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дәрігер үлкен өмірге жолдама алды. Урология
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
кафедрасы ашылды, морфологиялық корпустың
медицина университетінің тарихы 1957 жылдан
құрылысы басталды.
бастау алады.
1966-1968жж. морфологиялық ғимараттың
«Батыс және Солтүстік-Батыс Қазақстанды
құрылысы аяқталып, балалар аурулары және
білікті дәрігерлік кадрлармен қамтамасыз ету
фтизиатрия кафедралары ашылды.
мақсатында…» СССР жоғары білім министрлігінің
бұйрығымен 1957 жылы 1 қыркүйекте «Емдеу
1968-1971жж. педиатриялық факультет және
ісі» мамандығы бойынша Ақтөбе мемлекеттік
дайындық бөлімі, жаңадан үш кафедра ашылды,
медицина
институты
тағамтану мәселелеріне
Марат Оспанов атындағы Батыс
(АқММИ) ашылды.
арналған
ғылыми
Қазақстан медицина университетін әр
проблемалық зертхана
Институттың
жылдары басқарған ректорлар:
ұйымдастырылды, көп
ашылуы Қазақстанның
тиражды «Медик» газеті
медициналық білімі мен
А.Б. Даиров (1957 – 1963 жж.)
шығарыла бастады.
ғылымының
дамуына
Н.Д. Растопчина (1963 – 1966 жж.)
бастау салды. Бірінші
1971
–
1995
оқытушылар СССР-дың
В.Н. Андреев (1966 – 1968 жж.)
жылдар
аралығында
жетекші медициналық
и н с т и т у т т ы ң
Т.Ш. Шарманов (1968 – 1971 жж.)
институттарынан
м а т е р и а л д ы қ келді.
Оқу
процесі
А.С. Смагулов (1971 – 1995 жж.)
техникалық
және
қысқа
мерзімде
ғылыми базасы нығайды
Ж.К.
Ордабаев
(1995
–
1998
жж.)
ұйымдастырылып,
–
ғылыми-зерттеу
студенттердің бірінші
Ж.А. Доскалиев (1998 – 2000 жж.)
орталығы,
2
оқуқатарын
қабылдау
зертханалық ғимарат, 3
К.К. Жолмухамедов (2000 – 2003 жж.)
жүргізілді
және
жатақхана салынды, бас
Ақтөбе жерінде жаңа
ғимараттың құрылысы
С.Ф. Беркинбаев (2003 – 2007 жж.)
жоғары оқу орнының
басталды, 7 кафедра
Е.Ж. Бекмухамбетов (2008 – 2019 жж.)
дамуы
басталды.
ұйымдастырылды,
Іргелі
кафедралардың
дәрігерлерді жетілдіру,
М.К. Телеуов (2019 – 2021 жж.)
бірі
–
қалыпты
орта
медицина
Э.К. Исмагулова 2021 жылдан бері
анатомия
кафедрасы
қызметкерлерінің,
ректордың міндетін атқарушы
және
Қазақстанның
д ә р і г е р л е р д і ң
медициналық
жоғары
біліктілігін
арттыру
оқу орындарының арасында үздік болған
факультеттері ашылды.
анатомиялық мұражай ұйымдастырылды. 1957
Институттың Ғылыми кеңесінің ерікті
жылдың қазан айының орталарында институтта
бастамасында 1995-1998 жж. бас ғимараттың
жеті кафедра ашылды. 1957 жылдан бастап 1963
құрылысы аяқталды, кафедралар мен әкімшілік
жылға дейін АқММИ-да 33 кафедра құрылды,
бөлімшелердің көшірілуі жүзеге асырылды,
оның ішінде 17-сі клиникалық бағытта болды.
академия тарихы және Батыс Қазақстан
1963 жылы жас мамандардың бірінші
денсаулық сақтау мұражайын ұйымдастыру
шығарылымы болды: емдеу бейіні бойынша 157
басталды.

Жаңа Қазақстан:
Жаңару мен
Жаңғыру жолы
Жуырда
ҚР
Парламенті
палаталарының
бірлескен
отырысында Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан
халқына
«Жаңа
Қазақстан:
Жаңару мен Жаңғыру жолы»
атты Жолдауын жариялады.
ҚР Парламенті палаталарының
бірлескен отырысына депутаттық
корпуспен қатар, ҚР ПремьерМинистрі Әлихан Смайылов
бастаған Үкімет мүшелері, ҚР
Мемлекеттік хатшысы Ерлан
Қарин, Конституциялық Кеңес
пен ҚР Жоғарғы сотының

төрағалары мен мүшелері, ҚР
Президентіне
тікелей
есеп
беретін және бағынатын орган
басшылары, ұлттық компаниялар
мен
мемлекеттік
ұйымдар
басшылары, облыс әкімдері
қатысты.
«Бұл
бастамалар
еліміздің саяси жүйесі мен
әкімшілік-аумақтық құрылымын
едәуір өзгертеді. Оны жүзеге
асыру үшін Конституцияның

30-дан астам бабына өзгеріс
енгізу қажет. Сондай-ақ жылдың
соңына дейін тағы 20-дан астам
заң қабылдау керек», - деді
Президент.

Еліміздің саяси жүйесін
кешенді жаңғырту бағдарламасын
ұсынған Жолдауды М.Оспанов
атындағы БҚМУ-нің ұжымы да
үлкен ынтамен тыңдады.
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1997 жылдың басты оқиғасы жаңа
(бас) ғимараттың ашылуына байланысты
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Назарбаевтың ЖОО-на сапары болды.
1997 жылы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің қаулысымен институт академия
мәртебесін алды.
Үш жылдан кейін 1998-2000 жж. ЖООның атауы м.ғ.д., біртуар қоғамдық-саяси
қайраткер, ҚР Парламенті Мәжілісінің
төрағасы, ЖОО-да 20 жылдан астам қызмет
еткен Марат Оспановтың атағы беріле
отырып, Батыс Қазақстан мемлекеттік
медицина академиясына ауыстырылды.
Осы кезеңдерде санитарлық-гигиеналық
және
стоматологиялық
факультеттер
ашылды, университет үшін «Эксперимент
және клиника жағдайларында бауыр
клеткаларының
трансплантациясы»
жаңа кешенді мәселесі бойынша ғылыми
зертхана ұйымдастырылды, модулді отбасы
клиникасы ашылды, спорттық «Жәнібек»
бокс клубы ұйымдастырылды.
(2000-2003
жж.
студенттердің
инновациялық әдіспен оқуы басталды:
компьютерлік
тестілеу
орталығы
және
«Фармакология»,
«Клиникалық
фармакология» мамандықтары бойынша
диссертациялық кеңес ашылды, фармацевтика факультетіне студенттерді қабылдау
басталды. «Кәсіби патология орталығының»
филиалы ашылды.
2001-2002 жылдары университет орта,
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
кәсіби білім беру, сондай-ақ медициналық
қызмет саласында білім беру қызметін
жүргізу құқығына мемлекеттік лицензияға
ие болды.
(2003-2007 жж. дәрігерлердің білімін
жетілдіру факультетінде 4 жаңа кафедра,
медициналық-профилактикалық
және
фармацевтикалық факультеттерде бірқатар
кафедралар ашылды, орта кәсіби білімі бар
мамандарды дайындау факультеті құрылды,
диагностикалық және кардиологиялық
орталықтар,
стоматологиялық
емхана
ашылды, ЖОО-ның 50 жылдық мерейтойына
орай күрделі жөңдеуден өтті және тарихи
мұражай реконструкциядан
өтті. 2007
жылы жеке клиника базасында (Медицина
орталығы) Батыс Қазақстанда бірінші
кардиохирургиялық орталық ашылды.
2009 жылы ЖОО-ны Марат Оспанов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
медицина университеті мәртебесін алды.
Марат Оспанов атындағы БҚМУ бүгінгі
таңда мамандары ЖОО-ның танымал
ғалымдары негіздеген ғылыми мектептер
дәстүрін жалғастырып келе жатқан ірі оқу,
ғылыми және медициналық мекеме болып
табылады. Білім беру процесі жоғары оқу
орны (бакалавриат, интернатура) және
жоғары оқу орнынан кейінгі (резидентура,
магистратура, PhD-докторантура) негізгі
білім беру бағдарламалары бейіні бойынша
мамандарды қайта даярлау және біліктілігін
арттыруды
қамтиды.
Бүгінгі
таңда
студенттердің 60%-ы мемлекеттік білім
гранты негізінде білім алады, сонымен қатар,
облыстық әкімдіктерден медициналық
кадрларды даярлау үшін гранттар бөлінеді.

