді 
жұмысқа орналасып және мансапты жоғарырақ 
бастаймын деген ойдамын. 

Міне, осылайша ағамнан сұхбат алған 
болатынмын. Қазіргі таңда денсаулық сақтау 
саласында еңбек етіп жүріп, күндердің бір 
күнінде ерен еңбегі ақталып, көгілдір экранға 
шығып, бүкіл елге танылатынына сенемін. 
Өйткені, армандар орындалады - мақсатың 
айқын болса!

Таганиязов Мейрамбек 

Менің өлкемнің танымал дәрігері

УВАЖАЕМЫЙ КИБАДАТ САТОВИЧ!
Коллектив военной 

кафедры  НАО 
«Западно-Казахстанский 
медицинский университет им. 
М.Оспанова»,  поздравляет 
Вас с самым важным 
праздником — Вашим 
юбилеем! 

Пусть этот юбилей принесет Вам массу 
позитивных  воспоминаний, крепкого здоровья, 
отличного самочувствия, больше радости и  новых 
достижений, успехов в работе, и благополучия в 
семейной жизни! 

Пусть все мечты сбываются, желания 
исполняются, цели достигаются и здоровье 
улучшается! Счастья, радости и душевной 
гармонии, блистательных удач, незабываемых 
впечатлений и головокружительных успехов, 
верных друзей и яркой радуги эмоций!
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Коронавирусная инфекция 2019 г. была 
объявлена Всемирной организацией здра-
воохранения пандемией 11 марта 2020 г. 
При всестороннем обзоре неврологических 
расстройств было установлено, что инфек-
ция SARS-CoV-2 поражает центральную 
нервную систему, периферическую нерв-
ную систему и мышцы. Первые проявле-
ния COVID-19 со стороны ЦНС обычно 
включают головную боль, аносмию, гипо-
смию, гипогевзию и дисгевзию. Головная 
боль (цефалгия) является неспецифичным 
симптомом многих заболеваний. Этиоло-
гия цефалгии вариабельна, для нас пред-
ставляет интерес цефалгия, обусловленная 
непосредственным воздействием вируса 
SARS-CoV-2. Воздействие вируса SARS-
CoV-2 приводит к высвобождению про-
воспалительных медиаторов такие как инте-
рлейкин-1b (IL-1b), NF-kb (ядерный фактор 
kb), PGE2 (простагландин E2) и NO (оксид 
азота) и цитокинов, которые играют важ-
ную роль в активации тригеминоваскуляр-
ной системы и повышают чувствительность 
ноцициентивных рецепторов к медиаторам 
боли, которыми являются гистамин и бра-
дикинин. 

По данным метаанализа 60 публикаций, 
включающих более 3,5 тыс. пациентов, го-
ловная боль при COVID-19 отмечалась в 

12%-41% случаев, т.е. каждый третий па-
циент жаловался на головную боль. Отме-
чались следующие ее особенности: голов-
ная боль возникала внезапно или нарастала 
постепенно, локализовалась чаще в височ-
но-теменной, лобной, а также в периорби-
тальных областях и в проекции придаточ-
ных пазух носа. Многие пациенты отмечали 
устойчивость боли к обычным анальгетикам 
или высокую частоту рецидивов головной 
боли на фоне активной фазы COVID-19. У 
части пациентов высокая интенсивность 
головной боли на фоне других симптомов 
инфекции послужила поводом для обраще-
ния к врачу и могла вызывать суицидальные 
мысли. У большинства из этих пациентов в 
анамнезе не было указаний на наличие ми-
грени или головных болей напряжения. Но 
пациенты, страдавшие мигренью до разви-
тия COVID-19 описывали иной характер 
боли, чаще с симптомами фото- и фонофо-
бии. При COVID-19 головная боль часто 
сопровождается повышением температуры, 
при этом чем температура выше, тем тяже-
лее проявления головной боли. Это объяс-
няется мощной вирусной атакой на ЦНС и 
ответной иммунной реакцией пациента, так 
называемым «цитокиновым штормом». 

Что касается характеристик головной 
боли при коронавирусной инфекции она 

может быть приступообразной, когда па-
циенты жалуются на неприятные ощущения 
волнообразного характера, т.е. она может 
утихать и снова появляться, с нарастанием 
интенсивности при каждом приступе, 
также сопровождаться тошнотой, рвотой, 
непереносимость яркого света, громких 
звуков, чувство страха (паники). Гудящая 
диффузного характера головная боль, когда 
пациенты отмечают ощущения тяжести в 
голове (как будто налита свинцом), жжение 
и резь в глазах, заложенность носа, вплоть 
до потери обоняния. Люди, перенесшие 
COVID-19 легко или практически бессимп-
томно, также спустя некоторое время могут 
предъявлять жалобы на головную боль. Та-
ким образом, можно предположить, что сте-
пень выраженности воспаления и гипоксии, 
коррелирующая с тяжестью заболевания, 
тоже играет важную роль в интенсивности 
головной боли. 

На сегодняшний день неврологические 
проявления изучены не до конца, ученые 
могут лишь предполагать, что головная боль 
при COVID-19 будет носить краткосрочный 
характер или трансформироваться в ежедне-
вную персистирующую головная боль. 

Кафедра неврологии, психиатрии и 
наркологии

Алиева М.Б., Маннапова А.И.  

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЕҢБЕКТЕН БАҒЫН ТАПҚАН ДӘРІГЕР
Қазақтың байтақ жерінің қай түкпіріне 

барсаң да, тарихы терең, қойнауы құтты. 
«Әркімге өзінің туған жері – Мысыр Ша-
харындай» деген сөз рас. Сондай жердің 
бірі Жемнің бойында орналасқан табиғаты 
сұлу, шөбі шүйгін, «Ақ бұлағы» аңызға ай-
налған қасиетті мекен – Жарқамыс. Өйткені, 
бұл өңір білімнің қарашаңырағы, бүгінде 
90 жылдық тарихы бар – Жарқамыс орта 
мектебінен түлеп ұшқан түлектерімен таны-
мал. Қазірде облыстағы ең байырғы білім 
ұяларының бірі. Бұл өңірден Ақбұлағымен 
әлемге танымал – Бәкір Тәжібаев, жүрек 
тербейтін нәзік лирикасы «Нәзік бұлттар» 
туындысымен Тобық Жармағамбетов, «Ақ 
нөсер» жыр жинағымен Өтежан Нұрға-
лиев, «Үшбұлақ» кітабымен Есенбай Дүй-
сенбайұлы және Сағи Жиенбаев, Мәди 
Айымбетов сынды ақын-жазушылар,  физи-
ка-математика ғылымдарының докторлары 
Назарбай Былиев, Ілияс Тәжмұратов, Қалау 
Бақытов т.б. түлектер ұшқан. Халық арасын-
да «Жарқамыс жазушылар одағы » дегенде 
сөз бар. Есен Тасыбаев, Сайлаш Сағиева, 
Аманқазы Жылқыбаев, Бекболат Жолдин, 
Зинаида Тәмпіл, Гүлзия Алпысбаева атты 
түлектер киелі орданы алтын белгімен бі-
тірді.  

