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МЕРЕЙ ҚҰЖАТ ХОББИТАРИХ

Алдымен өңір басшысы қала тұрғындары жиі ба-
ратын «Magnum», «Small» сауда орталықтарында бо-
лып, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің 
бағасымен танысты.

Сауда орталықтарының бағасын бағамдаған 
аймақ басшысы  облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының басшысы мен  қала әкіміне азық-
түлік өнімдерінің бағасын негізсіз өсуін болдырмау-
ды және бірінші қажеттілік – нан, сүт өнімдерінің 
бағасын үнемі қадағалауды тапсырды. Сонымен қатар, 
эпидемиологиялық жағдайға сәйкес кауіпсіздік шарала-
рын қатаң бақылауда ұстау қажеттігін де ескертті.

– COVID-19 індетімен күресу жолында елімізде 
бірқатар шаралар қабылдануда. Бас санитарлық 
дәрігердің қаулысымен облысымызда қатаң карантиндік 
режимі енгізілді. Жағдайды қайта бағамдап, халық 
сұранысына сай қажетті шараларды күшейту үшін 
қаладағы бірқатар ауруханалар мен дәріханаларды 
аралап, туындаған мәселелерді жедел шешу жолын 
қарастырдық, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес коронови-
рус індетімен күресу мақсатында өңірде инфекциялық 
және провизорлық төсек-орындары көбейтілуде. 
Өңірімізде инфекциялық стационарда 515, провизорлық 
стационарда 1730 төсек-орын болса, облыстық фти-
зиопульмонология орталығы базасында қосымша 120 
орынға инфекциялық және Шалқия елді мекенінде 
30 орындық провизорлық стационар ашу жұмыстары 
жүзеге асырылады.

Үш қабатты зәулім ғимарат сонадай-
дан көзге түседі. Еңсесі тіктеліп, көкке 
бой түзеген аурухана 100 орынға арналған. 
Нысан құрылысының жалпы құны – 3,9 
млрд теңге. Былтыр құрылысты бастау 
үшін 519,9 млн теңге бөлінген. Ал биыл 
жұмысты жалғастыруға 1 041,5 млн теңге 
қаралып, игерілген. 

Бас мердігер «Әбу-Сер» ЖШС 
бүгінде қарқынды жұмыс істеуде. Типтік 
жобадағы ауруханада терапия, хирургия, 
реанимация, босану-гинекология, қан алу 
бөлімдері жұмыс істейді. Жоспар бой-
ынша мұнда 20 дәрігер, 60 медбике, 30 
техникалық қызметкер еңбек етеді деп 
күтілуде.

– Қазір ішкі әрлеу жұмыстары 75-80 
процентке бітіп тұр. Кәріз, жылу жүйелері 
толық аяқталды. Ішкі есіктерді салуға 
дайындық жұмыстары жүруде. Шатырлап 
болдық. Сыртқы жұмыстар да 70 процент-
ке аяқталып тұр. Аурухана ауласына тас 
төсеніштер төсеуге дайындық жүріп жа-

тыр. Мұнда қазір 100-ден астам адам жұмыс 
істеуде. Техника мен шикізат, қажетті ма-
териалдармен толық қамтамасыз етілген. 
Карантин кезінде бізде қиындықтар бо-
лып жатқан жоқ. Әлихан Кеңесов, Медеу 
Елемесов тәрізді мамандар бар. Өз ісінің 
білікті шеберлерінің арқасында жұмыс 
кешеуілдемейді, – дейді прораб Жасұлан 
Смайылов.

Аурухана алаңы 3,6 гектар ау мақ-
ты алып жатыр. Бұл жерде аурухана 
ғимараты, асхана блогы, жылу қазан-
дығы, 4 автокөлікке арналған гараж, 
трансформаторлық подстанция, ДЭС, 
демалыс алаңдары, қоқыс төгетін алаң 
орналаспақ.

– Өткен жылдың мамырында басталған 
құрылыс негізі бітуге жақын. Толық 
аяқтау үшін 2,3 млрд теңге керек. Бұл 
қаражатқа байланысты ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігіне бюджеттік өтінім 
жолданған. Егер қаражаты шешіліп жат-
са, қазіргі жұмыс қарқынына қарағанда, 

жыл аяғына дейін пайдалануға беру-
ге мүмкіндік бар. Біз жүргізіліп жатқан 
жұмыстарды тексеріп, бақылап отырмыз. 
Қазір медициналық құрал-жабдықтар 
да келіп жатыр, – дейді облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының бөлім басшысы Қуаныш 
Өтегенов.

Мемлекеттің басты байлығы – адам 
капиталы. Ал адам үшін басты байлық – 
денсаулық. Сондықтан аталған нысанның 
аудан үшін маңызы ерекше. Бүгінде 
құрылысқа атсалысып жатқан әрбір маман 
мұны жете түсінген. Қазір жауапкершілікті 
сезініп, еңбек етіп жатыр.

– Қай нысанның құрылысына 
атсалыссақ та, ертеңгі күні оның ішінде 
бір емес, он емес, жүздеген адамның 
жүретіні ойға оралады. Сондықтан 
салған құрылысымыз сапалы болуын ба-
сты орынға қоямыз. Халыққа қажетті 
нысанның бір кірпішінде қолтаңбаңыздың 
қалуы – зор абырой. Елдің алғысына 
бөленіп жүресіз. Біз аурухана ғимаратына 
да осындай жауапкершілікпен қарап, әр 
жұмысымызды тиянақты бітіруге тырысу-
дамыз, – дейді прораб Жасұлан Смайылов.

Жалағаш ауданы.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҮНДЕУІ

Құрметті қызылордалықтар!

Әлемді жайлаған індет облыс 
аумағында таралып, денсаулық сақтау 
саласының қалыпты жүйесін өзгертіп, 
адам өміріне қауіп төндіруде.

Вирустың алғашқы күндердегі тара-
луында елімізде төтенше жағдай енгізіліп 
және қатаң шаралардың қабылдануының 
арқасында індеттің алғашқы легін тежей 
алдық.

Алайда, экономикалық-әлеуметтік 
қажеттілікке орай,  шектеулер жеңіл-
детілді. Соның негізінде тұрғындар 
арасында  санитарлық талаптарды 
ескер меу белең алды. Вирустың бары-
на сенбеушілік көбейіп, оқшауланудан 
шығып, көпшілік басқосулар жиіледі. 
Індетті жұқтырғандар 1 маусымға 357 
жағдай тіркелсе, бүгінгі күні науқастар 
саны 1379-ға жетті. Оның ішінде 897 
адам, яғни 65 пайызы жазылып шықты.
Сондай-ақ, инфекция анықталған аза-
маттармен қарым-қатынаста болған 
7929 адам бақылауда болды. Өкінішке 
орай, Денсаулық сақтау министрлігі 
жанындағы арнайы комиссияның 
қорытындысымен облысымызда коро-
новирустан қайтыс болған азаматтар 
анықталуда.

Облыстық Ұлттық сараптама 
орталығында 2 стационарлы, 1 жыл-
жымалы полимеразды тізбекті реакция 
(ПТР) қондырғысы  және облыстық фти-
зиопульмонология орталығында 1 ПТР 
қондырғысы жұмыс жасауда. Жалпы 
бүгінгі күні 56 592 сынама тест алын-
са, бұл көрсеткіш тәулігіне 500-ге дейін 
жеткізілген.