Шетелдік студенттерді қабылдау бойынша
жұмыс жүргізілуде, қазіргі уақытта
Үндістаннан 264 студент білім алуда. Марат
Оспанов атындағы БҚМУ Ақтөбе облысы
мен барлық Батыс Қазақстан облысын
медициналық кадрлармен қамтиды.
2014 жылы Марат Оспанов атындағы
БҚММУ институционалдық аккредиттеуден
өтті, ал 2016 жылы тәуелсіз аккредиттеу
және рейтингтік агенттігі (ТАРА) арқылы
бакалавриат пен жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру мамандықтарының барлық
білім беру бағдарламалары халықаралық
мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
медцина университетіне 65 жыл толуына
орай ағымдағы жылдың 11 қарашасында
ауқымды мерекелік шара өтетіндігін
хабарлаймыз. Осыған байланысты «Medik»
газетінің редакциясына университетіміздің
тарихына, оқытушыларына, алғашқы түлектеріне қатысты қандай да бір деректер болса, газетіміздің medic@zkmu.kz поштасына
жіберіп, белсенділік танытуларыңызды
сұраймыз.
Университетте
5
оқу-зертханалық
ғимарат, 2100 орындық 5 студенттік
жатақхана бар. 2016-2017 оқу жылында
1000 адамға арналған жатақханадан тұратын
заманауи кешеннің құрылысы аяқталды,
700 орындық А.Досжанова атындағы
конференц-холл, заманауи кітапхана бар.
Білім алушылар университеттің жеке үш
аккредиттелген клиникасын: медицина
орталығы, отбасы медицина клиникасы
және стоматологиялық клиника қолданады.
2004 жылдан бастап ҚР БҒМ-нің
Білім және ғылым саласындағы қадағалау
комитетімен
ұсынылған
басылымдар
тізіміне енгізілген «Батыс Қазақстан
медицина журналы» ғылыми-мерзімді
журналы; 2017 жылдан бастап – «Марат
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Оспанов атындағы БҚММУ конференциялар
сериясы» журналы жарық көрді.
Университетте PhD докторанттардың
диссертациялық жұмыстарын қорғау үшін
диссертациялық кеңес жұмыс істейді.
Батыс
Қазақстан
жоғары
оқу
орындарының
студенттері
арасынан
запастағы офицерлерді даярлайтын жоғары
оқу орныаралық әскери кафедра бар.
Әскери-медициналық факультетте болашақ
әскери дәрігерлер білім алады.
Марат Оспанов атындағы БҚМУ өзара
қарым-қатынастар туралы меморандумдар,
келісімшарттар, халықаралық серіктестік
туралы келісімдер негізінде жыл сайын
дамып келе жатқан 45 жетекші шетелдік
ЖОО-мен медицина ғылымы, білім беру
және практикалық денсаулық сақтау
саласында серіктестікті жүзеге асырады.
Студенттер мен ПОҚ-ның академиялық
ұтқырлығы
бағдарламасы
жүзеге
асырылады.
ЖОО-ы Еуропадағы Медициналық
Білім
Қауымдастығымен
(AMEE),
Еуропаның
Медициналық
Мектептер
Қауымдастығымен (AMSE) серіктестік
жасайды,
Дүниежүзілік
денсаулық
сақтауды
ұйымдастыру
медициналық
мектептерінің
директорийіне
(World
Directory of Medical Schools, WHO), ЮНЕСКО Университеттердің Халықаралық
анықтамалығына қосылған.
К.Марцинковский атындағы медицина
университеті (Польша) Университеттің
стратегиялық серіктесі болып табылады.
Серіктестік аясында серіктес-ЖОО-ның
жетекші қызметкерлері топ-менеджерлер
және ПОҚ ретінде қызмет етеді.
ЖОО-ы құрылған уақыттан бастап
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
медициналық білім беру саласында 25
мыңнан астам жас мамандар даярланды.
Университеттің
тәрбиеленушілері
жақын және алыс шет елдерде табысты
жұмыс жасайтын Қазақстандағы көптеген
ЖОО-ы мен ҒЗИ-ның оқу және ғылыми
ұжымдарын басқарады.
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Республикалық пікірсайыс турнирі
Наурыз айының 12-13 жұлдызы күні
М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
медицина университетінің 65 жылдығына орай
“Zhalyn Cup IV” Республикалық пікірсайыс
турнирі өткізілді. Турнирға еліміздің НұрСұлтан, Алматы, Петропавл, Қостанай, Ақтау,
Орал, Ақтөбе қалаларынан 40 фракция, жалпы
саны 80 пікірсайысшы қатысты. Турнирде
өз деңгейінде мектеп оқушылары және
колледж студенттері де бақ сынады. Ойындар
барысында қазіргі әлемнің, Қазақстанның халақуалына байланысты актуалды тақырыптары
қозғалып, өзекті мәселелер талқыланды.
Мысалы, Президентіміз Қасым-Жомарт

Кемелұлы Тоқаевтың соңғы жолдауларында көп
талқылауға түскен реформаларға байланысты
“БП. Қазақстанның қазіргі хал-ахуалына
байланысты реформалануға ең мұқтаж саланы
көрсетеді” қарары, Әлемді уайымдатқан
пандемия
кезіндегі
Денсаулық
сақтау
ұйымдарының ахуалы жайлы “БП. Мешеу
мемлекеттердің денсаулық сақтау жүйесіне
дамыған мемлекеттер қаржы бөлуі тиіс д.е.”
қарарлары ойнатылды. Одан бөлек еліміздегі
аса маңызды, назар аударуды талап ететін,
даму мен өркендеуге мұқтаж фармацевтикалық
сектордың да жай-күйін талқылау мақсатында
және оны шешу жолын қарастыру үшін “БП.
ҚР фармацевтикалық секторын дамытудың
тиімді
механизмін
ұсынады”
қарарын
пікірсайысшылар ортаға салды. Көршілес
мемлекеттердегі саяси тұрақсыздық пен
экономикалық қиындықтардың, соның ішінде
санкциялардың көлеңкелі тұстарын анықтап,
түсінуіміз үшін олардың ақ-қарасын ажырату
туралы қарарлар да ортаға салынды.
Турнирге төрешілік ету үшін 20-дан аса
Жалын ПК мүшелері, яғни университетіміздің
1-7
курс
студенттері,
резиденттері
жұмылдырылды. Турнирдің Бас төрешісі
міндетін Жалын ПК президенті, облыстық,
Республикалық пікірсайыс турнирларының
жеңімпазы, университетіміздің 4-курс студенті
Боранбаева Айдана атқарды.
Турнирдің толық ұйымдастырылу жағын
қамтамасыз етіп, келген делегациялардың
ыңғайлы
жай-күйін
қамтамасыз
еткен
“Бас
ұйымдастырушы”
қызметінде

университетіміздің 2-курс студенті Тохтарбаева
Айнаш болды.
2 күнге созылған үлкен турнирдің
ашылу салтанаты университетімізге қарасты
А.Досжаснова атындағы конференц холлда,
ал барлық ойындар 1-оқу ғимаратында
өткізілді. Турнир аяқталған соң, барлық келген
делегацияларды ақ жол тілеп, жақсы көңілкүймен шығарып салды.
Іріктеу ойындарынан плей-офф кезеңіне
40 фракцияның 16-ы жолдама алды. Турнир
қорытындысы бойынша жүлделі орындар мен
номинациялардың иегерлері төмендегідей:
І орын иегерлері:

“Ақтөбе Арланс” фракциясы
(Қ.Жұбанов атындағы АӨУ (Ақтөбе қ.))
Бітімбай Исламбек
Ханиев Аманжол
ІІ орын иегерлері:

“Алаш” фракциясы
(Қ.Жұбанов атындағы АӨУ (Ақтөбе қ.))
Дүйсенбек Батыр
Жұмашева Динара
ІІІ орын иегерлері:
“Ш.Есенов” фракциясы
(М.Өтемісов атындағы БҚУ (Орал қ.),
Ш.Есенов атындағы КМТжИУ (Ақтау қ.))

Нұрлан Арман
Ермекбаев Қобылан
“Үздік талпыныс” номинациясының
иегерлері:
“Қазақия” фракциясы
(Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы қ.),
Қ.Жұбанов атындағы АӨУ (Ақтөбе қ.))
Скендирова Қырмызы
Әбдіхалық Омар
“Үздік спикер” номинациясының иегері:
Скендирова Қырмызы
(Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы қ.))
“Үздік
делегация”
номинациясының
иегері:
Парасат ДК
(А.Байтұрсынов
атындағы
Қостанай
өңірлік университеті)
“Турнир жұлдызы” номинациясы иегері:
Шамитдинов Оғабек
(А.Байтұрсынов
атындағы
Қостанай
өңірлік университеті (Қостанай қ.))
“Үздік кейс” номинациясы иегерлері:
“Ш.Есенов” фракциясы
М.Өтемісов атындағы БҚУ (Орал қ.),

Ш.Есенов атындағы КМТжИУ (Ақтау қ.)
Нұрлан Арман
Ермекбаев Қобылан
“Үздік төреші” номинациясының иегері:
Кулсеитова Гулдана
“Үздік вайзер” номинациясының иегері:
Кайранбаева Наргиза
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ЕРЕКШЕ ТОК-ШОУ
«Ішкі
аурулар
пропедевтикасы»
кафедрасының ұжымы өткізген «Ересектерге 101
сұрақ» атты кездесу тура теле-шоу форматында
өтті.
Алғашқы ток-шоуға студенттермен кездесуге
«Ішкі аурулар пропедевтикасының» кафедра
жетекшісі, м.ғ.к., доцент Векленко Галина
Викторовна шақырылды.
Кездесуге «Жалпы медицина» факультетінің
3-курс студенттері, кафедра қызметкерлері
жиналды. Ток-шоудың мақсаты- 1 сағаттың ішінде жиналғандар 100 сұрақ қойып және жауап алып
үлгеру керек. Бұл – қонаққа да, жиналғандарға да
ортақ сын. Тағы бір ерекшелік, ең қызықты және
тапқыр да сирек қойылатын сұраққа бәйге тігілді.
Сұрақтардың
тақырыбы сан алуан, мысалы,
медицина мамандығы туралы, қазіргі таңдағы
денсаулық сақтау саласындағы қызметтер, оның
сапасы, білім беру бағдарламалары жайында,
тіпті спикердің жеке өмірі туралы да сұрақтар
қойылды. Бірде-бір сұрақ жауапсыз қалған жоқ.
Кеш көңілді, әсерлі өтті. Ток-шоудың соңында
ең тапқыр сұрақтың иесі анықталды. Кафедра
ұжымы тіккен бағалы сыйлықтың иегері 311 Б
тобының студенті Шарбақов Дінмұхаммед болды.
Кафедра жетекшісі әрі алғашқы ток шоудың
спикері атынан оған танометр сыйға берілді.
Жаңа форматтағы алғашқы ток-шоу 11 наурыз
күні
университеттің 65 жылдық мерейтойы
шеңберінде өткізілді.