Осы түлектердің бірі бүгінде қан қысымы 
артып, жүрек дертіне шалдыққан жандарға 
шапағатын тигізіп, сауығуына себепші бо-
лып жүрген тәжірибесі мол ғалым-дәрігер 

– Жолдин Бекболат Құлжанұлы. 1950 жылы 
Байғанин ауданы, Сарытоғай селосын-
да дүниеге келіп, 1966 жылы Жарқамыс 
орта мектебін бітірген. 1972 жылы Ақтөбе 
мемлекеттік медицина институтына түсіп 
«Емдеу ісі» мамандығы бойынша тәмам-
даған. Алғаш қызмет  жолын Арқалық қа-
ласындағы Торғай облыстық ауруханасында 
дәрігер-терапевт болып бастаған. 1975-77 
жылдары Ақтөбе мемлекеттік медицина ин-
ститутының госпитальдық терапия кафе-
драсында клиникалық ординатурада оқып, 
іс-тәжірибе жинақтаған. 1979 -92 жылдары 
осы медицина институтында ассистент, одан 
кейін 1992-2001 жылдары доцент, терапия 
және кардиология кафедрасының жетекші-
сі болған. 2002 жылдан бастап осы факуль-
теттің деканы қызметіне тағайындалған. 
Көп жылғы тәжірибелерін жинақтап, 1998 
жылы Мәскеу медициналық – стоматоло-
гиялық институтының ғылыми кеңесінде 
«Жүрек шаншуымен ауыратын науқастарды 
изосорбид 5-мононитрат препараттарымен 
емдеу жөніндегі клиникалық-фармаколо-
гиялық және эмбриологиялық зерттеулер» 
тақырыбында кардиология мамандығы 
бойынша диссертация қорғап, медицина 
ғылымдарының кандидаты атағын алған. 
2013 жылдан бері Батыс Қазақстан мемле-
кеттік медицина университетінің профес-
соры. 

Қазіргі таңда, Бекболат Жолдин тапжыл-

ӨЗ ІСІНІҢ ХАС ШЕБЕРІӨЗ ІСІНІҢ ХАС ШЕБЕРІ
Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік 

мамандықты таңдау үлкен жауапкершілік-
ті жүктейді. Дәрігерің жолында көптеген 
қиындықтар, күтпеген оқиғалар өте жиі 
кездеседі. Оны әрдайым жеңе білу, жібер-
ген қателіктеріне мойымай, керісінше оны 
тәжірибесінің бір бөлігі деп қабылдау – 
нағыз маманның шынайы өмір жолы десе 
де болады. Дәрігер болу үлкен лауазымды 
қажет етпейтін, сөйте тұра мол алғыс пен 
сауаптың иесі болуға бастайтын мамандық. 

Дәрігер адам тағдырына немқұрайлы 
қарамайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі 
мықты жан болу керек. Батыс Қазақстан 
облысы Жаңақала ауданының тумасы Ама-
нов Тайман Тулеугалиевич қазіргі уақытта 
Орал облыстық онкология диспансерінің 
хирургы болып жұмыс жасап жатырған 
жайы бар. Бұл адамды «хирург от бога » 
десе де болады. Оған дәлел – осы ауруха-
наға жолданған науқастардың отаны Тай-
ман жасаса екен деп тілеуі. Тайман Туле-
угалиевич адамгершілігі мол, қайырымды, 
өз ісінің майталманы. Отаға баратын 
адамдармен жеке, аяғымен барып сөйле-
сіп, «жаман»  аурудың диагнозын естіп, 
ертеңгі күнім не болады деп күмәнданіп 
отырған адамға «Бәрі де жақсы болады, 
ештеңе уайымдамаңыз!» – деген бір ауыз 
сөзі ойындағы күмәнді сейілтіп жібереді. 

«Алланың сынағы шығар, қаңтар 
айында омырауымдағы ісікті байқап, 
облыстық онкологиялық диспансерге кел-
дім. Ота жасатып, хирургия бөлімінде ем 
алуға тура келді. Сонда байқағаным, ау-
рухана дәрігерлері мен қызметкерлерінің 

ауру адамға деген көзқарасы. Әр науқасқа 
күлімдеп қарап, жылы сөздерін арнаған 
мамандар, ауруыңды ұмыттырады, өмірге 
деген құлшынысың да артады. Әсіресе, 
хирургия бөлімінің басшысы Тайман Төле-
угалиевич Аманов күлімдеп, жағдайыңды 
сұрағанда – барлық ауруыңнан айығып 
кеткендей күй кешесің. Соншама өз ісінің 
шеберін танисың. «Алдымен адам бол, со-
дан соң маман бол!» деген сөз құдды осы 
кісіге арналған ба деп қаласың» деп өз әң-
гімесін айтқан болатын нағашы апам. 2012 
жылы ауыр дертке шалдыққан апам, осы 
дәрігердің арқасында сәтті ота жасалып, 
арнайы ем-шарасын қабылдап, қазіргі 
уақытта отбасының ортасында, аман-есен 
өмір сүруде. Әрине, апамның тәуір болып 
кетуіне бірден бір себеп болған алғашында 
– Алла, содан соң өз ісінің хас шебері Тай-
ман аға дер едім. Адам өз ісінің хас шебері 
болу үшін орасан зор еңбек керек. Ерін-
бей еңбектеніп, науқастардың ақ батасына 
бөленіп жүрген Тайман ағаның алар асу-
лары мен шығар белестері әлі де алда деп 
ойлаймын. 

Дәрігерлік қызметке деген қы-
зуғышылық мен мамандық алу ғана жеткі-
ліксіз. Олардың адам өмірінде жауапкерші-
лігі, құлшынысы мен адалдығы, адамдығы 
маңызды. Дәрігер болатын адамға үлкен 
жүрек керектігі, ақ халатты кір қалдырмау 
керектігі де бекер айтылмаған. Медицина 
саласының бір жыртығы болса жамайтын, 
құлап бара жатса демейтін, бір кішкентай 
шық көрсе үрлейтін деп жүрген азаматтар-
дың бірі деп осы Тайман ағамызды айта 
аламыз. 

Маулет Баян 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ 
БАСҚАРУШЫЛАР (ИПБ)

БЖЗҚ салымшылары (алушылары) жинақтардың 
жеткіліктілік шегінен асатын бөлігін өздері таңдаған 
басқарушы компанияларға аудара алады және оларға өз 
жинақтарын инвестициялық басқаруды сеніп тапсыра 
алады. Қалған зейнетақы жинақтары ҚР Ұлттық Банкінің 
басқаруында болады. Нені білу керек?

 ✅ Аударым сомасы салымшының БЖЗҚ-дағы 
нақты зейнетақы жинақтарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының ең аз жеткіліктілік шегі арасындағы 
айырмадан аспауы тиіс; 

✅ Зейнетақы жинақтарын бір немесе бірнеше 
инвестициялық портфельді басқарушыға (ИПБ) аударға 
болады, бұл ретте жинақтарды бір ИПБ-дан екінші ИПБ-
ға сенімгерлік басқаруға жылына көп дегенде бір рет қана 
беруге болады; 

✅ Аударымға өтінішті Қор бөлімшелерінде немесе enpf.
kz сайтындағы Жеке кабинетте беруге болады; 

✅ Жинақтарды ИПБ-ға аудару өтініш түскен күннен 
бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады; 

✅ Мәлімделген соманы ИПБ-ға аударған сәтке дейін 
enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетте немесе Қор бөлімшесіне 
барып, берілген өтініштің күшін жоюға болады; 

✅ ИПБ инвестицияларды басқару үшін ақы 
алуға құқылы. ИПБ үшін сыйақының ең көп мөлшері 
инвестициялық кірістің 7,5% аспауы керек;

 ✅ ИПБ-да сенімгерлікпен сақталған зейнетақы 
жинақтарын Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруына 
ИПБ-ға алғашқы аударудан кейін екі жылдан ерте емес 
мерзімде қайтаруға болады; ✅ Зейнетақы жинақтарын ИПБ 
басқаруына аудару кезінде мемлекеттік кепілдік басқарушы 
компанияның зейнетақы активтерінің ең төменгі кірістілігін 
қамтамасыз ету кепілдемесімен ауыстырылады;

 ✅ Cалымшы зейнет жасына толғанға дейін 10 күнтізбелік 
күн бұрын салымшының жинақталған зейнетақы қаражаты 
Ұлттық Банктің инвестициялық басқаруына қайтарылады. 