Өңірімізде инфекциялық стационар-
да 515, провизорлық стационарда 1670 
төсек-орын дайындалды. 

Тиісінше, инфекциялық  стационарда 
200 (38 пайыз), провизорда 1257 (75 па-
йыз)  науқастар емделуде. 

Облыстағы 76 өкпені жасанды жел-
дету аппаратына маусым айында 20 
портативті аппарат алынып, қосымша 
63-не тағы да өтінім берілді.

Облыстық медициналық мекемелерде 
5 компьютерлік томография қызмет көр-
сетуде. Қажеттілікке байланысты тағы 
осындай екі аппарат алу жоспарлануда.

Ауруханаларда дәрілік препарат-
тар мен жеке қорғаныш құралдарының 
45 күнге жетерлік қоры жасақталған. 
Жаңадан ашылған провизорлық стацио-
нарлардағы пациенттерді емдеу үшін СК 
«Фармация» республикалық мекемесіне 
қосымша өтінім берілді.

Маусым айының ортасынан бастап 
пневмония дертінің өршуімен жағдай 
бұрынғыдан күрделеніп келеді. 2019 
жылдың маусым айында осы аурумен 
147 адам тіркелсе, биылғы жылы 1740 
науқас анықталды. Өсім 10 еседен артық.

Осыған сәйкес дәрі-дәрмекке сұра ныс 
күрт өсті. Қазіргі уақытта қабыл данған 
шаралар негізінде қажетті препа рат-
тардың алды дәріханаларға келе бастады.

Сонымен қатар, үйде ем алушыларға 
қосымша көмек беру мақсатында 50-
ден астам дәрігерлік мобильдік топтар 
құрылды. Оларға әкімдіктер тарапынан 
автокөліктер бөлінді.

Ағымдағы жылғы 29 маусымда Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев Үкімет пен облыс әкімдеріне 
індеттің тез таралуын болдырмаудың 
барлық шараларын жасауды тапсырды.

Осыған байланысты Мемлекеттік Бас 
санитарлық дәрігердің қаулысы негізінде 
облысымызда эпидемиологиялық ахуал-
ды тұрақтандыру үшін 5 шілдеден бастап 
14 күнге шектеу шаралары енгізіледі. 
Шектеу шаралары кейін эпиде-
миологиялық жағдайға байланысты 2 
аптаға ұзартылуы немесе қатаң датылуы 
мүмкін. 

Бұл профилактикалық шаралар 
короновирустың кең таралуын барын-
ша азайтуға, тұрғындардың өмірі мен 
денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді. 

Құрметті жерлестер!
Өңірімізде енгізілетін шектеу-

лерге түсіністікпен қарап, қолдауға 
шақырамын.

Елбасы қазақстандықтарға Үн деуінде: 
«Халқымыз басқа түскен қиындықты 
өзінің қайрат-жігері, ұйымшылдығы, 
болашаққа деген ұмтылысы арқылы 
бүкіл халықаралық қоғамдастықпен 
бірге лайықты түрде еңсеріп, аман-
есен шығарына сенімдімін. Біз тағы да 
жеңімпаз боламыз. Еліміздің жақсы 
күндері алда. Біз Біргеміз! Біз жеңеміз! 
Біздің ұранымыз – осы» деп нақты айтты.

Сыр бойында да талай қиындық 
болған, оны халқымыз жігерлікпен, 
сабырлықпен жеңген.

Бір-бірімізге жанашыр болайық!
Біз біргеміз!

ЖАЛАҒАШ АУРУХАНАСЫ: 
ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫНЫ ҚАНДАЙ?

Аурудың жақсысы жоқ. Алайда, осы күні ең 
қорқыныштысы әрі ең қауіптісі коронавирус 
болып тұр. Әлем оның алдында әлсіз. Әзірге. 
Жұқпалы дерт тіліне, дініне, нәсіліне, ұлтына 
қарамай, жолындағыны жалмап барады.

Коронавирус кімдер үшін қауіпті? Олар – бес жасқа 
дейінгі балалар, жүкті әйелдер, Д санатындағы науқастар. Д 
санатына тыныс алу, жүрек-қан тамыры жүйелерінің ақауы 
бар, қант диабетіне, семіздікке шалдыққан адамдар жатады. 

Sb Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».

Биыл Жалағаш ауданы орталығында «көгілдір отынға» қосылу, 
жол жөндеу жұмыстары қарқын алды. Бүгінде аудандық аурухана 
ғимаратының құрылысы жүргізіліп жатыр. 

Биылғы Ұлттық бірыңғай тестілеу 
161 пунктте жүр гізілді. Тестілеудің әділ 
өтуін қадағалау мақсатында қалалар 
мен өңірлерге Білім және ғылым 
министрлігі тарапынан 1983 өкіл 
жіберілді. Сонымен қатар, ҰБТ-ның 
өту барысын Сыбайлас жемқорлыққа 
қар сы агенттік, Үкіметтік емес ұйым 
мүше лері, БАҚ, «Адалдық алаңы» 
жоба лық кеңселерінің өкілдері мен 
қоғам белсенділері сияқты арнайы 
мо ни торингтік топқа мүше 510 адам 
бақылады. 

Ұлттық бірыңғай тестілеудің 
қорытындысы бойынша тестілеуге 
тіркелген талапкерлердің 92%-тен 
астамы қатысқан. Оның ішінде шекті 
балды жинаған талапкерлер саны – 82 
154. Жалпы республика бойынша орта-
ша көрсеткіш 64,06 балды құрады.  

Биылғы ҰБТ-дағы ерекшелік – та-
лапкерлерге калькулятор қолдануға 
рұқсат етілді, тестілеу уақыты 
ұзартылды. Сондай-ақ, бітіруші 
түлектер қорытынды мектеп емтихан-
дарынан босатылды. ҰБТ жүргізілген 
аудитория арнайы бейнебақылау ка-
мераларымен жабдықталған болатын. 
Нәтижесінде 9,5 млн-нан астам адам 
ҰБТ өткізілу барысын онлайн режимде 
бақылады. Ережеге сәйкес 2020 жылғы 
25 тамызға дейін бейнежазбалар жіті 

тексеріледі. Егер бейнежазбада тест 
тапсырушының тыйым салынған зат-
тарды қолданғаны анықталса, оның 
ҰБТ-да алған нәтижесі жойылады.

Барлық ҰБТ өткізу пункттерінде 
сақтық шаралары күшейтіліп, меди-
ци налық-санитарлық нормалар қатаң 
сақталды. Әрбір қатысушы дезин-
фекциялаудың 5 кезеңінен өтті. Ауди-
ториялар тек 35%-ке дейін қамтылды, 
яғни 10-18 адам отырғызылды. (Бұрын 
50 адамға дейін отырғызылатын). 