«ҚР Еңбек сіңірген қызметкері»
атағымен құттықтаймыз!
Университет
ардагері,
м.ғ.д.,
профессор Жангиреев Амангелді Абдрахманұлы
р е с п убл и ка л ы қ
байқаудың жеңімпазы
ретінде
«ҚР Еңбек сіңірген қызметкері»
атанды.
Жақын
күндері
Амангелді
Абдрахманұлының
тағылымды өмір
жолы республикалық энциклопедияға енетін болады. Даңқты
ардагер бұл атаққа 1998-1999
жылдары
USAID, SDS, Project HOPE, AFEW, Сорос қоры
сияқты әлемдік ұйымдардан елді жайлаған туберкулез дертімен күресу үшін Қазақстанға 7,5
млн. АҚШ доллары көлеміндегі инвестиция
әкелген қажырлы еңбегі үшін ие болып отыр.
Осы қомақты қаражаттың көмегімен екі жылдың ішінде Қазақстан БДҰ-ның дерегі бойынша дүние жүзінде туберкулезді жеңген екінші
мемлекет болып танылды. Бірінші орынға Жапония шыққан болатын. БҚМУ-де фтизиатрия
кафедрасының ассистенті, меңгерушісі, проректор қызметтерін атқарған. Республикалық туберкулез ҒЗИ-ның директоры ретінде осы сала
бойынша кандидаттық және докторлық диссертация қорғау Кеңесін ашқан. СПИД дертіне
шалдыққандар арасындағы туберкулезді емдеу
жөніндегі АҚШ, Польша, Индонезия, Нидерланд және Түркия елдеріндегі арнайы білім жетілдіру курстарынан өткен және халықаралық
конгресс, конференция және съездерде фтизиатрия мен пульмонология мәселелері жөнінде
баяндамалар жасаған. Жангиреев Амангелді
Абдрахманұлы – 170 ғылыми еңбектің авторы.
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ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ РАБОТНИК-2021
Подведены итоги премии «Лучший научный работник»
2021 года. Победителями стали 50 ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них получит
свидетельство и премию в размере 2000 МРП, то есть 5
млн 834 тыс. тенге. В этом году были присуждены стипендии на прохождение научной стажировки почти 500
ученым, кроме того, выделено 1000 грантов молодым
ученым для постдокторантуры. Очередной мерой поддержки ученых стало учреждение ежегодной премии «Лучший
научный работник».
По поручению главы государства министерству образования и науки, делать акцент на вопросах всемерной
поддержки ученых и сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования. В этом
году министерством впервые были учреждены премии для лучшей ученой страны. Заявки
на участие в конкурсе принимались через информационную систему, которая была создана
специально для данного конкурса и автоматически насчитывала баллы по восьми критериям. Это обеспечило прозрачность и транспарентность конкурса. Критерии оценки научных
достижений были разработаны вместе с научным и экспертным сообществом. Все участники конкурса могли видеть свои баллы уже на этапе подачи заявки. Они рассматривались
комиссией и проверялись экспертными группами в секциях на предмет соответствия представленных документов утвержденным критериям. В составе комиссии и экспертных групп
работали ведущие ученые, независимые эксперты, представители государственных органов,
члены Совета молодых ученых и Альянса молодых ученых», – отметила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.
Всего для участия в конкурсе поступило 575 заявок по 7 направлениям: «Естественные
науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные и гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные и ветеринарные науки», «Военные науки и национальная безопасность». В итоге комиссией было принято решение присудить премию «Лучший научный работник – 2021» 50 ученым из 6 НИИ и 16 вузов. Среди них д.м.н. профессор
Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова А.А.Мамырбаев.
- В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О науке» в целях поощрения ученых, научных работников научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования, внесших вклад в развитие науки и техники Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство) был объявлен конкурс 2021 года
на соискание ежегодной премии «Лучший научный работник»,-делится обладатель премий
Арстан Абдраманович. В связи с этим Министерством впервые были присуждены 50 премий лучшим ученым страны. Размер 1 премии составляет 2000 МРП (5 834 000 тенге).
-А какие требования ставились перед
конкурсантами?
- Заявки на участие в конкурсе принимались через информационную систему
Министерства universitycontest.iac.kz в электронном формате в течение 30 календарных
дней со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Научные достижения претендента на
присуждение Премии были оценены по следующим показателям:
1) наличие ученой степени;
2) наличие ученого звания, присвоенного
Министерством образования и науки Республики Казахстан;
3) руководство научными проектами и
программами;
4) наличие научных результатов (статьи
или обзоры, отечественные и зарубежные
монографии, глава в монографии, патенты,
внедрения и т.д.);
5) преподавание минимум одной дисциплины или нескольких дисциплин в университете за последний год;
6) подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или
доктора по профилю за последние 3 года;
7) подтвержденные результаты научной

и научно-технической деятельности по внедрению в производство;
8) участие в работе консультативных
совещательных органов по вопросам развития науки и реализации государственной
политики в области научной и научно-технической деятельности, подтвержденные
соответствующими правовыми документами (комиссии, рабочие группы, экспертные
группы, проектные офисы).
-Когда и где состоялось торжественное вручение, Вы принимали участие в
нем?
- 09.02.2022г. в столице состоялась церемония награждения «Лучший научный работник-2021». Победители конкурса получили денежные премии в размере 6 миллионов
тенге. Сертификаты и нагрудные знаки лауреатам вручил министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов.
Я не мог присутвовать в силу своей занятости.
Наши справки: Мамырбаев Арстан
Абдраманович – доктор медицинских наук,
профессор, академик ряда казахстанских и
зарубежных академий; награжден несколькими государственными наградами - «Ерен
еңбегі үшін», «Шапағат», «Қазақстан
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Кітапхана қоры толықты
2
наурыз
күні
терапиялық
және
ортопедиялық стоматология кафедрасының
жетекшісі Жолдасова Нургуль Жанабаевна
университет
кітапханасының
қорына
сиясы кеппеген «Мия тамыры мен андыз
тамырларынан алынған май сығындыларының
созылмалы пародонтит кезіндегі клиникалық
және иммунологиялық көрсеткіштерге әсерін
бағалау»
тақырыбындағы
монографиялық
еңбегін ұсынды.

данқы», к 100-летию В.И.Ленина. являюсь
Почетным профессором ЗКМУ им. М. Оспанова.
-Арстан Абдраманович, что дают
такие конкурсы?
- С этого года начинается новый этап в
развитии отечественной науки. Почти 3 000
наших ученых теперь будут получать зарплату вне зависимости от того, выиграли они
гранты или нет. Гарантированное финансирование позволит непрерывно проводить исследования. Также мы изменили механизмы
по грантовому и целевому финансированию.
Финансирование науки за последние годы
увеличилось почти в два раза. Принят закон,
который закрепил все эти нововведения.
-Какие еще есть поддержки со стороны государства?
-Науке в настоящее время Правительство
уделяет серьезное внимание: многие научно-технические проекты целенаправленно
финансируются программно-целевым способом, а молодым ученых выделяется большое
количество грантов. Государственная премия
«Лучший научный сотрудник» 2020-2021
– это моральная и материальная поддержка
ученых. Данный конкурс впервые проводится в Казахстане и служит важной мерой и

фактором развития науки среди молодых и
уже сложившихся ученых.
–Расскажите о себе?
–Родился и вырос в г. Актобе. Учился
1-8 классах в СШ №2, а закончил среднюю
школу №6 г. Актобе. В студенческие годы
обучался в стенах местного медицинского
института. Занимался в студенческих научных кружках. Мой научный руководитель
по кандидатской и докторской диссертации
– наш выдающийся советский и казахский
ученый-медик, д.м.н., профессор, академик
Торегельды Шарманов.
–Сейчас и у Вас немало учеников которые успешно работают по всей республике и в разных уголках мира?
– Отрадно это услышать, мной подготовлена целая плеяда ученых-гигиенистов Казахстана - 17 кандидатов медицинских наук,
3 доктора медицинских наук, 2 РhD доктора
и более 10 магистрантов.Многие мои ученики стали руководителями кафедр в университетах, директорами научных центров, департаментов здравоохранения и департаментов
санитарно-эпидемиологического контроля.
–Арстан Абдраманович, спасибо за интервью, еще раз примите наши поздравления.