✅enpf.kz сайтының «Қызметтер» бөлімінде толық 
ақпарат жарияланған. 

май ізденіс пен ерең еңбектің арқасында 
«Қазақстан денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
«Ыбырай Алтынсарин» белгілерімен мара-
патталған. 2012 жылы Қазақстан кардиолог-
тар қауымдастығының  «Ақ жүрек» белгісі 
және «Кардиология саласының қайраткері» 
атақтарына ие болған.  

Ғылымдағы жетістіктері жүрек дертіне 
қатысты шетелдік қоғамдармен тығыз бай-
ланысты. Атап айтсақ, Ресей кардиологтар 
қоғамының, Ресей жүрек жетіспеушілігі 
мамандар қоғамының, Еуропалық кардио-
логтар қоғамының, Қазақстан терапевтер 
ассоциясы төралқасының мүшесі. Қаза-
қстан және шетелдердің басылымдарында 
200-ден аса ғылыми еңбектері жарияланған. 
2017 жылы бірнеше дүниежүзілік форумға, 
Барселона конгресіне қатысқан. 

Бекболат Жолдиннің отбасы жайлы 
айтар болсақ, Бекболат аға әжесінің ба-
уырында өскен. Қазірде ағамыздың дәрігер 
болуына осы кісі себепші десем қате емес. 
Өйткені, бірде әжесі ауырып қалған кезде, 
оны емдеп жазатын, денсаулығын қарайтын 
дәрігер болсам деп армандаған. Ал, әкесі 
ауылшаруашылық маманы, анасы білім са-
ласында еңбек еткен. Отбасында сегіз бала 
болып тәрбиеленіп, ер жеткен. Бекболат 
ағаның жанұясын «Дәрігерлер жанұясы» 
деуге болады. Өзімен қоса есептегенде сегіз 
адам осы мамандықты қалаған, қазіргі таңда 
бәрі өз ісінің білгірлері болып табылады. 

Бекболат аға білікті кардиолог ретін-
де жыл сайын өз мамандығына сәйкес 
елге барып, халықтың денсаулығын тексе-
ріп, тегін қызмет көрсетеді. «Туған жерге 
тағзым» акциясы аясында және Байғанин 
ауданының құрылуының 90 жылдығына 
орай өз жерлестеріне де тегін қабылдау жа-
сады. Қабылдауға келгендердің біразына 
кеңес беріп, кейбір сырқаты бар жандарға 
облыс орталығына емделуге жолдама берді. 
Сонымен қоса, профессор жергілікті дәріге-
рлермен семинар-дәріс өткізіп, өз тәжірибе-
сімен бөлісті.

Міне, менің өлкемнің жанашыр танымал 
дәрігері. Алдына мақсат қойып, адалдық пен 
төзімділікті, жауаптылық пен мейірімділікті 
өз бойынан көрсете білген белгілі кардиолог 
– Жолдин Бекболат Құлжанұлын өзіме де, 
өзгеге де үлгі боларлықтай азамат ретінде 
көремін. Қазіргі таңда мен Марат Оспанов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ме-
дицина университетінің 1-курс студентімін. 
Осы жылы мен де Бекболат аға білім алған 
киелі Жарқамыс орта мектебін «Алтын Бел-
гімен» бітірдім. Батыс Қазақстан мемлекет-
тік  медицина университетіне оқуға түскен-
дегі арманым невропотолог-дәрігер болсам 
деймін. Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби

«Ісім оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз.
Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз»,-деген 

өсиет сөз қалдырған.
Білікті маман болу үшін білім, ізденіс, 

талпыныс керек екенін түсіндім. Ол үшін 
мен үлгі алатын, бізге жол сілтейтін тұлға-
лар жеткілікті. Ал, шынайы білім алу кен 
орнын ашумен бірдей. Әрине, білім алу 
барысында ізденіс, еңбек ету керек. Ал,сол 
ізденісті қалыптастыру үшін талпыныс қа-
жет. Сонда ғана үздік нәтижеге жете аламыз.

Жақсылықова Динара Нұрлыбекқызы

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАЙТАЛМАНЫ
Жалпы менің оқу орнымда Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған сту-

денттер бар. Сол студенттердің өздерінің туған жерлерінен шыққан дәрігер 
мамандар айтарлықтай бар. Бұл мамандар қазіргі таңда жоқ немесе бар бо-
лсын олар туралы біз міндетті түрде айтуымыз қажет. Себебі ол кісілер меди-
цина саласына өздерінің үлестерін қосқан ұлы тұлғалар. Сондықтан да  олар-
дың еңбектеріне жайдан-жай қарамауымыз қажет. Мен бұл эсседе менің  туған 
жерімнен шыққан Нсанов Жексембай Калменұлы жайында әңгімелегім келіп 
отыр. Ол 1952 жылы қазанның 10 жұлдызында Атырау облысы  Құрманғазы 
ауданы Приморское ауылында дүниеге келген. Жоғары медициналық білімі 
бар. Ол Алматы мемлекеттік медицина инстутында (қазіргі С.Ж. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті) білім алған. Емдеу ісі факуль-
тетінің түлегі. Оқу орнын 1986 жылы 20 шілдесінде аяқтаған. Жалпы қазақ 
және орыс тілін жетік меңгерген. 1986-1988 жылдары  Алматы мемлекеттік 
медицина институтында онкология мамандығы бойынша клиникалық ордина-
турада оқыған. 1990-1997 жылдар аралығында Алматы мемлкеттік медицина 
инстутында онкология кафедра ассистент жұмысын атқарған. Кейін медицина 
ғылымдарының кандидаты атағына ие болады. 1997-2001 жылдары онколо-
гия кафедрасының доценті қызметіне ауысады. Одан кейін Атырауға оралып, 
Атырау облысының онкологиялық диспансердің бас дәргері болады. 

Жалпы Жексембай Калменұлы көптеген марапаттарға ие болған. Олар: 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен, 
2011 жылы «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісіне қосқан 
үлесі үшін» төс белгісі, «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісі-
нің үздігі» белгісімен маратпатталған. «Үздік менеджер-денсаулық сақтауды 
ұйымдастырушы-2011» номинациясы бойынша облыстық байқауға қатысып, 
жүлделі орын дипломымен марапатталды, Облыстық Әкімшілік Денсаулық 
сақтау министрлігінің мақтау қағаздарымен алғыс хаттарымен марапатталған. 
Жалпы қазіргі таңда Атырау облысының онкологиялық диспасерінің бас дәрі-
гері қызметін атқарып жатыр. Азаматтарды 15:00-18:00 аралығында қабыл-
дайды. Мен халықтың Жексембай Калменұлына  қалдырған пікірлерін оқи 
отырып, риза болдым. Себебі халық оның еңбегін бағалап үлкен алғыстар 
жаудырып жатыр. 

Қорытындылай келе, осындай дәрігерлер барына мен қуанамын. Солар-
дың қатарына болашақта мен қосыламын. Елімнің медицинасын көркейтіп, 
елімнің мақтанышы болғым келеді. Мені әрқашан да осы Жексембай Кал-
менұлы секілді халық сыйлап, мендей дәрігер барына қуанғанын қалаймын. 

Сұлтан Диана 
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ІСКЕР МАМАН
Халқына жарық сыйлаған

Өз жақсылармызды өзіміз ұлықтамасақ,
өз жайсаңдарымызды өзіміз қызықтамасақ

онда ол өз ырысымызды өзіміз тепкендік,
өз тілеуімізді өзіміз кескендік те болар еді.