Биыл алғаш рет электрондық 
үкімет базасы арқылы Face ID жүйесі 
пайдаланылды, осы арқылы ҰБТ 
тапсыруға басқа адамның кіру әрекеті  
айтарлықтай төмендеген. Мысалы, 
биыл 7 мектеп түлегі өз орнына басқа 
адамды жібермек болғаны анықталған. 
Өткен жылы мұндай әрекет бойынша 34 
жағдай орын алған болатын. Сонымен 
қатар, 119 тестіленуші денсаулығына 
байланысты ҰБТ тапсырған жоқ. 
Олар үшін 19 шілдеге дейін тестілеу 
ұйымдастырылатын болады.

Жалпы ҰБТ қалыпты деңгейде өтті. 
Ал келесі Ұлттық бірыңғай тестілеу  
тамыз айында өтеді. Одан шекті балл 
жинаған талапкерлер ЖОО-ның ақылы 
оқу бөліміне түсе алады. Бұл орайда 
биылғы жылдың қаңтар айында өткен 
ҰБТ-ның сертификаты жарамды.

ЕНДІГІ МЕЖЕ – 
ДҰРЫС ТАҢДАУ ЖАСАУ

Еліміз бойынша ҰБТ 21 маусым – 1 шілде аралығында 
өтті. Сала мамандарының айтуынша, биыл ҰБТ-ға қатысуға 
рекордтық көлемде өтініштер қабылданған. Нақты айтқанда, 
131 754 өтініш тіркелген, оның 111 113-і яғни, 82 % -і биылғы 
мектеп түлектері. Өткен жылы бұдан 12 % төмен болған еді. 

ШИРАҚ ҚИМЫЛ, 
ШҰҒЫЛ ӘРЕКЕТ 
КЕРЕК

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
қаладағы бірқатар медициналық 
нысандар мен дәріханаларды және сауда 
орталықтарын аралады.

ХАЛЫҚ 
СҰРАНЫСЫНА 
САЙ ШАРАЛАР 
ҚАБЫЛДАНАДЫ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
аймақтағы эпедемиологиялық жағдайға 
байланысты онлайн брифинг өткізді.

ӨЗ БЕТІНШЕ ЕМДЕЛУ 
АУРУДЫ ӨРШІТЕДІ

Қызылорда қаласы – 682(+4)
Арал ауданы – 77(+0)
Қазалы ауданы – 55(+3)
Қармақшы ауданы – 99(+0)
Сырдария ауданы – 97(+0)
Шиелі ауданы – 142(+0)
Жаңақорған ауданы – 234(+0)
Жалағаш ауданы – 70(+0)

Жазылып шыққандар: 950
Қызылорда қаласы – 563
Арал ауданы – 58
Қазалы ауданы – 7
Қармақшы ауданы – 10
Жалағаш ауданы – 18
Сырдария ауданы – 39
Шиелі ауданы – 96
Жаңақорған ауданы – 157
Өзге мемлекеттер мен өңірлердің азаматтары:
Алматы қаласы – 1
Ресей Федерациясы – 1

Расталған жағдай: 1456

Төсбелгідегі
тарих

Су шаруашылығының 
саңлақтары

Есен-сау ұрпақ –
ел байлығы

№ 17 қаулы
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МЕМЛЕКЕТТІК НАГРАДА ИЕГЕРІ

БРИФИНГ

Sb

Sb

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

ӘЛЕМДІК МҰНАЙ 
ЖӘНЕ АСТЫҚ ӨНДІРУ 
НАРЫҒЫ:
ДӘЙЕКТЕР МЕН 
БОЛЖАМДАР

Короновирустан кейінгі әлем 
экономикасының тұралауына 
қатысты қазіргі және таяу уақытқа 
арналған болжамдық деректер 
әзірге көңіл көншітпейді. Дегенмен, 
бұрын айтылған болжамдардың 
кейін расқа айналып, біршама оңды 
көрсеткіштермен сипатталғанын атап 
өткіміз келеді. Бұл орайда Қазақстан 
Республикасының экспорттаушы 
өнімдерінің қатарында белді орын ала-
тын мұнай және астық нарығы бойын-
ша  әлемде қалыптасқан жағдайға шолу 
жасағанды жөн көрдік.

МҰНАЙ

Осыдан біршама уақыт бұрын әлемдегі 
мұнай экспорттаушы елдер мен оған енбейтін 
елдер (ОПЕК+) арасындағы өнім көлемін 
қысқарту туралы келісім-шарттары әзірге 
міндеттемеге сәйкес орындалып отырғанын 
атап өткіміз келеді. Қазір әлемде мұнай 
нарығында біршама оңды жағдай қалыптасып 
келеді. Мұнайдың «Brent» сортының бағасы 
барреліне 42 доллардан қалыптасты. Бұл – Ре-
сей үшін қолайлы, Қазақстан үшін біршама 
қанағат етуге тура келетін баға. 

Мұнайды көп өндіретін Сауд Арабиясына 
қазіргі нарық өте қолайсыз. Сарапшылардың 
айтуынша, бұл елдің бюджеті мұнайдың 
барреліне 80 доллар бағамына негізделген. 
Әзірге әлем экономикасындағы жағдай әлі 
күрделі. Көптеген елдерде шикізат, әсіресе 
мұнай өнімдеріне деген сұраныс өте төмен. 
Себебі карантин режимі алынбаған елдерде 
экономика толыққанды жұмыс істеп кету үшін 
біршама уақыт керек. 

ОПЕК келісіміне қатысты АҚШ президенті 
Трамптың өзі бас болып қолдау білдірген еді. 
Алайда соңғы күндері АҚШ-та пандемияға 
қатысты жағдай ушыға түсті. Бұл экономи-
каны тұралатып, мұнайға деген сұраныстың 
күткендегіден біршама төмендегенін аңғартты. 

Алдағы тамыз айында ОПЕК келісіміне 
сәйкес мұнай өндіру көлемінің қысқаруы 
біршама бәсеңдейді. Қазіргі әлемдік өндіру 
тәулігіне 9,7 млн баррельден тамызда 7,7 бар-
рельге түседі. Сарапшылар осы көлемнің мұнай 
бағасының тұрақтануына немесе көтерілуіне 
әсері болады деген еді. Әрине, оны уақыт 
көрсетеді. Себебі әлем экономикасындағы 
ахуал әлі күрделі күйінде қалуда. 

Сарапшылардың пікірінше, соңғы ай-
ларда әлемде алтын бағасы күрт көтерілді. 
Себебі оған сұраныс артты. Өткен жылмен 
салыстырғанда, баға өсімі 50 процент. Бұл бір 
жағынан Қазақстанға қолайлы. Әлемнің алтын 
өндіруші алғашқы 14 мемлекетінің қатарына 
кіретін Қазақстанның алтын-валюта резервін 
сақтап қалуға мүмкіндігі мол. 

АСТЫҚ

Әлемдік сарапшылардың үстіміздегі 
жылғы мамыр айындағы болжамдарына 
қарағанда Қазақстанда 2020-2021 жылдар мау-
сымында астық көлемі ұлғайып, экспорттық 
мүмкіндік артатын болады. Әрине, бұған тек 
қуануымыз керек. Себебі аграрлық секторда 
бидайдан өнделген ұн – Қазақстанның ба-
сты экспорт мүмкіндігі. Дегенмен, әлемде 
қалыптасуы мүмкін жағдай агросектордың 
ақуалына сын болғалы тұр. Кейбір пікірлерге 
қарағанда АҚШ пен Еуропа елдерінде бидай 
өндіру біршама төмендейді. Оның бір жағынан 
жүгеріге де қатысы бар. 