И.Тажгулова

Автор:
Әдеби шолулар бойынша қазіргі дереккөздерде
мәліметтер берілмейді, мен Pubmed секілді
барлық сайттарды қарап, жалпы мағлұматты
жинай отырып, өзімнің ғылыми жұмыстарымды
дәлелдеп, қазіргі таңдағы емдеу әдістерін
қостым. Кітапты жеке баспадан алдағы уақытта
қажеттілік туындайтынын есепке ала отырып,
1000 данасын шығардым. Әзірше кітапханаға
3-4 данасын тапсырып жатырмын, онымен қоса
қазіргі заманның талабы бойынша студенттерге
электронды нұсқасы көбірек қажет болғандықтан,
электронды нұсқасын да тапсырып отырмын.
Кітап 120 бетті құрайды.

- Кітаптың маңыздылығы қандай?
- Студенттерге қажетті тақырыптың бүгінгі
таңдағы өзгерістері сөз болды. Кітап орыс тілінде
жазылды, болашақта қазақ тіліне аудару жоспарда
бар, ғылыми атақ қорғауға жұмыстанып жатырмын,
бұл жұмысым соның талаптарының бірін толтырып
тұр. Scopus талабы бойынша да бұл жұмысымның
пайдасын көргелі отырмын, ол үшін ағылшын
тіліне аударуым қажет. 2006-2010 жылдары
Кузденбаева Раиса Салмагамбетовнаның зерттеген
біздің өлкеде өндірілетін фитопрепараттарды
парадонта ауруларында қолдану бойынша бұл
жұмыстың ғылыми жаңалығы ТМД елдерінде
қызығушылық тудырады деген ойдамын.
Университет
кітапханасының
жетекшісі
Тюрежанова Гульнара Амангельдиевна бұл кітапты
болашақта ЖОО жұмыстары көрсеткіштерінің
индикаторына енгізетінін айтты.
Жылына шамамен 30 шақты кітап кітапхана
қорына түсетінін есепке алсақ, оның ішінде 5-6
ғана монография жарыққа шығады. Кітапханашы
ретінде бұл кітапты өте жоғары бағалаймын.
Барлық талаптарға сай рәсімделген. Мұқабасы
сапалы, стоматологтарға өте қажетті оқу
құралы болатынына сенім мол. Сұраныс көп
болатыны белгілі, сондықтан да электронды
кітапханаға енгізгелі жатырмыз. eLIBRARY.Ru
ғылыми-электронды кітапханасына да енгіземіз.
Салтанат Тоғызбаева
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жылы Ақтөбе облысына сіңірген
міндеттерін атқардым. Универсибір кафедралардың меңгерушілеАқтөбе қаласындағы 65 жылеңбегі үшін медалімен марапатдық тарихы бар Марат Оспанов
тет қабырғасында да еңбек еттім.
рімен жақсы араластым, үйірметалды.
атындағы Батыс Қазақстан меди71 жасыма дейін еңбектен қол үзлерге қатыстым. Солардың ішінде
цина университеті – Қазақстан- Соңғы рет 60 жылдықта
ген емеспін. 2009 жылы Ишанбай
әсіресе нерв жүйелері аурулары
ның барлық батыс аймағын,
23 шақты курстастар жиналып
Қарақұловтың 100 жылдық мекафедрасының жетекшісі Преонымен қоса өзге облыстарды да
қонақ боп кеткенбіз, мерейтой
рейтойын өткізуге мұрындық болленский, тері-венерология кафемедицина мамандарымен қамтып
сайын мерейімізді өсіріп, төрден
дым. Медицина саласының біраз
драсынан Миралиев деген болды.
отырған іргелі оқу орны. Тіпті шеорын беріп, мінбеден сөйлетіп
профессор, академиктерін жинап,
Ол уақытта «Чайка» санаторийі
телдік дәрігерлердің мамандануыжатасыздар, әйтеуір. Институтта
үлкен шара өткіздім. Сол еңбегім
тер венерология диспансерінің
на да септігін тигізіп отырғаны
белгілі. Биыл университетіміз 65
жылдық мерейтойын тойлағалы
отыр.
Ақтөбе мемлекеттік медицина институты болып жаңадан
ашылған жылы оқуға
қарсы маңдайында болды. Онда
түскен студенттер қатарының жасы бүгінде
кеуде хирургиясының бөлімше80-нен асқан. Немере,
сі болды. Облыстық денсаулық
шөберенің
қызығын
сақтау басқармасының бас хиқызықтап, зейнетті өміррургі Герман Александрович Феді бастан кешіруде.
дорович деген болды. Сол кісі саШериязданов
наторийде ота жасады. Солардың
Тұрар ағайдың ұйымотасына қатыстым. Некрасов көдастыруымен 40, 50, 60
шесінің бойында туберкулез дисжылдық кездесулер өтіп,
пансерінің қабылдау кабинеттері
курстастар бас қосып, стуболды. Рентген кабинет болды,
денттік шақтың қызықты
сонда барып қолғабыс етіп жүріп,
шақтарын еске алып тұру
көрген-білгенімді көңілге түйіп
дәстүрге айналған. Универсижүрдім. Ауылдан таныстарым
теттің мерейтойы қарсаңынкеле қалса, бәрін қаратып, шада курстастарының тізімін
а
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Соны апарып ауруханаға
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де. Ал, болашақ дәрігер
2001-2003 жыл 2003- 2004 жылдары осы
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денсаулық сақтау үздігі» төсбелгіылдары
медици
бақыт. Осындай жолмен
2004 - 2010 ж университеті әлеуметтік
змет істеді.
сімен, «Ойыл ауданының Құрметна
ысы болып қы
ци
уш
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ыт
ме
оқ
ік
а
көптеген сырқаттың дент
ағ
т
ң
ке
ны
ле
сы
ра
ед
ф
ка
ті Азаматы» (2009 ж.), «Қазақстан
ауды басқару
саулығына арашашы болып, кафеқт
са
Республикасы денсаулық сақтау
үшін марапаттан да құр қалған
дра жетекшілері арқылы көмеісіне қосқан үлесі үшін» медалі
ұстаздардың ақылын
жоқпын.
Курстастарымызбен
гімді тигізіп жүрдім. Әрі алғысқа
(2010 жыл), «Қазақстан Респуалып,
оқуға
зейін
қойғанымыздың
ұйымшыл
болдық,
бізден
бір
курс
бөленіп, әрі тәжірибе жинақтауды
бликасының тәуелсіздігіне 20
арқасында ғой, осы халге жетіп,
кейін оқыған Намаз Ізімбергенов
студенттік шақтан бастадым.
жыл» медалі (2011 ж.), «Темір
диплом ала сала басшылық мінбас қосуларымыздан қалмаушы
- Студенттік кезеңіңіз жөауданының Құрметті Азаматы»
деттерді атқардым. Ойыл ауданыеді. Өзі қызығып айтып отыратын
нінде толығырақ айтып беріңіз(2013 ж.), 2016 ж. «Қазақстан
на белгілі білдей туберкулезді
«сіздердің
ұйымшылдықтарың
ші...
Республикасының
Тәуелсіздідиспансердің тізгінін қолыма бергіне 25 жыл» мерекелік медалікеремет,
біздің
алдымызда
- Біз оқуға түскенде өте
ді. Студенттік кезеңді аяқтай сала
мен марапатталды. «Нұр Отан»
оқығандарыңыз қандай жақсы
қиын қиын кезең болды. Емтипартиясының мүшесі. Медицина
бас дәрігер болу оңай емес әрине,
болды. Сіздер жасап кеткен көрхан тапсырғаннан кейін Шалқарқызметкерлері бастауыш ардагеалайда, сенім жүгін арқалау үлкен
некі құралдар, муляждар бізге көп
дың Жамбыл деген колхозына
рлер ұйымының төрағасы.
жауапкершілікті жүктейді. Білім
пайдасын берді» деп. Өйткені ол
шөп шабуға жіберді. Қыркүйек2017 жылы Батыс Қазақстан
жетілдіріп, тәуекелге бел будым.
кезде құрал тапшылығынан бәрін
тің 20-ларында сабақ басталды.
медицина университетінің дамуыШүкір, ел алғысын арқалағаннан
өзіміз жасайтынбыз.
Жаңа оқу орнына ректор болып
на қосқан үлесі үшін Құрмет белөзге бақыт жоқ. Кейін осы ізбен
Студенттік шақтарды еске
Қазақ мемлекеттік медицина ингісі; 2018 жылы Ақтөбе қаласықай қызметке барсам да, бас дәріалатын болсам, 3-4 курстарда кейститутының 1941 жылғы түлегі,
на150 жыл мерекелік медалі; 2019
гер, бас дәрігердің орынбасары
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Ұлы Отан соғысының қатысушысы, соғыстан кейiнгi жылдары
Қызылорда облыстық денсаулық
сақтау бөлімін басқарған, Алматыдағы медицина институтында
оқытушы болған доцент
Алмағамбет Дайыров келді.
Бір ғана емдеу факультеті
болды. Бір топта 12 бала болды.