Әбіш Кекілбаев
Ел мен жердің, халықтың байлығы да, атақ-даңқы да ел қаді-

рлейтін парасатты азаматтарымен өлшенетіні ақиқат. Осы тұрғыдан 
бүкіл ғұмырын медицина саласында адамдарға мейір шуағын төгіп 
талай жанды ажалдан құтқарған, біз үшін әулетіміздің мақтанышы 
Қази Аязұлы Қойтанов әкем осы шығармамның арқауы болмақ.

Денсаулық сақтау саласы адам өміріне тікелей қатысты болған-
дықтан, қызықты да қиын бағыттардың бірі. Бұл салада тек жүрек 
жылуы мол, өз жұмысына шынайы берілген, көмек сұраған адамға 
риясыз қызмет көрсете алатын шынайы маман ғана жұмыс істей 
алады. Осындай ардақты жан Қази Аязұлы Қойтанов 1953 жылы, 
тамыздың 28-ші жұлдызында Маңғыстау облысы, Маңғыстау ау-
даны, Таушық кентінде көпбалалы отбасында дүниеге келген. Он 
тумаластың ішінде менің әкем медицина саласын таңдап, Ақтөбе 
қаласындағы Марат Оспанов атындағы медициналық инсти-
тутқа 1970 жылы өз асқақ арманымен түскен болатын. 1976 жылы 
өз оқу орнын үздік аяқтап, өз туған жеріне  Маңғыстау облысы, 
Маңғыстау ауданы, Шетпе кентінде өз еңбек жолын бастап халық 
қалаулысы бола бастады. 1978 жылы әкем Қази мен анам Ақтамақ 
шаңырақ көтерген болатын. Қази Аязұлы ұлағатты отбасы иесі. 
Анам Ақтамақ ұзақ жылдар бойына аймақтық балалар дәрігері, 
18 жыл облыстық жұқпалы ауруханасында бөлімше меңгеруші-
сі қызметтерін атқарды. Қази әкем мен Ақтамақ  анам  екеуі бір 
қыз, екі ұлды дүниеге келтіріп, тәрбиеледі. Бүгінде бәрі отбасылы, 
жоғары білімді, әр салада жұмыстар атқарады. 

Медицина ғылымының кандидаты Әзірбай Ораз ағамыз Қази 
әкемді былайша еске алады: Ол тапсырылған шаруаларға өте мұқи-
ят қараушы еді. Неврология бөлімінің жұмыс қағидасы, бөлім мең-
герушісінің қызмет аясы бағытындағы құжаттар оның үстелінің 
үстінен табылушы еді. Оларды үнемі зерделеп отырды және олар-
ды барынша толық орындауға тырысатын. Табиғи пайымдылығы 
мен бекітілген құжаттар негізінде сауатты жұмыс жасай білгендігі 
оны қарамағындағы жандардың толық мойындауына ықпал етті. 
Ірілер тек қана іріні ғана мойындайды. Қазекең ірі маман еді, өзін 
қасындағы ірі мамандарға мойындата алды.

Маңғыстау өңірінде өзінің бар білігі мен білімін халық ден-
саулығы үшін арнаған, талай адамның ажалына араша түсіп, өз-
геге жарық сыйлай жүріп өмірден ерте кеткен дәрігер. Оның биік 
адамгершілік қасиеті, алдына келген адамды бөле жармаған қа-
рапайымдылығы, бәрінен бұрын өзінің дәрігерлік парызын адал 
атқарғандығы туралы өлке тұрғындары әлі күнге дейін жылы ле-
бізбен еске алады. Болашақ дәрігер атты жауапкершілігі мол ма-
мандықты таңдайтын жастарға да ақыл кеңесін бере отыра, осы 
салада қызмет атқарып жүрген үлкен ұлы Жәнібек ағамызға мына 
сөзді мәңгі жадында сақтай біл деген. «Дәрігер туралы сырт көздің 
«Әй, соны қойшы, оған барып емделгенше құдайдың маңдайыма 
тап қылғанын көріп, үйде жата бергенім жақсы» деп үмітін үзгені 
ең қиын, кешірілмес жаза».

Бала күнгі асқақ армандарымның бірі Қази әкемнің жолын 
қуып білікті де білімді дәрігер болып ел алғысына бөлену еді. 
Міне, осы таңда сол асқақ арманыма бір қадам болса да жақын-
дап келе жатқандаймын. Болашақта елдің үмітін үзетін емес, үміт 
отын жағып, халқыма жарық нұрын сыйлайтын ақ халатты абзал 
жан болу жолында көз майын тауысып еңбек етіп, әулетіміздің дара 
жолын жалғастырмақшымын. «Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, 
шын бақыт осы»,-дейді Шәкәрім атамыз. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» дегендей, өзі жоқ болса да, артына өшпестей 
із қалдырды. Әріптестері мен жора-жолдастары Қази әкеміздің 
іскерлігіне, білімдарлығына, мол өмір тәжірибесін ортаға салуға 
асығатын асыл қасиеттерін еске алса, біз артында қалған ұрпағы  
ретінде мақтан тұтамыз. Әкемнің ерен еңбегін халық елеп, қазіргі 
таңда облыстық ауруханаға Қойтанов Қази Аязұлы әкемнің ескер-
тішін орнатты. 

Асқарұлы Қыдырбек 

ҮЗДІК ОТАШЫ
Әр адам бұл өмірге босқа келіп, босқа кетпейді. Өмірге келген 

соң арманыңды мақсатқа айналдыра отырып, өмірдің мәнін тауып, 
мәнімен бірге өзіңді де, өз орныңды да та-
буың қажет. Бұл әр адамның парызы. 
Шығамын тірі болсам адам болып, 
Жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. 
Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, 
Жүргенше өмір сүріп, надан болып, - деп 
Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, өмір-
лік жолыңды тауып, адам болып шыққанға 
не жетсін?! Бір адамның өмірін сүріп, жүз 
адамның ғұмырын жасағандар да аз емес. 
Өз еліне, халқына дара ұл болып, даналық 
жолын жүріп өткен қазақтың біртуар аза-
маттары қаншама жыл өтсе де ел есінде. 
«Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» 
демейді ме дана қазақ халқы. 

Сондай игі жақсылардың бірі – Зинеш 
Бралов. Медицинада өз орнын ойып қал-
дырып кеткен тұлға деп нық сеніммен ай-

туға болады. Бұл өмірде адамға қымбат нәрсенің бірі – жаны. Ал оны 
сақтап қалу үшін бар күшін салып, аурумен күрескен дәрігерлердің 
еңбегі өлшеусіз. Себебі, адам жаны бағасыз. Басы ауырып, балтыры 
сыздаған кез-келген адамның жанына шипа тауып, арыз -арманын 
тыңдап, қолынан келгенше бар күшін салған Зинеш Бралов өте қа-
рапайым кісі болған деседі көзін көргендер. Халық айтса, қалт ай-
тпайды. Зинеш атамыздың арға ата- бабалары да әулие, емші болған 
екен. Адамның ауру сырқатын айтпай ақ ішкі түйсігімен сезіп, емдеп, 
сырқатын талай жазған. Сол ата бабаларынан қонған сезімталдық, 
аурудың емін жазбай тану бала Зинешті осы жолға әкеліп, халқына 
сыйлы дана Зинешке айналдырған. Ол тек қана хирургтің және жүй-
ке аурулары дәрігерінің аясында ғана хабардар емес, сонымен қатар 
барлық ауру түрін жазбай тауып, шипасын көрсеткен.

Әр адам туған жерімен мақтанған кезде сол туған өлкесінен 
шыққан даналар мен дараларды ерекше атап өтеді. 