Халықаралық астық жөніндегі кеңес 
сарапшыларының пікірінше, әлемде астық 
өндіру көлемі бұрынғы көлемнен 1 млн тонна 
артатын болады. Есесіне оны тұтыну көлемі 
11 млн тоннаға, яғни 2 млн 192 мың тоннадан 
2 млн 180 мың тоннаға кемиді. Демек, өндіру 
мен оның тұтынуы арасындағы теріс ба-
ланс 5 млн тоннаны құрайтын болады. Оның 
себебін сарапшылар толық айта алмайды. Бұл 
жағдайдың баға құрылымына әсер етуі әбден 
мүмкін деген  пікірлер де жоқ емес.

Бидай өндіруде Еуропалық одақ әлемдегі 
алдыңғы қатардағы қауымдастықтың  бірінен 
саналады. Одан кейінгі орындарды Қытай, 
Индия, Ресей алады. Ресейде соңғы жылдары 
санкцияларға қарамастан агросектор өнімдерін 
экспорттау алдынғы қатарға шықты. Бұл орай-
да Қазақстанның өз деңгейіндегі экспорттық 
мүмкіндіктері бөтен еместігін атап өткіміз 
келеді.

Дана 2001 жылы М. Оспанов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік медици-
на университетіне оқуға түсіп, емдеу ісі 
мамандығын  бітірген.  Жас маман еңбек 
жолын №1 қалалық емханадан бастады. 
Кейін қалалық перзентханаға жұмысқа 
қабылданып, аналардың аман-есен боса-
нуына атсалысып келеді.

2016 жылдан бері «Ана мен бала» 
орталығында акушер-гинеколог қыз-
метін, УДЗ дәрігері маман дығын қоса 
атқарып жүр. 

Жақында Дана Мах-
мұтқызы «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапат-
талды. Сол күні облыстық 
жұқпалы аурулар ау-
руханасынан шақырту 
түскен. COVID-19  дертіне 
шалдыққан жүкті ана 
айы күні жетіп, толғағы 
қысқан. Жедел аттанған 
дәрігерлер дер кезінде 
жетіп, анаға толық көмек 
көрсетіп, аман-есен босан-
дырып алды. 

– Жас ананың бірінші 
жүктілігі екен. Сақтық 
шара ларын қолданып, жағ-

дайын бақылауға алдық. Пациент 10 сағат 
толғатты. Аман-есен босандырып алдық. 
Жағдайы жақсы болды. Өмірге ұл бала 
әкелді. Сәби «Ана мен бала» орталығына 
жеткізілді. Біз барынша қолдау көрсетіп, 
босанғаннан кейін де 2 сағат бақылауға 
алдық, –дейді акушер Дана. 

Дананың бұл еңбегін әріптестері 
де жоғары бағалады. Расында, бірінші 
жүктілікте, COVID-19  диагнозы-
мен аман-есен босандырып алу үлкен 
жауапкершілік пен күш-жігерді талап 
етеді. Маман өзіне артылған сенімді осы-
лай ақтады. 

Гинеколог жас аналар алдын ала жо-
спарлауды ескере бермейтінін жеткізді. 
Ана денсаулығын түзеп барып, жүктілікті 
жоспарлау керек. Сонда оның жүктілігі 
бірқалыпты, жақсы өтетінін айтты. 
Сондай-ақ маман жүкті әйелдер арасында 
қаназдық дерті белең алып отырғанын да 
тілге тиек етті. Осы ретте сауатты кеңес 
беріп,  үнемі түсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді. 

Акушер-гинеколог жүкті аналарды 
УДЗ аппаратына түсіреді. Бұл – іште 
жатқан баланың жағдайын бақылайтын 

құрылғы. Егер құрсақтағы 
шаранада қандай да бір 
ақау болса, оны ерте 
бас тан анықтауға және 
ем жүргізуге мүмкіндік 
береді. Білікті дәрігер ана 
денсаулығы үшін үнемі 
ізденіс үстінде жүреді. 
Жиырма жылға жуық 
еңбек өтілі бар акушер-ги-
неколог жас мамандарға 
да білген-түйгенін жалық-
пай үйретіп келеді. 

Бүгінде Дана Нұр-
тазаева өзі де бір ұл, бір 
қыздың анасы.

Антына адал 
жандардың 
арқасы
Мен үшін маусым айының аяғы мен шілде 

айының бас жағы өте ауыр болды. Ыстыққа шыда-
май, салқындатқыштың астында жата берген едім. 
Нәтижесі белгілі, «екіжақты пневмония» деген 
диагнозбен ауруханадан бір-ақ шықтым. Қызуым 
түспейді. Басымды көтере алмаймын. Үш күн тера-
пия бөлімінде ем алғанмен жағдай дұрысталмады. 
Менің ауыр халімді көрген дәрігер Шакизада 
Қадірова дереу жансақтау бөліміне жатқызуға шешім 
қабылдады. 

Жансақтау бөлімінде реанимотолог Асылбек 
Жиенбаев бастаған дәрігерлер мен мейірбикелер 
7-8 күннің ішінде аяққа тұруыма көмектесті. Әйтсе 
де, мұндағы күндер өмір бойы естен кетпейтін 
шығар. Өте қиын болды. Мұрныңнан кислород беріп 
жатқанның өзінде ауа жетпейді. Оның үстіне әлсіздік 
тағы бар. Антына адал дәрігерлердің арқасында 
бұл күндер де артта қалды. Қазір денсаулығым 
жақсарып, бетім бері қарады. Сол үшін де Қазалы 
ауданаралық ауруханасы бас дәрігерінің міндетін 
атқарушы Бақыт Әлішева бастаған ұжымға, Шаки-
зада Қадірова, Асылбек Жиенбаев, Бахыт Аманова, 
Аян Қазиұлы сынды абзал жандарға алғысым шексіз. 

Жерлестеріме қазір реті келсе, көшеге көп 
шықпай, үйде отырған жөн дегім келеді. Өзіміз 
үшін, ата-ана, бауыр, туған-туыстар үшін қауіпсіздік 
талаптарын сақтайық. Ас-садақа, той-томалақты 
кейінге қалдырып, шақырған жерге барудан бас 
тартыңыздар. Бұл – уақытша ғана жағдай. Тәртіпке 
бағынсақ, бұл қиындықтың алдын алуға болады. 

Жеңісбек СОВЕТҰЛЫ,
Қазалы ауданы

ХАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА САЙ 
ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНАДЫ

Сонымен қатар, өкпені жасан-
ды желдету аппараты мен оттегінің 
жетіспеушілігі мәселесі де шешімін табу-
да. Облыстық көпбейінді аурухана жаны-
нан оттегі өндіретін цех салу жұмыстары 
қолға алынып, облыстық бюджеттен 80 
млн теңге қаржы бөлінді. Өңірдегі 76 
өкпені жасанды желдету аппаратына 
маусым айында 20 портативті аппараты 
алынып, қосымша 63-не тағы да өтінім 
берілді. Одан бөлек, осы аппараттар-
ды алуға жергілікті кәсіпкерлер қолдау 
білдіруде.