Оқу бөлмелері жетіспеушілігі себебінен 5-6 топ қосылып оқыдық.
Оқу құралы да, көрнекіліктер де,
муляждар да болған жоқ. Скелетті өзіміз жасадық. Оқу корпусы
ол кезде қазіргі «Нұр» университетінің ғимараты болды. Орысша

оқимыз, қазақша оқулық деген
атымен жоқ. 5-6 балаға 1 кітап,
оны да курстағы орыс қыздар
кезекпен
судыратып
оқиды,
қалғанымыз тыңдаймыз. Түсінсең
түсіндің, түсінбесең кітап кезегіне
қайта тұрамыз. Лаборатория болған жоқ. Жертөленің барлығын
лаборатория
қылып
өзімізге
ыңғайлап алдық. Анатомиялық
көрнекіліктерді қолдан жасадық.
Практикалық сабақтар облыстық
аурухана мен медициналық санитарлық бөлімде өткізілді. Ол кезде
пединститутпен бірігіп оқыған да
кездер болды. Бір жылдан кейін
оларды бөлді.
Мүрделермен жұмыс жасау
да оңай болған жоқ. Отыз шақты
студент қаумалап тұрғанда, бірінші жетіп, пысықтығыңмен алға
тұрып алмасаң немесе зер салып
тыңдамасаң, сабақты меңгеру
мүмкін емес. Әр күн білім үшін

күреспен өтті десе болады.
- Сонда білім сапасы қалай
болғаны?
- Сұрағың орынды, оқуға
түскен 226 студенттің 162-сі ғана
соңына дейін жетті. 16 топтан 13
топ болып қалдық. Содан-ақ біле
бер. Көкейіңдегі сұрақты түсініп
отырмын, орысша білмесең, кітап қолыңа тимесе, практикалық
сабаққа арналған мүрденің қасына жету де мұң болса, қайдан
білім алмақсың демексің ғой?
Адамнан айла асқан ба, «қалауын
тапса қар жанар» демей ме? Ретін тауып жүрдік қой. Меніңше,
қиындықпен өзің ізденіп оқыған
білім қолжетімді білімнен анағұрлым сапалырақ па деп ойлаймын.
Кітапхана қоры жеткілікті, лаборатория қамтылған, барлық
құрал жеткілікті болып тұрған
қазіргі заманның кейбір студенттерімен салыстырғанда біздің
заманымыздың көптеген маман-

дары денсаулық сақтау саласында тұрақтап қалды. Қолда барда
алтынның қадірі жоқ қой. Біз
оқығанда көшеден ит-мысықтарды ұстап әкеліп тәжірибеге
қолданатынбыз. Қазір ғой бәрі
зертханада дайын. Біз оқығанда
мүрдені толық зерттеу үшін, келесі сабаққа дайындалу мақсатында,
оқу корпусында мүрденің қасында тығылып қонып қалуға тура
келетін. Оқимын, білемін деген
адамға ешнәрсе кедергі емес. Көш
бастау қашан да қиын. Ол уақытта
қазіргідей емес, ауруханалар мен
емханалар бейімделіп салынған
үйлерде орналасқан. Ондай жағдайда санитарлық талаптардың
сақтала бермейтіні белгілі. Соған
қарамастан халықпен жұмыс
істеуге белсене кiрiсiп кеттік.
Сырқат жандарды емдеумен бірге, аурудың алдын алу, әсіресе
тазалық сақтау тұрғысынан көп
шараларды іске асыруға тура
келді. Арамыздан профессор көп
шыққан жоқ, бірақ мықты дәрігерлер жеткілікті. Бізден кейін
оқығандар арасында профессор
атағын алғандар саны көбейді.
- Кімдерден білім алдыңыздар?
- Біздер Морозова, Шиняцкий, Растопчин секілді ұстаздардың алдын көрген шәкірттерміз.
Кейінірек А.М.Гизатуллина сабақ
берді. Ұстаздарымыз өзімізден
небәрі 4-5 жас қана үлкен болды,
сондықтан да болар, біздермен
етене араласып, айрықша қамқорлық танытатын. Мағжан Шугаевич Баширов, Халида Есенкуловна Маманова деген ұстаздарымыз

болды.
- Шетелдік
студенттер
болды ма сол кезде?
- Грузиядан, келіп оқыды, бірақ ол кезде Грузия шет ел болып
саналмайтын, ол кезде ССРО болды. Армениядан, Дағыстаннан да
студенттер оқыды.
- Конференциялар өткізіліп
тұрды ма?
- Әрине,
конференциялар
ұйымдастырылып тұрды, бірақ
өзге елге, қалаларға бару деген
болған емес.
- Материалдық-техникалық база жөнінде айта кетсеңіз...
- РУМ-4 деген аппарат рентген кабинетінде болды. Рентген
зауытынан алдық. Физиотерапевтикалық кабинеттер мүлдем
болған жоқ. Шприцтердің өзі
жетпейтін, дәрі жоқ. Жұмыс жасап жүрген кезіміздің өзінде дәрі
өте тапшы болды, өзімізді емдеуге
Мәскеуден алдыртып жүрдік.
- Практикалық сабақтар
қалай өтті, сырқатқа диагнозды жаңылмай қоя алдыңыздар
ма?
- 4-курста ауруға диагноз
қоя бастадық. Жаңылысқан кездер де болды, дәл тауып мақтау
естіген кездеріміз де болды.
Алайда,
барлық
шешімдер
ұстаздардың бақылауымен қабылданып отырады. Емдеуші
дәрігерлер бағыт беріп отырды.
Әрқайсымызға палаталардан 3-4
пациенттен бөліп беріп, солардың ауру тарихын зерттейміз.
Өз ұйғарымдарымызды талқыға
салу барысы қызықты өтетін, дау
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туындайтын кездер жиі болатын.
Танометр, фонендоскоп секілді
құралдар да жеткіліксіз болды.
Дәрігерлердің өзінен алып қолданып жүдік. Халатты, масканы
қолдан тіктік.
- Жатақханада тұрдыңыз
ба?
- 4-курсқа дейін жатақханада тұрған жоқпын. Алыстан келген балаларға беретін алдымен.
Орын жоқ. Ағайынның үйінде
жатып оқыдым. Оның үстіне қаланың жергілікті балаларының
тентектігі де себеп болса керек,
үйдегілер жатақханаға тұрғызуға құлықты болған жоқ. Оның
да өзіндік қиындықтары болды.
Жатақхана балалары оқулық табудан, бірігіп оқудан сәл де болса мүмкіндіктері болды. 4-курста
ғана жатақхана тұрғыны атандым.
Бір бөлмеде 4-5 баладан тұрдық.
Бас кезінде қазіргі Алтынсарин
көшесінде болды жатақхана, кейінірек Әбілқайыр хан даңғылының
басындағы ғимаратқа көшті. Сол
жатақханада тұрдым. Қазіргі
Әйтеке би көшесіндегі оқу корпусынан Бейбітшілік проспектісіндегі медициналық санитарлық
бөлімге практикалық сабаққа талай жаяу қатынаған кездер болды.
Таңертең басталған сабақ түстен
кейін 3-терде аяқталады, үлгерсек
асханадан түстеніп алып, лабораториялық жұмыстарға қалып,
сабаққа дайындаламыз. Жатақханаға кешке бір келеміз әйтеуір.
- Жеке өмір, жігіттік, серілік құру деген болды ма?
- Оой, жооқ. Сабақты өз
тіліңде оқымағасын, бәрі ауыр
соқты. Жеке өмірге уақыт мүлдем

болған жоқ. Ескі мешіттің арғы
жағындағы Подгорный деген жерден қатынадым. Үйге бір келген
соң шығу жоқ, автобус жоқ. Жатақхана тұрғындары ұйымдасып,
киноға барып тұратын, маған
ондай бақыт бұйыра қоймады.
Тек 4-курсқа жетіп, жатақханаға көшкенде ғана жан-жағыма бұрылып, оң-солыма қарай
бастадым. Сонда ғана мереке
сайын болатын би кештеріне қала
бастадық қой. Оның арғы жағында тек сабақтан басқаны ойлауға
мұрша болмады.
- Қосымша пәндердің қиындығы болды ма?
- Философия, марксизм, ленинизм деген пәндер өте ауыр
болды. Толкачев деген мұғалім
сабақ берді, өте жақсы мұғалім,
бірақ пән орысша өтетіндіктен
ауыр қабылдадық. КПСС тарихы
қиын болды. Сабақты білмесең
степендиядан қағып тастайды,
ол уақытта ауылдан еттен басқа
ештеңе келмейді, ақша жоқ. 16
сом степендия аламыз. Кейіннен
18 сом, 20 сомға дейін өсті. Біздің
мотивациямыз сол степендиямыз
болды.
- Сіздерден аспирантураға
кімдер қалды?
- Сол кездегі бірге институт
бітірген жолдастарымыздың көпшілігі адал еңбектерімен халық
құрметіне бөленді, биік белестерге көтерілді. Мәселен, Есенғос
Мәмбеталин, Сембай Марданов,
Абай Жанғабылов, Әбдікәрім
Хамзин медицина ғылымының
докторы атағын қорғап, профессор атанды. Қызыл Жаңабаев,
Нәрiкбай Әбсадықов, Yкiметалы
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Әлниязов жоғары оку орындарында студенттерге дәріс бердi, кафедраларға жетекшілік етті.
Тағы бір курстасымыз Тұрғанбай
Маханов институт бітірген соң
Қызылорда облысына жолдама
алып, облыстық аурухананың,
медициналық орталықтың бас
дәрiгерi кызметін атқарды, КСРО
Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды.
- Кейінгі ізбасарларға айтарыңыз...
- Институт
Университетке
айналып, оқу – тәрбие, ғылыми,
тәжірибелік жұмыстарда көптеген
жаңалықтармен толысуда. Оның
оқытушылар құрамы да медицинаның осы заманға сай, ең соңғы
жаңалық – жетістіктерін игерген
ұстаздармен көбеюде. Былайша
айтқанда, студенттердің сапалық
білім алуына жағдайдың қандай
түрі де жасалған. Себебі дүниедегі ең қымбат, баға жетпес нәрсе
– денсаулық. Дәрігерлік қызмет
сол денсаулықтың күзетшісі. Оған
былайғы жұрт әрдайым үмітпен,
сеніммен қарайды. Студенттер сол
үміт сенімге лайықты өсіп, мықты