Мен де өз туған өлкемнен осындай біртуар азаматтар шыққанын 
мақтан тұтамын. Ақтөбе мединститутын бітірген соң, Ембі қаласын-
да бес жыл еңбек еткен Зинеш Бұрханұлы Мұғалжар аудандық ор-
талық ауруханада хирургия бөлімінің меңгерушісі болып талай жыл-
дар жұмыс атқарды. Оның қандай дәрігер екенін күллі жұрт біледі, 
тіпті ең үздік оташы атағын да алған. Асқазанға, жүрекке тағы да 
басқа түрлі оталарды сәтті аяқтап, қолы шипалы болған мықты дәрі-
геріміз «Қазақ КСР- інің еңбек сіңірген дәрігері» атағына ие болды. 
Әрине, қанша марапат беріп, қанша атаққа кенелсек те, оның елге 
жасаған теңіздей жақсылығының тамшысына да татымасын білеміз. 
Бірақ қарапайым, жүрегі таза дәрігер бұның бәрін өзінің халық ал-
дындағы парызы, туған елге борышы деп білді. 

Кейінгі Зинеш Браловтың балалары да әке жүрген жолды 
жалғастыруда. Өмірлік серігі, сүйген жары Бақыт Біралова көз дәрі-
гері болған еді. Көп жылдар бойы жоғары санатты офтальмолог бо-
лып қызмет істейді. Ұлдары Абай мен Асхан та дәрігерлік жолда өз 
орнын тапқан бірегей азаматтар. Жақсыдан жақсы туады демекші, 
әке жолын жалғастырушы осындай азаматтардың бары көз қуан-
тады. 

Зинеш Бралов тек қана дәрігер болып қызмет жасамаған. 
Сонымен қатар, ол Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мем-
лекеттік медицина университетінде дәріс оқып, студенттерге білім 
берген. Қазіргі таңда Ембі қаласындағы бір көшеге Зинеш Бра-
ловтың атын берді. Және сол көшеге ұлы дәрігеріміздің ескерткішін 
орнатты. Осындай тұлғалардың атын өшірмей, халық жадында мәңгі 
қалдыру үшін жасалып жатқан игі істер жанды жадыратады. «Бо-
лмасаң да ұқсап бақ» - дейді дана Абай. Мен де осындар жандар 
секілді осы бір кірпіш дүниеде кетігімді тауып, қаланғым келеді. 
Сол себепті бүгінгі таңда білім алып, өз үлесімді қосу жолында бар 
күшімді салып жүрмін. Егер де жүрегіңде халқыңа, туған өлкеңе ма-
хаббат болса ол сені биік армандарға жетелейтіні сөзсіз. Ал менің ел 
жұртыма махаббатым алау болып жанып, өмірлік жолымда жарық 
болатынына сенемін.

Мұхамбеди А.Б. 

Мына бес күн жалғанда
Қиындық туар адамға,
Қиындықтың жарасын
Кез-келген адам жаза ма?
Бірінші байлық – денсаулық,
Түсінер бұны жан бар ма?
Ақша да емес, даңқ та емес,
Денсаулық керек адамға.
Саулық кетіп адамнан
Басына күн туғанда,
Көмектесер абзал жан
Көңілді реңі нұрлана. 

Маңғаз дала – Маңғыстау тарихы те-
реңде жатқан өлке. Табиғаты сұлулығымен 
көзге түсетін, 362 әулиесі бар қазақ жерінің 
қазынасы. Маңғыстаудың қуаң табиғаты, 
жерінде өскен өткір иісі аңқыған жусаны, 
ойлы-қырлы орналасқан таулы қыратта-
рына  қарап, қазақ өлкесінің қаншалықты 
байлыққа ие екенін білуге болады. Шерқа-
ла, Ақтау, Қаратаудай ерекше орналасқан 
таулары көздің жауын тартарлықтай. Қа-
зақстанның Батыcынан орын тепкен өл-
кенің мөлдір суы тасыған, толқындары 
жағаласа бірін бірі қуатын теңізі – Каспий. 
Каспийдің кәрі толқындарында қалықтаған 
шағалалар оның сұлулығын одан сайын 
арттыра түседі. Маңғыстаудың көп жыл-
дық тарихы болғандықтан, бірнеше жыл-
дық табиғат қалдықтары шірінділерді 
құрап ел байлығы – мұнай пайда болды. 
Бұл жер қойнауынан шыққан қара алтын 
қазіргі таңда Қазақстанның экономикасы-
ның өрлеуіне өте үлкен септігін тигізуде.

Маңғыстауда орналасқан Жаңаөзен 
қаласы 1968 жылы құрылды. Жас қала  
Жаңаөзенге – 53  жыл толды. Біздің қаламыз 
53 жыл ішінде өзінің есімін жақсы жағынан 
ғана таныта білген қала. Қазақтың салт-
дәстүрін мүлткісіз орындаушылығымен 
қала халқы да басқа қалалардан ерекшеле-
неді. Қасиетті мекенім – Жаңаөзенім өрлей 
бер, өсе бер. Болашағың жарқын болғай. 
Тарихта ізі қалар, әдемі, қазақшылдығын 
жоғалпаған қасиетті мекенім мерейтойың 
құтты болсын!

Дәрігер мамандығы – әлемдегі ең күр-
делі әрі маңызды мамандықтардың бірі. 
Ұлағатты Абай атамыз айтқандай, «мей-
ірімділігінде мың мамандық бәрі бар, 
таңдап, талғап бірін ал» - демекші, маман-
дықтың атасы – дәрігер дер едім. Себебі, 
дәрігер жеке өмірінде де мамандығынан 
оқшау жүре алмайтын жан. Яғни, кез-кел-
ген сәтте дәрігердің рөлі ерекше. Олардың 
өмірі үздіксіз көмек көрсетуден тұрады. 
Дәрігердің басты міндеті – антына адал 
болуы. Әрбір адам баласына материалдық 
тұрғыдан әлеуметтік жағдайына қарап бөл-
мей, өзінің емделушілеріне тең көз-қарас-
пен қарау.

Жаңаөзен қаласы – білікті мамандарға 
толы өлке. Қажырлы еңбектерімен көзге 
түскен азаматтар мен азаматшалар қан-
шама? Соның бірі ұлағатты дәрігер – Жа-
лымбетов Құдайберген Ысқақұлы. Ол 
Қызылорда облысы Арал ауданы Ақбасты 
ауылында 1950 жылы өмірге келген. Алма-
ты мемлекеттік медицина институтында 

білім нәрімен сусындаған. Еңбек жолын 
1975 жылы Жаңаөзен қаласында хирургия 
мамандығы бойынша бастаған. 1982-1995 
жылдары қалалық балалар емханасының 
бас дәрігері және қалалық медицина бір-
лестігінің бас дәрігері болып қызмет етті. 
Жалымбетов Құдайберген Ысқақұлы 
өзінің мамандығына адал, білікті маман. Ол 
Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында тұрғын-
дарға алғашқы медициналық көмек ұй-
ымдастыру жүйесін құрды. Дәрігеріміздің 
басты ерекшелігі – медицинадағы 
олқылықтарды жасырмай, кемшіліктерін 
тікелей мәлімдеуінде. Медицинада болып 
жатқан кемшіліктерді түбегейлі зерттеп, 
медициналық қызметтердің дұрыс орын-
далмай отырғандығын мәлімдей отырып, 
қазақ халқының неліктен қазақ емшілеріне 
жүгінетінін ашық баяндады. Яғни, қазақ 
емінің адам денсаулығына тигізер пайдасы 
мол екенін дәлелдеп, ескіден қалған тарихи 
ем-шараларға өзінің оң бағасын берді. Ең-
бекқор дәрігер қазақ медицинасын дамыту 
барысында Қытай еліне бірнеше рет іс-са-
парлар жасап, жаңа ем түрлерінің орында-
лу жолына көз жеткізіп, өзінің біліктілі-
гін  шыңдады. Осылайша, медицинадан өз 
емін таппаған жұртшылықтың қазақ еміне 
жүгінуін зерттеген дәрігер, қазақ халық 
емшілер одағының мүшесі болып сайлан-
ды. Оның осы уақыт аралығында жеткен 
жетістектері біршама, мысалы: Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі, уролог-андолог, мам-
молог, ультрадыбыспен зерттеу, эндоско-
пия, криохирургия саласының тәжіриебелі 
маманы, денсаулық сақтау саласына еңбегі 
сіңген ұйымдастырушы-әдіскер, эконо-
мист менеджер, ”Қазақстанның жұлдызды 
емшісі” орденінің жүлдегері, М.Настра-
дамус, Құртқа Тәуіп атындағы қоғамдық 
академисының академигі, 2013 жылы Эко-
логия академиясының академигі, медицина 
докторы кәсіби дәрежесі берілді.