Бүгінде өзекті болып тұрған дәрі-
дәрмек тапшылығы, бағасы облыс 
басшылығының басты назарында. 
Аймақта 3 айға жеткілікті дәрі қоры 1 
аптада өтіп кетіп, қажетті ем алушыларға 

жетіспеушілік туындады. Дәріханалар 
дәрілік заттарға күнделікті қажеттілікке 
және халықтың сұранысына қарай тапсы-
рыс беруде. Ал, облыстық медициналық 
стационарларда СК «Фармация» тарапы-
нан 45 күнге жетерлік дәрі-дәрмек қоры 
жасақталған. 

Бас санитарлық дәрігердің қаулысына 
сәйкес барлық мүдделі мемлекеттік ор-
гандар және үкіметтік емес ұйымдармен 
бірлесіп, мониторингтік топ құрылды. 
Сондай-ақ, қала, аудан әкімдіктері және 
«Nur Otan» партиясының облыстық 
филиалы жанынан құрылған арнайы 
мониторингтік топтар дәрі-дәрмек бағасы 
мен көлеміне қатаң бақылау жұмыстарын 
жүргізетін болады. 

Бүгінде Қазақстан Республикасын-
да 7452 дәрілік заттың атауы тіркелген. 
Денсаулық сақтау министрінің 
бұйрығымен 6191 дәрілік заттың 
атауы на шекті бөлшек сауда бағалары 
белгіленген. Жалпы дәрі-дәрмектің 
шекті бөлшек бағалары туралы толық 
ақпаратты «DARI.KZ» қосымшасынан 
көруге болады.

Эпедимиологиялық жағдайға бай-
ланысты жедел жәрдем көмегіне 
жүгінушілер саны артуда. Осы орай-
да, облыс бойынша 81 жедел жәрдем 
қызмет көрсету бригадасында 52 дәрігер 
мен 351 фельдшер жұмыс жасайды. 
Тәулігіне 2 мыңға жуық шақырту орын-
далуда. Жүктеме 2 есеге өсіп, диспетчер-
лер мен қызметкерлердің жетіспеушілігі 
байқалады. Осыған орай, медициналық 
мамандығы бар жас мамандар мен 
еріктілерді жұмысқа тарту шаралары 
қабылдануда.

«СБ» ақпарат

ШИРАҚ ҚИМЫЛ, ШҰҒЫЛ 
ӘРЕКЕТ КЕРЕК
Мұнан кейін облыс тұрғындарына алғашқы 

көмек көрсететін жедел медициналық көмек 
орталығының жұмысын көрді.

Жедел жәрдем орталығының дәрігерлері 
бүгінгі күні атқарылып жатқан жұмыстар ту-
ралы баяндады. Қоңыраулар саны соңғы үш 
күнде азайғанын, дегенмен  диспетчерлер мен 
бригададағы мамандардың әлі де жетіспейтінін 
айтты.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Олжас Ис-
каков пен қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаевқа 
орталықтағы диспетчерлердің санын көбейту 
үшін шаралар қолдануды тапсырды. Сонымен 
қатар, жұмысқа медициналық колледждердің 
түлектерін еріктілер ретінде тартып, оларға 

қолдау көрсету мақсатында жеке кәсіпкерлермен 
бірлесіп жұмыс атқару қажеттігін айтты.

Әрі қарай өңір басшысы облыстық 
медициналық орталықта болып, аурухана 
жұмысын көрді. Бас дәрігер орталықтың қажетті 
дәрі-дәрмектерімен толық қамтамасыз етілгенін 
және  емделушілердің саны мен жағдайына 
қатысты есеп берді.

Мұнан кейін өңір басшысы «Ақ қайың» 
дәріханасында болды. Дәріхана жетекшісі дәрі-
дәрмектердің не себепті жетіспей жатқаны ту-
ралы баяндады. Аймақ басшысы облыстық та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бас-
шысына, қала әкіміне дәрі-дәрмек бағасының 
негізсіз өсуін болдырмау мақсатында шара-
лар қабылдап, бағасын қадағалау және дәрі-
дәрмектер бо йынша тұрғындар қажет ақпарат 
алу үшін сенім телефондары мен WhatsApp 
желісінен арнайы конференция ашуды тапсыр-
ды.

Сондай-ақ, аймақ басшысы «СК-Фармация» 
ЖШС қоймасы мен облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасының, қалалық орталық дәріхананың 
және қалалық аурухананың жұмысымен таны-
сты. Дәрігерлер дәріхана мен ауруханаларда 
дәрі тапшылығы, орын жетіспеушілігі тура-
лы баяндады. Өңір басшысы қала әкіміне же-
дел шаралар қабылдауды тапсырды. Сондай-
ақ, облыстық туберкулезге қарсы күрес 
диспансерінің жұмысын көрген аймақ басшы-
сы бас дәрігеріне және облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының міндетін 
атқарушысына, қала әкіміне шұғыл түрде 
диспансердегі емделушілерді Талсуаттағы 
ғимаратқа көшіріп, 120 орындық жұқпалы ау-
рулар стационары етіп өзгертуді, қажетті құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырды.

«СБ» ақпарат

Өйткені онсыз да әлсіз организмнің тағы бір 
ауруға қарсы тұруға қауқары қалмайды. Иммунитеті 
жоғары адамдарды індет айналып өтуі мүмкін. 
Олай болмаған күнде де ауруды жеңіл өткереді. 
Клиникалық белгілеріне байланысты COVID-19 
симптомсыз, жеңіл, орташа, ауыр ағымдағы болып 
төртке бөлінеді. Симптомсыз түрі лабораториялық 
тексеру нәтижесінде ғана анықталады. Бірақ 
науқасты сау адамнан ажырату қиын. Түшкірмейді, 
жөтелмейді, дене қызуы көтерілмейді. Олардың 
денсаулығын үй карантині жағдайында екі аптаға 
дейін бақылаймыз. 

Бүгінгі күні тұмау мен пневмония да асқынып 
тұр. Тұмау – маусымдық ауру. Негізінен қараша 
мен ақпан аралығында, күн суығанда кездеседі. 
Оның жазға ауысып, жұрттың жаппай сырқаттануы 
коронавирустың көрінісі болуы да мүмкін. Жөтеліп, 
дене қызуы көтерілгендер өз беттерінше үйде емделіп 
жатыр. Бірақ әр адамның организмі әртүрлі. Вирусқа 
қарсы дәрі қолданудың орнына көбі антибиотикті 
қолай көреді. Осыдан келіп ауруына ауру жамай-
ды. Тәжірибеде мұндай жағдайлар жиі ұшырасады. 
Сондықтан дәрігердің ем тағайындауы тиімді әрі 
маңызды. 

Өңірде коронавирус дерегі тіркелгелі бері меди-
цина саласының қызметкерлері аурумен күрестің 
алдыңғы шебінде жүр. Олар қорғаныс құралдарымен 
қамтылған. Дүние жүзін дүрліктірген дерттің бүгін-
ертең тоқтауы екіталай. Сол себепті күрес те толас-
тамайды. 