бұл бастамаларымды қолдап,
құрметті қонақ етті. Ол үшін үлкен рақмет! Біраз курстастарымның марапатталуына септігімді
тигізіп, ұсыныс хаттар жазып,
қолдау тауып отырдым. Келесі
жылы институт бітіргенімізге 60
жыл толады. Осы күннен хабарласып, курстастарымды қайрап
жатырмын. Ауру-сырқау, қыңқыл
дегенді ойға алмаңдар, 60 жылдыққа келіңдер. Өмір сүруге ынталаныңдар. Өлім дегенді қойыңдар, биыл оқуға түскенімізге және
институттың ашылуына 65 толады, соған қатысасыңдар, келесі
жылы 60 жылдыққа қатысасыңдар дедім. Соған емделіп, денсаулықтарыңды түзеп, аттай болып
келетін болыңдар деп қанаттандырып жатырмын. Әр облыста
олардың жетекшісі бар, мысалы
Алматыда Есенғос Мәмбеталин,
Қызылордада Тұрғанбай Маханов, Астанада Роза Кумысова,
т.с.с..
Қарттығын
лайықты
даналықпен әдемі өткеріп жатқан
кешегі дәрігер, бүгінгі ардагердің әңгімесі осы болды. Ардагер

маман болса екен деп ойлаймын.
Студенттік шақтарыңның әр мезетін бағалаңдар дер едім.
Институтты әлдеқашан бітіріп кетсек те, курстастардың
басын қосып, 40, 45, 50 жылдықтарды
шашау
шығармай
жинауға бар күшімді саламын.
Оған облыстық денсаулық сақтау
басқармасында бөлім бастығы
болып қызмет атқаруым себепші болды. Жер-жерде жүрген
курстастарымды облыстарының
денсаулық
сақтау
басқармаларына тікелей хабарласып, бар
мәліметтерді жинақтап, байланыс нөмірлерін алып, тауып
алып отырдым. Басында Есенғос
Мәмбеталин, кейін Қызыл Жанабаев ұйымдастырды. 30 жылдықтан бастап, бұл жұмысты өзім
қолыма алдым. Ол уақыттарда
Қайрат Сабыр, Сәлім Беркімбаев,
Ербол Бекмұхамбетов ректорық
қызметте болды. Мен арнайы
ректордың қабылдауында болып,
түлектер тізімін беріп, ресми
түрде мерейтойларға қатысуға
шақырту алып, курстастарымды
жинап отыратынмын. Ректорлар

дәрігер үйде құр жатпай, маңызды
шаралардың ұйымдастырылуына
бей-жай қарамай, керегінше өз
үлесін қосып жүр. Ел президенттігіне Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев мырза тағайындалғанда
да, өзінің азаматтық позициясын
танытып,
медицина
қауымы
атынан
құттықтау-телеграмма
жолдаған болатын. Онысы Президент тарапынан жылы қабылданып, Егемен Қазақстан газетінде жарияланды да.
Немере-шөберелердің
қызығын
қызықтаған
Тұрар
ағамыз бен Күләш апамыздың бүгін де шаңырағын қуаныш кернеп,
Әсет немерелерінің есіктен жүгіре
кіріп, «Ата, математика бойынша
республикалық
олимпиададан
1-орын, ағылшын тілінен 2-орын
алдым» деп дауыстап, атасына
қарай тура тартқан бағыты, екі
бірдей грамотасын атасының алдына қоя салғандағы бал жүзі мен
шадыман дауысы бар әңгімемнің
үлкен бір нүктесін қойғандай ма?!
Тұрар ағамыздың бүгінгі
күні осындай... Ағай мен апайға
денсаулық тілеп үйден шықтым.
Салтанат Тоғызбаева
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Қайдасың, қайда сол жылдар...
Әр дәуірдің өз міндеттері бар.
Гейне
«Студент болып, жатақханада
тұрмағандар
көп
қызықтан
құр қалғандар» деп жазады
бір жазушы. Рас шығар, мен
де сол жатақханада тұрып
оқыған студентпін. Осы күні
ойлап отырсам, санамда талай
қызықтың елесі өре түрегеледі.
Олардың бәрін айтып шығу үшін
арнайы бір кітап жазу керек.
Бұл кітапты парақтап отырған
адам
менің
Ақтөбе
медицина институтында
оқығанымды біледі. Сол
институттың
комсомол
комитетінің бір жұмыс
тармағы
«бытсекторы»
деп
аталатын.
Осы
«бытсектордың»
бастығы
мен
едім.
Жатақхана
жағдайы
белгілі,
бірде
терезе шытынайды, бірде
есік шиқылдайды. Соларды
уақытылы
жамап-жасқау
«бытсектірге» байланысты.
Төртінші курс оқып жүрген
қысты күні су қайнатқыш бактың
трубасы жарылып, жатақханада
ыстық су ақпай қалды. Жатақхана
коменданты орыс әйел еді, соған
айтып едім, ол жүре тыңдады.
Екінші рет тағы айттым, естігісі
келмейтіндей. Сосын тіпті қаттырақ сойлестім. «Неге жалақы
алып отырғаныңды білесің бе?»
деп ащы сөзімді де айтып салдым.

Ертеңіне институт ректорының
шаруашылық
жөніндегі
орынбасары Молдашев шақырып
алды. Кең кабинетте шылымын
бұрқыратып отыр екен. «Неге
сен комендантты балағаттадың,
ол жақсы кісі, жұмысты жақсы
істейді,
біз
коммунистпіз,
білесің бе?» деп барғаннан бас
салсын. «Солай болса солай
шығар ағай, мен комсомолмын,
сіздің коммунисіңіз жұмысқа
жауапсыздықпен

қарайды»
дедім
міз бақпай. Ол ашуланып,
жұдырығымен столды қойып
қалды, мен шыға жөнелдім.
Шіркін
жастық,
ақиқатты
бүкпейтін, ойдағыны ірікпейтін

едік-ау.
Екінші бір есте қалған жағдай
да қызықты, тіпті оны осы оқиғаның жалғасы десе де болады.
Төртінші курсты аяқтап қалған
кезім. Уақыт жетпей жатады, велоспортпен айналысамын, оқуға
да қаттырақ көңіл бөлмесе болмайды. Дегенде, арасында киноға,
театрға да барып қоямыз.
Бір кеште,

кеш болғанда
сағат түнгі 12 шамасы, кинодан
жатақханаға келсем, гу-гу әңгіме,
қираған есік-терезе, бөлмеде бес
бала жатамыз. Сұрастырсам, 2-3
сағат бұрын осы арада біздің студенттер мен Гурьев облысынан
келген спортсмендер арасында
«шайқас» болыпты. Студенттер
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«жабылып, сабап жібердік, екінші
келмейтін етіп» деп қарап тұр. Болар іс болды, онда тұрған не бар
дейсің деп төсегіме құлай кеттім.
Екінші күні сабақта отырсам, деканаттан тез ректорға
келсін деген хабар жіберіпті,
ол кезде ректорымыз А.Дайыров дейтін кісі еді. Сабақтан
шығысымен ректордың неге
шақырғанынан
бейхабармын,
хатшы арқылы кабинетке кіріп
бардым. «Түйе сойған» деген
осы болар, әкемді танытып
ұрысып берсін. Неге ұрысып
жатқанына таңырқап тұрмын.
Айтқаны
«сен
хулигансың,
арақ ішесің» деген сияқты
сөздер. Сонда барып түсіндім,
мәселенің кешегі болған оқиғаға
қатысты екенін. Маған сөз
беріліп жатқан жоқ, хатшыны
шақырып: «Студент Маханов
жоғарыда айтылған оқиғаға
байланысты
институттан
шығарылсын деген бұйрық
жаз», деді қатулы дауыспен.
Ректордың екінші қабаттағы
кабинетінен
бірінші
қабаттағы
комсомол
ұйымына аяғымды әрең
басып,
зорға
жеттім.
Болған
оқиғаны
сол
кездегі институт комсомол
ұйымының бірінші хатшысы
Мағжан Башировқа баяндап
бердім. Марқұм Мәкең өткір кісі
болатын, адал, адамгершілігі мол,
бүкіл студенттер, мұғалімдер
болып қатты сыйлайтын. Өзін
жоғары қабілетімен сыйлата
білетін. Әңгіме біткеннен кейін
ол мені ертіп ректорға әкелді,
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кірісімен баяғы әңгімесін бастап
келе жатыр еді, Мәкең сөзді
бұзып: «Алеке, олай емес, сізге
дұрыс ақпарат бермеген, бұл
жігіттің оқиғаға қатысы жоқ»
деді ағынан жарылып. Сол-ақ
екен бас салып «екеуің бірге
арақ ішетін шығарсыңдар» деп
сөксін. Мәкең орнынан тұрып:
«Егер Махановты институттан
шығаратын
болсаңыз,
онда
институттың жарты студентін
қоса шығарыңыз» деді де, есікке
бір-ақ беттеді. Соңынан мен де
ере бердім.
Арада 2-3 күн өтті, мені институттан шығару туралы бұйрық
қабырғаға ілініп қойылған. Ал
мен бұйрықтың қасынан басымды
бұғып
өтіп,
сабақтарымнан
қалмай қатыса бердім. Бір күні
тері аурулары сабағында отырсам
И.К.Мералиев дейтін мұғалім:
«Слушай Маханов, сен неғып
отырсың,
сені
институттан
шығарып жіберген жоқ па» деп
дүрс еткізгенде не боларымды
білмей
халатымды
шешіп,
орнымнан тұрып кеттім. Сол
бетіммен таяныш табар жерім
комсомол ұйымының кабинетіне
келсем, Мәкең ұйымның
штабын, оған қоса Яглинский,
Самойлов, Желваков деген
институттың беделді кісілерін
де шақыртып отыр екен. Әңгіме
мен туралы.
Біріншісі,
шақырылған
мұғалімдер тегіс ректорға барып,
мені қалдыру жөнінен өтініш айтуы тиіс. Болмаса, яғни екіншісі,
бүкіл студенттер болып лекцияға
бармай «бойкот» жасау.
Ал менің бұл мәселем қалай
өршіген, енді соған тоқталайын.
Жатақханада болған төбелесті мен ұйымдастырған болыппын. Ол жағдайды мені «жақсы
көретін» комендант ректордың
шаруашылық
жөніндегі
орынбасары
Молдашевқа
солай деп жеткізген. Ол кісі
ойланбастан баяғы менің барып
кеткенім ойына түскен болу
керек, бірден