Қазіргі таңда дәрігердің жеке клиника-
лық емханасы бар. Медициналық орталық 
2004 жылы 6 маусымда қызмет көрсете 
бастады. Емхананың косметология, физи-
отерапия, зертхана, ультрадыбыспен тексе-
ру және тағы да басқа бөлімдері бар.

Қазақстанға есімі әйгілі болған дәрігер 
науқастарды емдей отырып, жастармен де 
тәжіриебе алмасады. Дәрігердің басты мақ-
саты – кең профильді дәрігерлер дайындап, 
науқастың ағзасын кешенді емдеу арқылы 
жетістікке жету.

Дәрігердің айтуынша: «Адам ағзасы 
физикалық денеден, жан және рухтан тұра-
тынына ешқандай күмән болмауы тиіс. 
Сондықтан денсаулық сақтау немесе дерт-
ті дауалау алдымен адам жанын сауықты-
ру арқылы жүру керек. Толыққанды емдеу 
шараларын жүргізу үшін ресми медицина 
психопрофилактика  және психотерапия 
әдістерін кеңінен пайдалануы шарт»

Жалымбетов Құдайберген Ысқақұлы 
қазіргі таңда Жаңаөзен қаласында өзінің 
мамандығы бойынша қызмет атқарады. Ол 
көп салалы дәрігер болғандықтан, одан ем-
деліп алғыс айтушылардың да саны шексіз. 

Ақ халатына адами тұрғыдан дақ түсірме-
ген дәрігердің мамандығына адалдығын 
халықтың оған деген сүйіспеншілігінен де 
байқауға болады. Жаңаөзен қаласына ғана 
емес, барша Қазақстанға танымал дәрігер 
осылайша өзінің еңбек жолында қызметін 
жалғастыруда. Дәрігерлік жолына арман 
қуып қол жеткізген жас мамандар осы дәрі-
герімізден үлгі алуы қажет.

Құрметің сенің жоғары ғой әлі де,
Ұйқы көрмей емін жасар бәріне.
Із кесуші адалдықтың жолында,
Мың бір алғыс айтам сізге, дәрігер!
Осындай ізгі ақ халатты жандарға көз 

салып, өмірінде үнемі игі іс жасайтын мей-
ірімді, еңбекқор жандардың бар екеніне 
көзім жетуде. Барша адамзаттың құтқа-
рушысы  дәрігердің ұйқысыз атқан таңда-
ры оның мамандығына адалдағын сөзсіз 
дәлелдейді. Дәрігер мамандығының ерек-
шелігі-үздіксіз еңбек етуінде, білімін үнемі 
толықтырып отыруында. Олар – сөзбен 
емес, іспен дәлелдеуші тұлғалар.

Мен де өз қаламның үлгілі дәрігер-
леріндей, адал, еңбекқор, дәрігер болғым 
келеді. Жалымбетов Құдайбергендей жоға-
ры білімді, жүрген жеріне шуақ шашып 
жүретін маман болу – менің алға қойған 
мақсаттарымның бірі. Ол секілді халықтың 
сүйіспеншілігіне ие болғым келеді.

Жаңаөзен қаласының жүрегінен орын 
алған Құдайберген Ысқақұлы Жалымбе-
товтың еңбек жолындағы іс-әрекеттері һәм 
дүниеде ұмытылмастай із қалдырарына 
сенімдімін. Қазақ атамыз айтқандай: 

Жақсының аты өлмейді,
Ғалымның хаты өлмейді.
Жақсының есімі  мәңгі халық жадында 

сақталады.
Менің өлкемнің танымал дәрігері, мен 

сізге ғұмырыңызда сыйыңызды жоғалт-
пай, адалдықтың нышаны болып жарқы-
рап жүре беруіңізге тілектеспін. Әрқашан 
да өміріңізде кездескен  қиыншылықтарға 
мойымай, барлық істі ақылмен ше-
шетініңізге сенімдімін.

Дәрігер болғандықтан, игі істермен қа-
тар қателіктерде қатар жүреді. Қателік – ол 
адамзат баласының өмірден сабақ алып, 
сол қателіктерді қайталамауға берілетін 
мүмкіндік. Сондықтан да барша қазақ елі 
дәрігерлеге түсіністікпен, кешіріммен қа-
раса деймін.

Менің өлкемнің танымал дәрігері, 
менің арманым – сіздің өз мамандығыңыз-
дың майталманы екеніңізді барша қазақ елі 
мойындаса деймін. Болашақта халқыңыз-
дың  сіздің еңбекқорлығыңызға басын иіп, 
қошеметін айтатына сенімдімін. Сіздің аб-
зал жан екеніңіз көпшілікке мәлім.

Осындай ізгі жандарды жанып тұрған 
шағында, еліміз мақтап, мадақтағаннан 
асқан бақыт бар ма? Сондықтан да бірту-
ар қазыналарымызды уақытында бағалап, 
қадірін білейік...

Сарыева Мөлдір Серікқызы
Кейіпкер өмірбаянының кей деректері 

ғаламтор  желісінен алынған

ЖАҢАӨЗЕН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ЖҮРЕГІНЕН ОРЫН АЛҒАН ДӘРІГЕР



0808
(1041)(1041)

0808
(1041)(1041)4 5STUDENT BETI STUDENT BETI

ХАЛҚЫНА ҚАНАТЫМЕН СУ СЕПКЕН СЫР 
ҚАРЛЫҒАШЫ

Дәрігер мамандығының қыр-сырын қанық біліп, сол жолды 
таңдау үшін үлкен жүрек керек. Ақ халатты киіп алу шарт емес, әр-
бір дәрігер адам өмірінің арашасы екендігін білуге тиіс. Пендеге кө-
зімен көріп, қолымен ұстамаса, бәрі де бекер болып көрінеді. Әйтпесе, 
әлі де құпиялары ашылмай жатқан медицинада қаншама өлім мен өмір 
арасында арпалысқан адамдарды ажалдан арашалау – ердің ері, еменнің 
сынығының ғана қолынан келетін қиын да қастерлі қызмет екеніне кім-
нің таласы бар. Нағыз дәрігер аурумен бірге ауырып, бірге қиналады. 
Сол үшін де науқасты емдеу барысында жеті жыл бойы жинап-терген 
бар біліміңді ғана емес, мейірім шуағыңды төгуге тиіссің. «Дәрігердің 
жылы сөзінің өзі аурудың тең жартысын емдеп жазғанымен тең»,-деген 
даналық сөз Шынжырбай ағайға арналған-ау деп қаласың. Ол көз майын 
тауысып, ғылыми оқулықтарды ақтарып, медицинаның жаңалықтарын 
жинақтап, санасына сіңіріп, оны операция үстелінде тағдырының тізгі-
нін ұстатып, бар үмітін өзіне артқан аурудың игілігіне сарқа сарп етеді. 
Әрбір жанның өмірі бұрылыстар мен құбылыстардан тұрады. Сан талай 
сынақтармен сыналатын адам өмірі ақ халатты абзал жандармен тығыз 
байланысты. 