Гүлнұр ІЛИЯСОВА, 
№3 қалалық емхананың

эпидемиолог дәрігері, 
Қызылорда қаласы

ӨЗ БЕТІНШЕ 
ЕМДЕЛУ 
АУРУДЫ 
ӨРШІТЕДІ

ЕСЕН-САУ ҰРПАҚ – 
ЕЛ БАЙЛЫҒЫ

Ана мен баланың есен-саулығы – еліміздің басты құндылығы. 
Облыстық перинаталдық орталық мамандары пандемия кезінде 
қауырт жұмыс режимінде қызмет атқаруда. Карантиндік шаралар-
ды қатаң сақтана отырып, қаншама ана босанып жатыр.  Осы ретте 
бала мен ананың аман болуына Дана Нұртазаева сияқты білікті 
дәрігер, акушер-гинекологтар еңбек сіңіруде.

Биыл су айдындарында 15 жазата-
йым оқиға тіркелді. Салдарынан 16 адам 
қайтыс болды. Оның 7-уі бала. Басты се-
беп – қауіпсіздік ережелерінің өрескел 
бұзылғаны. Сонымен қатар суға түсуге 
қауіпті аймақтарда азаматтардың рұқсат 
етілмеген жүзу құралдарын қолдануы 
және алғашқы көмек көрсету тәсілдерін 
білмеу бақытсыз жағдайлардың көбеюіне 
ықпал етуде. Табиғат аясына, өзен-көл 
жағалауларына демалысқа шығатындар 
да қауіпсіздік шараларын ұстанбайды. 
Салдарынан оқыс оқиға орын алуда. 

Шомылу маусымы кезеңінде төтенше 
жағдайларға ден қою үшін департаменттің 

жедел-құтқару жасағының күштері мен 
құралдары әзірлікке келтірілді. Жедел-
құтқару техникалары, жүзу құралдары, 
сүңгу құрал-жабдықтары, жеке құрамның 
жабдықтары, құтқару құралдарының пай-
далану дайындығы тексерілді. 

Аудандық төтенше жағдайлар 
және аудандық білім бөлімдері 
бірлесіп, «Суға шомылу маусымында 
облысымыздың су айдындарында бала-
лар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігін 
сақтау» туралы бейнеселекторлық 
режимде «дөңгелек үстел» өткізді. 
Төтенше жағдайлар басқармасы мен же-
дел құтқару жасағының қызметкерлері 

«Суға шомылу маусымында қауіпсіздік 
ережелерін сақтау» тақырыбында  онлайн 
түсіндірме жұмыстарын ұйымдастырды. 
Бұл шараларға 44 мектеп қамтылды. 

Сондай-ақ, облыс аумағындағы су 
айдындарында балық аулау кезіндегі 
қайғылы оқиғаларды болдырмау, су ай-
дындарында қауіпсіздікті сақтау бойын-
ша профилактикалық 328 рейд жүргізілді. 

«СБ» ақпарат.

ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАР – 
ЖАУАПСЫЗДЫҚТАН

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру 
және авариялық-құтқару жұмыстар қызметінің бастығы 
Нұрсұлтан Ибрагимов  белгіленбеген су айдындарында шомылу 
шараларының алдын алу бағытында атқарылып жатқан шаралар 
туралы айтып берді.
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Студенттерге дәріс беріп тұр-
мын. Үйреншікті біркелкілікті 
ысырып тас тап, олармен  пікірле-
семін.

– Сабақтарыңда адам күн
көрісінде басты, түпкі, маңызды 
жер мен суды тиімді пайдалану 
жолдары мен әдіс терін оқып, үйре-
несіңдер! Ендеше, ертеңгі міндет-
терің не болмақшы? – деймін.

– Мақсатымыз – жерді аз-
дырмау, егіс топырағының құ
нар  лылығын арттыру, – дейді 
шәкіртім.

– Қоғамға қолайлы ықпалың 
қайда? – деп, тағы соңдарына 
түсем.

– «Жерана» деген сөз бар. Сол 
Жерананы баптап күтеді екенбіз. 
Жер мен су қадірін жақсы түсін-
сек, атаана мен ел қадірін білген 
үстіне терең ұғынатын шығармыз! 
Біздің ойымыз осы, – деп жауап 
берді екіншісі.

– Үшіншісі де қарап қалмады: 
«Кеше тәлімгер ағаймен Тасбөгет-
тегі музейде болдық. Мамандық 
тарихы мен сырына үңілдік. Об-
лыста әйгілі су мамандары қыз-
мет атқарыпты, суреттерін көріп, 
қысқаша өмірбаяндарымен таныс
тық. Бізге осы күшті әсер етті», – 
деді ол.

Апырайә! Қарашы, ой са-
луын?! Әйтпесе, оның музейден 
білгенін мен өмірде көрдім ғой! 
Бас салып кінәладым өзімді! Ма-
мандығымның өрлеуіне қыруар ең-
бек сіңірген азаматтар жөнінде осы 
уақытқа дейін бір ауыз сөз айта ал-
мағаным ба? Ендеше, ештен кеш 
жақсы!

Өңірдің өсіпөркендеуіне 
мол үлес қосқан ұлы жерлесіміз 
 Ыбырай Жақаевтың ісін ізбасар-
лары жалғады. Егіншілікті жаңа 
талаптарға сай инженерлік жүйеге 
айналдырған суармалы алқаптар 
болмаса бүгін баршамыз көріп, 
байқап отырған жоғары дәрежеге 
көтерілмеуі де мүмкін еді.

Сыр бойы – жөні бөлек, ерек-
ше аймақ. Өңіріміздің басқа өлке-
лермен салыстырғанда өзгешелі-
гі көрініпақ тұр. Ол – жерімізді 
оңтүстіктен солтүстікке қарай 
кесіп, қасиетті Сырдарияның 
шалқып ағып жатуы. Бұл – ұлы 
табиғаттың туған жерге  берген 
мол несібесі, құты. Осы дария 
шөліркеген жерді сумен қанды-
рып, аймақ несібесін өсіріп келеді. 
Тарихи деректерге жүгінер болсақ, 
аймағымызда жерді өңдеу, оны 
ылғалдандыру жұмыстары ерте за-
маннан орын алған көрінеді. Оған 
дәлел – өлкемізде оның бойын 
кез келген тұстан тілімтілім етіп 
кесіп жатқан ірілікішілі, бұрын 
суға толған, казір құрғап қалған, 
арналар мен жыралардың көп бо-
луы. Демек, бұрыннан судың тілін 
білетін, оның ағымын реттеп, өз 
бағытына жетелеп, егіске апаратын 
мұраб тар болған мұнда. Жер мен 
судың тілін білетін, қуаңшылық 
жағдайда адам күнкөрісіне керек 
дақылдарды өсіріпбаптап, жұрт 
қажетіне беретін мамандардың 
орны ерекше болған. Айта кету 
керек, өңіріміздің осы тарихи 
ерекшелігі өткен ғасырдың екінші 
жартысынан бері күрделі өзгеріске 
ұшырады. Бұл сол кездегі алып ел-
дің жерді мелиорациялау ісіне аса 
жоғары мән беруінен басталғанын 
баршамыз білеміз. Осының ай-
қын дәлелі – Қызылорда маңында 
Сыр дарияға тоспа салынып, дария 
суын егіске бұру еді.