ректордан бір-ақ шығады. Сонан
аз уақыт бұрын ректорымызды
обком
шақырып,
тәрбие
мәселесіне қатысты біраз
ескерту жасаған болса керек.
«Құланның құлағын қасуы,
шүрпенің басуына» дөп келіп,
ашудың үстінде отырған
ректор «бұзық» студентті
оқудан шығармағанда басынан
сипасын ба!
Сонымен мені институтта қалдыруға өтініш жасаған
мұғалімдер ректорға кіреді. Студенттердің «бойкот» жасағынан
гөрі осылай өтініш айту әрине
оңай ғой. Бірақ ректор оларға да
жұмсармайды. «Бір жыл темір
қорыту зауытына барып, жұмыс
істеп, тәртібін түзеп келсін,
сосын
қайта
қабылдаймыз»
деп шығарып салады. Бірақ
бұл мәселенің бетін институт
партком хатшысы Яглинский
бері қаратады. Ол ректорға
жеке кіріп, менің «жазамды» бір
ай стипендия алмайтын және
жатақханада тұрмайтын жағдайға
келтіреді.
Мәсе-

лені талқылаған отырыста декан да,
басқа сөйлеушілер де мені
жақтады. Ал партком хатшысы
Яглинский Молдашевқа
қарап

қатты-қатты сөздер
айтты. «Сізге де байланысты
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қаралатын мәселер бар. Оны
партком

жиналысына
қалдырайық.
Ал
енді
Махановқа пәтер тауып беріңіз,
төсек
-орнын
ауыстырып
тұратын боласыз» деді. Сонымен
бірге
кәсіподақ

төрағасына:
«Сіз
бір айлық стипендия көлемінде
қаражат тауып беріңіз» деп
тапсырды. Солай болды да,
Молдашев ағам өз үйінің қасынан
жалдамалы пәтер тауып берді.
Сөзімді құлаққа ілмейтін
комендантым төсек орнымды
жаңартып тұрды. Бір айлық
стипендия
көлеміндегі
қаражат та қолға тиді. Бірақ
көпшілікке үйрегендіктен
жалғыз тұра алмадым.
Пәтерде тұру тарихым
бір айға жетер-жетпесте
аяқталып, жатақханаға
қайта шықтым. Бесінші
курста өзіммен бірге
оқитын Павлодардың
қызымен бас қостым.
Күні бүгінгі құдай
қосқан
қосағым
Сәруар
Әділқызы
Серғазина
осы
кісі. Үй болған соң
мұғалімдер мен ерлі-зайыпты
студенттерге арнап салынған
жатақханадан бір бөлме берді.

Сонымен оқу да
аяқталды. Соңғы жаңа жылды
қарсы алып жатырмыз. Бір кезде студенттер арасынан біреу
жеңімнен тартады, қарасам –
Молдашев ағам. Қолымнан жетектеп төмендегі шағын буфетке
әкелді. Сатушыға екеумізге екі
стакан коньяк әкелуді бұйырды.
Мен бұрын-соңды коньяк ішіп
көрмегенмін, бірақ анда-санда
вино ішетінбіз. Үлкен кісі сыйлап
тұрғасын ішіп салдым. Ол кісі
арқамнан қағып, «баяғы болған
іске өкпелеп жүрген шығарсың,
маған дұрыс хабар берілмеді»
деп кешірім сұрағандай болды.
Ол жағдай онда менің ойымда
болған жоқ, ал ол кісі қалай дегенмен сол оқиғаны ұмытпай
жүр екен. Ұяты бар адам деген
осы шығар дедім.
Оқу аяқталып, ректор
бастаған комиссия жас мамандардың қай жаққа, кім
болып баратынын анықтауға
кірісті. Сол 1963 жылдың басында Министрлер Кеңесінің жас
мамандардың басым көпшілігін
туберкулезге қарсы күресетін
мекемелерге жіберу керек деген
қаулысы шыққан көрінеді. Менің
жұбайыма да сол мекемелердің
біріне жолдама берілді. Маған
келгенде ойланып қалды, білмеймін екеумізді бір жаққа жібергісі
келмеді ме, әлде менің баяғы
«шатақ» жағдайымды ескерді
ме, әйтеуір маған «өз еркінде»
болсын деген тұжырымға келді.
Сөйтіп арманға жол ашқан
Ақтөбедегі студенттік өмір де
аяқталды. Қаншама қызықты
кештер, студенттік отрядта болған
оқиғалар, спорт жағдайлары, т.б.
айта берсең толып жатыр. Онан
кейін де өмірдің сан қызығы
сап түзеп алдан шықты. Бірақ
соның бірі де студенттік өмірдің
қызығына жетпейді екен. Әлгібір
жазушының айтқанында мән бар.

Тұрғанбай Маханов
Марат Оспанов атындағы БҚМУ
алғашқы түлегі
«Өмір өрнегі» кітабынан үзінді
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КОХ ТАЯҚШАСЫНЫҢ АШЫЛУЫНЫҢ 140 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛАДЫ...

“Туберкулез – адамзаттың ең негізгі және ең жұқпалы жауы”
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