Жерлестерінің жанына желеу, дімкәс тәндеріне демеу болам, - деп 
уақытпен санаспай, жанқиярлықпен тер төгіп жүрген денсаулық 
сақшыларының еңбектері ерлікпен пара-пар.  Қай жерің ауырса, 
жаның сол жерде.  Ауру жаныңа батып тұрғанда ең жақын адамға емес, 
ақ халатты жандардың көмегіне жүгініп жатамыз. Адамның өміріне қа-
тысы бар дәрігерден барлығы қамқорлықты сезгісі келіп, сеніммен ба-
рады. Осындай сенімді үлкен жауапкершілікпен атқарып келе жатқан, 
25 жыл адамдардың жанына жәрдемші болған, халқына қанатымен су 
сепкен  Сыр елінің  Қарлығашы – Шынжырбай Оразмаханұлы.

Шынжырбай Оразмаханұлы Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы 
Ақмая ауылында дүниеге келіп, №49 Авангард орта мектебінде білім 
алып, дәрігер болуды армандайды.

«Армандар орындалады» демекші, жүрегі қалаған, тілегіне балаған 
мамандығы алдан қол сермеп, 1985-1993 жылдар аралығында Ақтөбе-
нің мемлекеттік медицина институтының «Емдеу» мамандығы бойынша 
«Дәрігер» біліктілігін алады.  Медицина – тоқсан тараулы ілім. Соның 
ішіндегі ең күрделілерінің бірі – нейрохирургия. Талантына осы сала 
таңдалды. Бір адамдарды арман алыстарға апарса, біреулері туып-өскен 
жеріне келіп еңбек етеді.

1993-1994 жылдар аралығында Қызылорда облыстық ауруханасында 
хирургия мамандығы бойынша интернатурадан өтіп, 1994-1995 жылдар 
аралығында Қызылорда медучилищесінде анатомия пәнінің мұғалі-
мі қызметін атқарады. 1995 жылы Қызылорда ОМО-ның нейрохирург 
дәрігері, 2006 жылдан бастап нейрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі 
қызметін атқарып келеді.

Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен 
жауапкершілікті жүктейді. Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең 
білумен қатар, кез келген жағдайдағы науқастан жиіркенбейтін, қаннан 
қорықпайтын, адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске тө-
зімді, жүйкесі мықты жан болуы керек.

Ұлы ғұлама М. Қашқаридың «Кішілік пен кісілік – ұлылықтың бел-
гісі» деген нақылы құдды осы қос қасиетті тел емген,  халқының сүйікті 
ұлына арналғандай.

Иә, күн сайын қаншама адамдарды ажалдан арашалап алып, солар-
дың жанұясына қуаныш сыйлап жүрген жібек мінезді, жалын жүректі 
жігітті қашан да халқы бек мәртебелей бермек. Адамдардың денсаулығы 
үшін шырылдап, тыным таппайтын толымды тұлға, жерлес ағамыз 
Шынжырбайды мен бір сәт өртке қанатымен су сепкен ақ ниетті, ақ та-
мақ Қарлығашқа ұқсаттым. 

Шынжырбай Оразмаханұлы – біздің медициналық орталықтың 
мақтанышы, білікті де биязы дәрігер. Ол қазіргі озық шетел медицина 
жаңалықтарымен емдеуді тәжірибеге енгізіп, талай адамдарға өмір сый-
лап келеді. Ұйқысыз өткен түндер, төккен тер елеусіз болған жоқ. Білікті 
маманның еңбегі, есімі биік мінберлерден аталып жүрді. 

Ел дамуына ерекше үлес қосып жүрген білікті де, танымал дәрігер 
үнемі ізденіс үстінде жүреді. Дәрімен де, жанымен де адам ауруына ши-
пасын беріп, көңілдерге сәулесін сеуіп жүрген жандардың жақсы істері 
қағаз бетіне түсіп жатса, ол да еңбегінің еленгені. Біз Шынжырбай Ораз-
маханұлын мақтамаймыз, біз ол кісімен мақтанамыз. 

Еңбегіңіз жана берсін, Сыр Қарлығашы!  
Жантөре Гүлдана

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ

Атырау облысының Құрметті азаматы, облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының онколог-кеңесшісі, профессор Хайыржан Әбісатов. Біз-
дің бүгінгі кейіпкеріміз онкология саласында жарты ғасырдан астам 
уақытта  2000-нан астам табысты операция жасап, 180-нен астам ғылы-
ми-практикалық материалдарды жариялаған. Хайыржан Әбісатов 1937 
жылы 21 ақпанда Атырау облысы Индер ауданында колхозшы отбасын-
да дүниеге келген. 1944-1954 жылдары Кулагино кентіндегі және Гурьев 
қаласындағы Жамбыл атындағы қазақ орта мектептерінде оқып, білім 
алған. 1954 жылы С.Д.Асфендияров атындағы  Қазақ мемлекеттік ме-
дицина институтына оқуға түседі. Оны сәтті аяқтағаннан кейін жаңадан 
ұйымдастырылған Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының алғашқы аспиранттарының қатарында болып, С. Д. Ас-
фендияров атындағы Мәскеу эксперименттік және клиникалық онкология 
институтына жіберіледі. Облыс халқының өңеш обырымен сырқаттану-
шылықтың жоғары деңгейіне байланысты және онкологиялық науқастарға 
мамандандырылған және білікті медициналық көмек көрсетудің жеткілік-
сіздігіне байланысты 1976 жылы облыстық онкологиялық диспансердің 
бас дәрігерінің міндеттерін атқарып, ғылыми-практикалық бірлестік құр-
ды. Бұл диспансерде материалдық-техникалық база нығайтылды, онко-
логияның түрлі мамандықтары бойынша кадрлар даярланды, алғаш рет 
асқазан-ішек жолында, жеңіл және орта қабатта күрделі операциялар тә-
жірибеге енгізілді, «Эзофагит» республикалық ғылыми-практикалық бағ-
дарламасы жүзеге асырылды. ҚазССР Денсаулық сақтау министрлігінің 
ғылыми-практикалық мекемесі медицина қызметкерлері кәсіподағының 
Президиумы Ауыспалы Қызыл Ту табыстаумен бірінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды. 1982 жылы Министрліктің Бүкілодақтық сыйақысы-
на ие болды. 1984 жылы медицина ғылымдарының докторы ғылыми 
дәрежесін иеленді. С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ онкология 
және сәулелік терапия, диагностика кафедрасының меңгерушісі қызме-
тін атқарған. 1987 жылдан ҚР Президенті ДК жанындағы медициналық 
орталықтың орталық клиникалық ауруханасының консультанты болды. 
Жыл сайын 350-ден астам науқасқа кеңес беріп, Алматы қаласының ем-
ханаларында және одан тыс жерлерде дәрігерлерге дәріс оқыған. Әри-
не, мұндай үлкен еңбек ең жоғары бағаға лайық.1988 жылы профессор 
атағын алады. Осы жылы республикалық онкологтар ғылыми қоғамының 
құрметті мүшесі болып, ал 1996 жылы Республикалық профилактикалық 
медицина Академиясының толық мүшесі болып сайланған. Медициналық 
орталықта жеткен жетістіктері үшін Құрмет грамотасымен, «Үздік еңбе-
гі үшін» медалімен марапатталған. Сонымен қатар, «КСРО Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» (1970), «ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (1997, 
2013),»ҚР Білім беру ісінің үздігі» (1997), «Атырау облысының Құрметті 
азаматы» (2012) белгілерімен марапатталған. 180-ден астам оқу-ғылыми 
жұмыстар шығарып, оның ішінде мемлекеттік тілдегі екі томдық «Онко-
логия» (1994, 1999 жж.),»Орысша-қазақша медициналық сөздік» (2001 
ж.),»Ісік аурулары» (2009 ж.),»клиникалық онкология бойынша дәрістер 
циклы (2012 ж.),»Клиникалық онкологиядан дәрігерлер циклы» (2013 ж.) 
еңбектері жарық көрді.  ҚР онкологтары арасында 2007 жылы алғаш рет 
белгілі академик, еңбек сіңірген ғылым қайраткері және Ресей Мемлекет-
тік сыйлығының лауреаты М. И. Давыдовтың алғы сөзімен екі томдық 
«клиникалық онкология» басшылығын жазды. «Абисатовтың басшылығы 
күрделі, іргелі еңбек болып табылады, біздің ойымызша, қазіргі уақыт-
та жоқ» деп жазды ол. ЮНЕСКО желісі бойынша ақын Махамбет Өте-
місұлының 200 жылдығына орай өткізілген байқау дипломымен марапат-
талды. Кейіннен монография «Махамбет Өтемісовтың ғұмырнамасының 
мәлім және беймәлім парақтары» (2014 ж.) деген атпен қайта өңделіп, 
басылып шықты. 2015 жылы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі Құрметті профессор атағын 
берді. Хайыржан Әбісатов республиканың осы салада 50 жылдан астам 
жұмыс істеп келе жатқан беделді онкологтарының бірі болып табылады. 
Ол ғылыми-практикалық онкологияның қалыптасуы мен дамуына және 
білім беру үдерісін жетілдіруге елеулі үлес қосты. Әріптестеріне және на-
уқастарға мейірімді және сезімтал, өзіне және қарамағындағыларға талап 
қоятын, принципті, ол үшін еңбек сіңірген беделге және ұжымдарда ол 
қайда жұмыс істемейтініне терең құрметке ие болды. Бір сөзбен айтқан-
да, үлкен әріппен аты жазылған адам. Ол кісіге 80 жылдық мерейтой қар-
саңында мықты денсаулық және жемісті ғылыми-педагогикалық қызмет 
тілеймін.