Алпысыншы жылдардың ор-
тасына таяу Жамбыл қаласын-
дағы жоғары оқу орнына түстім. 
Бір мамандықтың өзіне ғана 180 
жас қабылдандық. Айтарлықтай 
көп. Өйткені, заман талабы сон-
дай жоғары, күрделі. Оқуымызды 
тәмамдап, Қызылордаға оралдық. 
Сөйтсек, Сыр өңірінде суармалы 
егіс шаруашылығы қызу жүріп 
жатыр. Сол іске араласып кеттік. 
Өңірде екі мықты құрылыс тресі 
осы аса маңызды істі өз қолына 
алған. Аудан сайын әрқайсысына 
қарасты бірбірден жылжымалы 
механикаландырылған колоннасы 
бар. Жыл сайын он мың гектардан 
аса инженерлік жүйеге келтірілген 
суармалы жер тегістеліп, қолда-
нысқа беріледі. Оған қоса жаңадан 
ашылған шаруашылықтар орта-
лығындағы үйлер мен өндірістік 
нысандар қарқынды салынып жат-
ты. Жұмыс көлемі өте ауқымды. 

Осы көлемді жұмыстарды 
атқару барысында көптеген ма-
мандар қоғам назарына іліге 
бастады. Олардың алдында Ержі-
гіт Боз ғұлов, Сабыр Арыстан
баев, Айқынбай Дүйсеков, Елтай 
 Тыныш тықбаев, Әлімбет Жаббар
ханов, Елтай Құтыбаев, Мәдел-
хан Нәлібаев, Тыныштықбай Сы-
рғабаев, Жанайбек Сақтағанов, 
Кенжебек Ерімбетов, Әскербек 
Мақұлбеков, Қуаныш Есханов, 
Исатай Алдабергенов, Жақсылық 
Байділдаев, Төрехан Қарлыханов, 
Әбдіманап Құтжанов, Виктор Мо-
розов, Камал Кулумбетов сынды 
азаматтардың абыройатағы жұрт 
арасына кеңінен тарады. Сол 
дәуірде осы азаматтар ылғи жұрт  
алдында, ел аузында болды. Ма-
мандық дәрежесін биіктетті, аймақ 
ырысын өсірді. Ендеше осы тұлға-
лы азаматтардың барлығы болмаса 
да, алдыңғы, нағыз «алғы шепте» 
жүрген бірегейлері жөнінде қа-
рымды сөз айту міндетіміз болар.

Институт бітіргесін бір жа-
рым жылдай 29ПМКда шебер 

қызметін атқардым. Сондықтан, 
ПМКлардағы күрделі де қиын 
жағдайлардан шамалы да болса 
хабарым бар. Олардағы скреперші, 
бульдозерші, экскаваторшылар-
дың  құрамы, білігі мен ортақ іске 
деген көзқарасы және жеке тәртібі 
алақұла болғанында да дау жоқ. 
Міне, соған байланысты олардың 
жұмысын тәртіпке сай бақылау 
мен қадағалау жүгінің ауыр бөлігі 
трест басқарушысы Ержігіт аға-
мызға түскені рас. Біздің ойымыз
ша, тарих пен тағдыр сол жыл-
дары өңірдің келешегіне жоғары 
адалдықпен, солайымен берілген-
дікпен, мелиорациялау жұмыста-
рын басқаратын тұлғалардың қа-
жеттілігін айқындады. Міне, сол 
өткен заман Ержігіт ағамызды алға 
шығарды. Дәлірек айтар болсақ,  
Ержігіт ағамыз алғырлығымен, 
жоғары біліктілігімен, биік ұйым
дастырушылық қабілетімен өзі 
алға шықты. 

Басаяғы 2530 жылда 250 
мың гектар жерде күрделі тегі-
стеу жұмыстары орындалды. Бұл 
жұмыс тарды басқаруға жоғарыда 
аттары аталып кеткен біраз аза-
мат атсалысты. Сол азаматтардың 
ішінде шоқтығы биік, орны ерек-
ше, атқарған еңбегінің салмағы өте 
жоғары Ержігіт Бозғұлов еді. 

Оның атқарған қызмет-
терінің тізімін оқып отырыпақ, 
өңіріміздің тарихын, орындалған 
суландыру мен мелиорациялау жұ-
мыстарының болмысын ұғынып, 
зерттеуге болады.

Азаматтың ірілігі мен 
мықтылығы күнделікті, жәй жұ-
мыста байқалмайды, ол күрделі, 
қысылтаяң, күйзелісті сәтте бірден 
көзге түседі. Осындай қолайсыз 
жағдайға кезіккен өзінің қызмет-
керін қорғап, әріптес інісін қана-
тының астына алыпты Ержігіт аға. 
Бұл бір жағы ортақ іс қамын ойлау 
болса, екіншіден, қарамағындағы 
азаматты «жауға бермеудің» нағыз 
азаматтық үлгісі еді.  

Ержігіт аға туралы сөз 
қозғағанда ол кісінің дауысы мен 
үні туралы айтпай кету мүмкін 
емес. Адамды зерттеу ғылымы-
ның пайымдарына жүгінер бол-
сақ, дауыс көп жайды аңғартатын 
көрінеді. Ағаның дауысын өзгелер 
ішінен айнақатесіз тануға болады. 
Оның дауысында желді күні теңіз-
дегі толқын жағалаудағы қиыршық 
тастарды жөнжөнімен іріктеген-
дей, жанындағы азаматтарды өз 
орындарына қойып, олардың өңір 
су шаруашылығының қолайлы 
дамуына барынша мүмкіншілі-
гін арттыратын дауылды екпін де, 
талапты жастарды өзіне тартып, 
жақындатып, оларды сақтандыра-
тын айырықша мейірімді айғақтай-
тын жылу да бар болатын.

1959 жылы Қызылорда гидро-
мелиоративтік техникумына түсіп 
оқып жатырмын. 19601961 жыл-
дары бізге қиын да күрделі «Ги-
дравлика» пәнінен Сабыр аға дәріс 
берді. Сабыр аға сабақты тамаша 
түсіндіреді. Бой қандай, түрәлпет 
қандай! Дауысы да сондай ерекше! 
Техникумды бітірісімен Жамбыл 
гидромелиорацияқұрылыс инсти-
тутына түстім. Оны 1968 жылы 
тәмамдадым. Дипломдық жоба-
ма Сабыр аға жетекшілік жасады. 
Сондықтан, Сабыр Шаймерденұлы 
– үлкен ұстазым. Ағаның алдында 
әрдайым қарыздармын. 

Осынша мол егістік жерді те-
гістеп, қолдануға берумен қатар, 
мыңдаған шақырымдық кең канал-
дар мен егістіктен қашыртқы суды 
әкетуге арналған ірі коллекторлар 
салынып, іске қосылды. Тегістел-
ген жерлер бұрыннан бар, жаңа-
дан құрылған шаруашылықтар 
меншігінде болса, каналдар мен 
коллекторлар жүйесі облыс тық ме-
лиорация және су шаруашылығы 
басқармасы қарамағында еді. Бұл 
– республикада бұрынсоңды бол-
маған ауқымды құрылыс. Осыдан 
болар, кезінде Қызылорда Солжаға 
суармалы алқабы Бүкіл одақтық 
комсомол екпінді құрылысы деп 
аталды.