Туберкулез – адамзаттың ең негізгі және
ең жұқпалы жауы. Туберкулез – бұл тек өкпе
ауруы ғана емес, сонымен қатар адамның
барлық ағзаларының – сүйектердің, бүйректің,
мидың және ми қабықтарының және тағы
да басқа ағзалардың зақымдануы. Қазіргі
уақытта жыл сайын аурудың 9,6 млн жаңа
жағдайы және туберкулезден дамитын 1,5 млн
өлім тіркеледі.
Кохтың
туберкулез
қоздырғышын
ашуы оңайға соқпады. Берлиндегі Шарите
клиникасының туберкулез науқастарына
жақын болуы Кохтың міндетін жақындатты.
Ол күн сайын таңертең ауруханаға келіп,
зерттеу үшін материал алды: аз мөлшерде
қақырық және тағы да басқа да науқасы
тамшыларын алды. Алайда, материалдың
көптігіне қарамастан, ол әлі де аурдың қоздырғышын анықтай алмады. Көп ұзамай
Кох мақсатқа тек бояғыштардың көмегімен қол жеткізіге болатынын түсінді.
Кох үкітілген туберкулезді тіндерді метил көк түспен, содан кейін қызыл-қоңыр
боуямен бояды. Бұл көптен күткен нәтиже берді-ғалым кішкентай сәл иілген көк
түсті таяқтарды тапты. 1882 жылы 24 наурызда Берлин физиологиялық қоғамының
отырысында неміс дәрігері және микробиологы Роберт Кох сексациялық баяндама
жасады. Онда ол туберкулез қоздырғышының ашылғаны туралы хабарлады. Оқиға
ерекше маңызды болды. Себебі, сол кезде бұл өлімге әкелетін ауру бүкіл Еуропаның
нағыз қасиеті болды.
1982 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен туберкулез және өкпе
ауруларына қарсы халықаралық одақтың шешімімен 24 наурыз “Дүниежүзілік
туберкулезге қарсы күрес күні” деп белгіленді. Туберкулезге қарсы күннің
символы-ақ
түймедақ
(сау
тыныс алудың белгісі ретінде).
24 наурыз ресми түрде 1982
жылы бекітілгенімен, әлемде
туберкулезге қарсы іс-шаралар
19 ғасырдың аяғы мен 20
ғасырдың басында басталып,
қайырылымдылық щараларына
негізделген. Жастар алғаш рет
Женевада ақ түймедақ гүлдері
себілген қалқандармен көшеге
шыққан кезде ақ түймедақ
идеясы пайда болды. Бұл
идеяның
негізгі
мақсатынауқастарды
емдеу
үшін
қайырымдылық
жасау
еді.
Кейін бұл әрекеттер Еуропаның
басқа елдерінде де орын
алып,түймедақ сату халықтың назарын аударып, туберкулезге қарсы ұйымдарға
табыс әкелді. Осы кезде Ресейде де туберкулезге қарсы әртүрлі қоғамдар пайда бола
бастады.
24 наурыз 2022 жылы Микробиология,
вирусология, иммунология кафедрасында
“Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні”
аталып өтті. Соған орай кафедрада конкурстар,
түрлі сайыстар өткізілді. Студенттер өздері
жасаған санбюллентеньдермен ерекше көзге
түсті. Әр студенттің бұл тақырыпқа көзқарасы
айқын көрініс тапты.
Атап айтсақ, Қалапова Назерке, 214,
Сәкенова Дилназ, 214, Бөлеген Ырысжан,
214, Сағынбай Айзада, 210, Исатайұлы Елеу,
210 және тағы да басқа студенттер белсене
қатысты.
Конкурс қортындысы 2022 жылдың 27 сәуірінде студенттік ғылыми
конференциясында төрағалардың шешімімен жарияланатын болады.
Осындай мерекелерді өткізу студенттердің бойындағы кәсіби және тәрбиелік
қасиеттерді ұштауға септігін тигізеді.
Сейілханова Нұрбақыт, 214-топ, СНК төрағасы
Мусабаева С.
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1.
Сколько раз я могу изымать суммы своих пенсионных накоплений сверх порога достаточности?
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусмотрено, что единовременная пенсионная выплата – это сумма пенсионных
накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ, изымаемая вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в порядке,
установленном Законом.
Также в Законе указано, что пенсионные накопления
– это деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат),
учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете,
включающие ОПВ и ОППВ и добровольные пенсионные
взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления
в соответствии с договорами, настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан.
Если порог минимальной достаточности позволяет Вам
использовать свои пенсионные накопления, Вы можете подавать заявление на выплату единовременных пенсионных
выплат сверх порога достаточности неограниченное количество раз.
2. Я гражданка России, временно работающая в Казахстане, могу ли я перечислять добровольные пенсионные
взносы и как это сделать?
Да, конечно, так как согласно статье 3 Соглашения о
пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов
Евразийского экономического союза от 20.12.2019г., формирование пенсионных прав трудящихся-граждан стран ЕАЭС
осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование прав граждан
государства трудоустройства.
В соответствии со статьей 1 данного Соглашения в Республике Казахстан к пенсионным взносам относятся в том
числе и добровольные пенсионные взносы (далее – ДПВ) в
ЕНПФ.
Напоминаем, что с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета ДПВ
является поступивший в ЕНПФ первый ДПВ. Размер и периодичность ДПВ определяется вкладчиком самостоятельно.
При этом идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по
персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при
перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность
физического лица, о месте постоянного проживания, прочие
сведения ЕНПФ будут получены из соответствующих информационных систем государственных органов.
Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки
второго уровня либо АО «Казпочта» (далее – БВУ). Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы
самообслуживания).
Для сведения информируем, что на сайте ЕНПФ (https://
www.enpf.kz/ru/services/depositors/ipa/vpc.php) можно ознакомиться с более подробной информацией.
3. Я поменяла свой номер телефона. Хочу зайти в программу ЕНПФ на телефоне. Запрашивают пароль и отправляют пароль мне на номер смс-кой. Но смс так и не
приходит. Как поменять номер в данных ЕНПФ?
При входе в приложение ЕНПФ, «Личный кабинет»
на сайте enpf.kz в целях обеспечения безопасности Вашей
личной информации мы отправляем SMS-код только на тот
номер, который зарегистрирован в базе Фонда согласно 57
статье «О тайне пенсионных накоплений» Закона «О пенсионном обеспечении в РК».
Есть два способа актуализации персональных данных:
- на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» выберите подраздел «Внести изменения и (или) дополнения
в реквизиты», войдите на страницу с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
- через любое отделение ЕНПФ.
4.
Решил не изымать свои пенсионные накопления
сверх порога достаточности, какие у меня есть риски и
возможности?
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Накопительная пенсионная система Казахстана устроена таким образом, что она максимально
защищена от рисков. За 23 года, несмотря на ряд
финансовых кризисов в мировой экономике, она
сохранила стабильность. На сегодняшний день
Казахстан - единственная страна в мире, где есть
государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан от инфляции. Закон «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных
профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ
в размере фактически внесенных взносов, с учетом уровня инфляции на момент получения права
на пенсионные выплаты. Если к моменту выхода
на пенсию накопления будут ниже инфляции, то
эта разница восполняется получателю за счет республиканского бюджета при получении им первой пенсионной выплаты из ЕНПФ.
Если Вы имеете в виду риски при принятии
решения об использовании пенсионных накоплений, то хотим обратить Ваше внимание на то,
что досрочное изъятие пенсионных накоплений
отразится, прежде всего, на состоянии индивидуального пенсионного счета вкладчика, изъявшего
деньги, и, как следствие, на его будущих пенсионных выплатах. Учет пенсионных накоплений
граждан ведется индивидуально и накопления
формируются из персональных пенсионных взносов, инвестиционного дохода и его персональных
изъятий (или пенсионных выплат) при наличии
таковых.
Надо понимать, что средства, которые остаются на ИПС в пределах порога минимальной
достаточности, позволяют обеспечить вкладчика
пенсионными выплатами в размере не ниже минимальной пенсии. Это небольшая сумма, которая
складывается из выплат из ЕНПФ и минимальной
базовой пенсии, которая составляет 54% прожиточного минимума. Для сохранения на индивидуальном пенсионном счете суммы, достаточной
для обеспечения получателя при достижении пенсионного возраста хотя бы минимальной выплатой ежегодно пересчитываются пороги достаточности пенсионных накоплений. В то же время для
достойного пенсионного обеспечения необходимо
иметь хорошие накопления, которые формируются из регулярных, своевременных взносов, в полном объеме от получаемых доходов.
Кстати, как вариант, в Вашем случае можно
перевести свои пенсионные накопления сверх
порога достаточности в компании, управляющие
инвестиционным портфелем (УИП), то есть попробовать рискнуть и стать самому себе инвестором и, возможно, получить больший доход. Тем
более, что данная сумма в будущем вновь вернётся на Ваш пенсионный счет и это будут не потраченные деньги, а приумноженные, из которых Вы
впоследствии будете получать свои пенсионные
выплаты.

Для этого необходимо ознакомиться с инвестиционной декларацией управляющего и понять,
как и во что он будет инвестировать Ваши средства. Сейчас на рынке действуют четыре УИП и
на сайте enpf.kz Вы найдете полную информацию
о них.
5. Есть ли смысл сейчас воспользоваться аннуитетом, и если да, то какие для этого есть возможности?
Пенсионный аннуитет – это договор со страховой организацией, согласно которому можно начать получать пенсию раньше положенного срока.
Для заключения договора необходимо наличие достаточной суммы пенсионных накоплений
в ЕНПФ, которая обеспечит выплаты не ниже 70%
от величины прожиточного минимума. Точный
расчет производится в страховой организации.
Следующие категории граждан, имеющие
достаточную сумму пенсионных накоплений в
ЕНПФ, могут перевести их в страховую организацию:
🔹 достигшие пенсионного возраста;
🔹 достигшие 45-летнего возраста (при отложенном аннуитете);
🔹 имеющие инвалидность 1 или 2 групп установленную бессрочно;
🔹 достигшие 40-летнего возраста, за которых
уплачены обязательные профессиональные
пенсионные взносы (ОППВ) в совокупности
не менее 60 календарных месяцев.
Здесь необходимо пояснить, что отложенный
пенсионный аннуитет – это продукт, позволяющий перевести пенсионные накопления в компанию по страхованию жизни с 45 лет и начать
получать выплаты из них до официально выхода
на пенсию (мужчины по достижении 55 лет, женщины по достижении 52,5 лет с 1 января 2022
года с ежегодным увеличением пенсионного возраста женщин на полгода до достижения 55 лет в
2027г.).
Далее, в случае недостаточности пенсионных
накоплений, сформированных за счет ОПВ и/или
ОППВ, для заключения договора пенсионного
аннуитета могут быть использованы пенсионные
накопления, сформированные за счет ДПВ.
Если сумма пенсионных накоплений на ИПС
превышает сумму договора пенсионного аннуитета, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из ЕНПФ в виде ежемесячных
пенсионных выплат в порядке, установленном
Законом о пенсионном обеспечении, либо используется вкладчиком (получателем) для внесения
изменений в действующий договор пенсионного
аннуитета в части увеличения размера страховых
выплат и страховой премии по договору пенсионного аннуитета либо для заключения другого
договора пенсионного аннуитета со страховой
организацией.

Бронхиальная астма у детей. Современные аспекты
профилактики, диагностики, лечения
29.03.2022 на базе Центра охраны материнства и детства (ЦОМиД), г. Актобе прошла клиническая конференция, посвященная 65-летию
Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова на тему: «Бронхиальная астма у детей. Современные аспекты
профилактики, диагностики, лечения». Конференция организована сотрудниками кафедры
детских болезней № 2.
На
конференции
были
освещены
вопросы особенности клиники, диагностики
бронхиальной астмы на современном этапе,
разобраны современные методы лечения
этой болезни, произведен анализ состояния
проблемы в г. Актобе и Актюбинской области

по данным работы отделения пульмонологии и
аллергологии ЦОМиД г. Актобе.
С докладами выступили сотрудники
кафедры детских болезней № 2, сотрудники
ЦОМиД, резиденты-педиатры.
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