Сағынғалиева Ақниет

Студенттік өмір – жастық шақтың ең 
керемет кезеңі десек, қателеспегеніміз бо-
лар сірә... Кез-келген адамнан жастық шағы 
туралы сұрасаң6 бірден-бір есіне түсетіні 
– оның студенттік шағы. Бәрі сол сәтке қай-
та оралғысы келеді, қатты сағынады. Де-
генмен де ол кездің өзіндік есте қалуы сол 
шақта істелген іске байланысты. Студент-
тік шақ – оқып жүріп, үлкен өмірге қадам 
басатын кез, сенен үміт күткен ата-ананың 
үмітін ақтап, мақтанышына айналатын сәт, 
болашағыңа үлкен бағыт-бағдар жасайтын 
уақыт.

Ендеше жас студент, мен сенің студент-
тік шағыңды қызықтырақ қылып өткізерлік  
біраз кеңес жаздым, бұл саған арналады:

1* Медицина саласы көп оқуды қа-
жет етеді. Сол себептен де, күнделік-
ті сабағыңды өз уақытында уақыт бөліп 
оқығаның дұрыс. Жаңа тақырып болған-
дықтан, оны түсіну біраз уақыт алады, есте 
сақтау тағы бар. Есесіне кейіннен Аралық 
бақылау (АБ1.2), емтихан тапсырғанда 
қайталап шығу оңай болады. 

2* Оқыған тақырыпты 
қолда бар оқулықтан 
оқып түсінбе-
сең, тақырып 
бойынша түр-
лі видеолар 
қарап, өзің тү-
сінетін басқа 
тілдерде (орысша 
немесе ағылшын-
ша) жаңа кітаптар оқып, 
презентациялар қара. Бұл 
уақыт үнемдеп, тақырыпты оңай 
түсінуге әрі ұзағынан есте сақтауға көп 
көмегін тигізеді.

3*Бірге оқитын достарыңмен керемет 
қарым-қатынаста бол!!! 

Студенттік шағыңның мәні бола-
тын, уақытыңды бірге өткізетін, әрдайым 

жаныңда жүретін, әрі өзіңнің болашақ әріп-
тестерің олар – Группаластар. Оларсыз сту-
денттік өмірді елестету мүмкін емес. 

Сабақтың да қызық өтуі, кей уақыттың 
да өміріңде ұмытылмастай есте қа-

луына группаластарың себепкер 
болады. Естелік болып қа-

латын суретке де 
бірге түсесіңдер, 
практикада да 
бірге жүресіңдер, 

болашақта бір ауру-
ханада жұмыс жаса-
уларың да мүмкін. 

Уақытты ешқа-
шан кері қайтара ал-

майсың!!!
Группаластар қолдары бо-

сағанда бас қосып жиналып әңгіме ай-
тқанды, бірге тамақтанып, қыдырғанды 
ұнатады. Сол кездерде, сен де қалыс қалма, 
бірге оқитын достарыңмен бірге бол. Белгі-
ленген уақытқа дейін сабақтарың мен ша-
руаларыңды бітіріп, емін-еркін жүр.

4*«Тек медицинамен айналысатын 
дәрігер медицинаны білмейді» Гиппократ.

Студенттік үйірмелер туралы алдын ала 
ақпарат алып, қайсысына қызығушылығың 
бар, соған 1-курстан бастап қатысуға 
тырыс. Бізде үздік студенттердің барлығы 
дерлік – белгілі бір ұйым мүшелері.

Белсенділердің қатарында болсаң көп 
мүмкіндіктерге ие боласың, таныстарың, 
жақын достарың көбейе түседі, онымен 
қоса, осы арқылы уақытыңды тиімді әрі 
пайдалы іске жұмсай аласың. Көп еңбек-
теніп, қоғамдық, ғылыми, спорттық және 
тағы басқа іс-шараларға қатыссаң, түрлі 
жетістіктерге жетіп, марапаттарға ие бола 
аласың, әрі бұлар болашақта саған қызмет 
ететін болады.

5*Дана халқымыз «Қанша елдің тілін 
білсең, сонша түрлі ілім білесің» деп бе-
кер айтпаған. Көп тіл білу – өз-өзіңе көп 
мүмкіндік жасау. 

Сол себептен, өзге тілді үйренуге де 
уақыт бөлгенің дұрыс болады. Қазір көп-
теген ғылыми-жобалар үш тілде қорға-
лады. Ағылшын тілін білетін, еркін сөй-
лей алатын студенттердің шет елде оқып, 
білімін арттыруға мүмкіндіктері әлдеқай-
да мол. Медицинасы қарыштап дамыған 
мемлекеттерден үйренеріміз көп. Сон-
дықтан, уақыт кетірмей медицинаның жаңа 
жаңалықтарымен әрдайым өз уақытында 
хабардар  болғың келсе, тіл үйрен.

Өз елімізде емес, шет елдерде операция 
жасатып  келетіндер бар. Олар өз елімізде 
емделу үшін, шет елдердегідей мықты ма-
ман керек бізге де, солардың бірі сен бо-
ласың деп үміттенем, болашақ дәрігер.

Жас студент, жаңа оқу жылында бұл 
кеңестер саған көп пайдасын тигізеді деген 
ойдамын.

Жарылғас Гауһар 
«Медик» газетінің штаттан тыс 

тілшісі

ТОП-5  Студенттерге кеңес
«Оқу шала естіні бүтін етеді, ал бүтін естіні дана етеді»,
«Жастықта алған білімің – қарттықтағы мүлігің»