Бұрын небәрі 5060 мың гек-
тар егісі бар өңір 250 мың гектар 
көлемде егін егетін ірі аймаққа 
айналды. Егінге дер кезінде тиісті 
мөлшерде су жеткізу – ауқымды 
іс. Міне, осы үлкен шаруаны Са-
быр ағамыз бастаған мекеме өз 
қолына алды. Күріш егісі 100 мың 
гектарға жуық көлемде. Бұл дақыл 
жаз бойы су астында тұратынын 
ескерсек, сол егіске су жеткізу 
асқан іскерлікті, мол жанашыр-
лықты, мықты табандылықты та-
лап ететін. Мәселен, «Шіркейлі» 
арнасы бойында төрт ауданның 
егістік алқаптары орналасқан. Са-
быр аға басқарған мекеме азамат-
тары сағадан алынған мол суды 
көп шаруашылықтарға олардың 
егіс көлеміне сәйкес дұрыс бөлуді 
қамтамасыз етуі тиіс. Біреуіне ар-
тық су берілсе, екіншісіне жетпей 
қалады. Осыдан облыс көлемінде 
айқайшу шығады. Міне, бір қа-
рағанда жұмыс тың қауырттығы 
осы. Жауапты істі Сабыр аға көп 
жылдар мінсіз атқарды. Сөйтіп, 
бірнеше медальдар мен ордендерді 
айтпағанда, омырауына «Қазақ 
ССРнің еңбек сіңірген гидротех-
нигі» атағын айғақтайтын белгі 
тақты. Осы жетістік оңай келген 
емес. Бұл жолда қанша қайратжі-
гер жұмсалғанын, жүйкеге қан-
шалықты ауыр салмақ түскенін,  
қаншалықты ақылойдың ағыны 

ағытылғанын Сабыр ағаның өзі 
біледі, қасында жүрген әріптес 
інілері сезеді.  

Сабыр аға әділдіктің этало-
ны болатын. Оны осы кісі бүкіл 
өмірімен дәлелдеді. Сесті адам 
еді. Көп кісі одан тайсақтайтын. 
Білместікті, әділетсіздікті мүлдем 
жақтырмайтын еді, тіпті сондай ке-
зеңде жай ұрыспай, «қазақшалап» 
сыбағаңды беретін. Бірақ осыған 
әріптес інілері ренжімейтін, өйт-
кені, ол бостанбос өзгені сына-
майтын. Салқын сөзінің артында 
зілі болмайтын.

Айқынбай Дүйсеков кезінде 
Алматының ауыл шаруашылығы 
институтының «Гидромелиора-
ция» мамандығын бітіріп, Қы-
зылордада еңбек жолын бастап, 
құрылыс мекемелерін басқарды. 
Кейін Ақтөбе облыстық су шаруа
шылығы басқармасына жетекшілік 
етті. Елге оралып, обкомда бел-
ді қызметтер атқарды, құрылыс 
бөлімін меңгерген. Кейін облыс
тық атқару комитеті төрағасының 
орынбасары қызметінде болды. 
Қолына мол жауапкершілік тапсы-
рылды. Өңірде салынып жатқан 
барша құрылыс нысандарын іске 
қосу алдындағы мемлекеттік қа-
былдау комиссиясы оның басқа-
руымен жұмыс атқарғаны белгілі. 

Айқынбай аға ұзақ уақыт 
құрылыс саласын басқарды. Қол 
астында жүздеген, мыңдаған 
мамандар мен құрылысшылар 
жемісті еңбек етті. 

Сонау жылы көктемде Сыр
дария арнасының «Әйтек» су то-
рабы тұсында аса маңызды жұмыс 
орындалды. Қуаңшылық әсерінен 
өзен суы төмендеп кеткен. Сөйтіп, 
«Әйтек» каналына су ақпай қалды. 
Мұның шешімі дариядағы су дең-
гейін көтеру. Тікелей жолы – тос
па салу. Бірақ, бұл өте қымбатқа 
түседі және оған екіүш жыл уақыт 
қажет. Әрине, ол уақытты ешкім 
бере де алмайды. Мамандар тиімді 
жолын көрсетті. Сырдария ның 
сол тұстағы табанын көтеру ұсы-
нылып, ол мақұлданды.  Қыс орта-
сында басталған күрделі құрылыс 
жұмыстарын Айқынбай ағамыз ті-
келей өзі қадағалады. Жұмысшы-
лар «Әйтек» маңындағы зәулім жа-
тақханада жатады. Арасында біздің 
студенттер де бар. Оқытушылар біз 
де солардың арасындамыз. Күнде 
кешке сол жерде Айекең планерка 
өткізеді, бүгін орындалған істің 
бағасын береді, ертеңгі жұмыстың 
жөнін айтады. Сол уақытта бар-
шамыз облыстық атқару комитеті 
төрағасының орынбасары, инже-
нергидротехник Айқынбай Дүйсе-
ковтің мол тәжірибесін, биік білігі 
мен терең білімді екенін байқадық. 
Сол ауқымды жоба, бұрынсоңды 
Сыр дарияда салынбаған құрылыс, 
жоғары сапамен егіске су беру ал-
дында орындалып, іске қосылды. 
Сөйтіп, бір ауданның төртбес ша-
руашылығының егістік жеріне аяқ-
су кедергісіз, дер кезінде берілді.

Қажырлы еңбекпен талапқа 
сәйкес тегістелген инженерлік 
жүйедегі суармалы жерлерді иге-
ру, оларда өсетін дақылдарды озық 
агротехникалық ережелерге сай 
күтімге алып, жоғары өнім алу ісі 
қарымды іс пен түбегейлі табан-
дылықты қажет етті. Бұл – өңір 
ауыл шаруашылығы басқармасы-
ның басты міндеті еді. Сол кезеңде 
осы саланы мол ыждағаттылықпен, 
ұтымды ұйымдастырушылықпен, 
жоғары талғаммен басқару қажет-
тілігі айқын көрінді. Осы маңы-
зды істі белгілі азамат, білікті су 
маманы Елтай Байназарұлы Ты-
ныштықбаев биік білімділікпен, 

мол  жан ашырлықпен атқара біл-
ді. Бұл кісі ұзақ уақыт облыстық 
ауыл шаруа шылығы басқармасы 
бастығының бірінші орынбаса-
ры, кейіннен басшысы болып 
өңірдің суармалы алқаптарында 
күріш өндірісін жетілдіруге бар 
қабілетін аяған жоқ, айтарлықтай 
еңбек сіңірді. Өйткені, суармалы 
алқаптарды салудың түпкі мақсаты 
– жаңадан пайдалануға берілген 
егістіктен күріштің мол өнімін алу 
болатын.

Елтай ағаның аймақтың 
экология лық ахуалының тұрақ
тануы бағытында атқарған игілікті 
істерін айта кетуіміз міндет. Облы-
ста 1988 жылы ұйым дастырылған 
табиғат қорғау комитетінің 
алғашқы басшысы болған. Қанат 
жайып көтеріліп келе жатқан жаңа, 
жіктес салаға жүрексінбей бас-
шылық жасауы, осыны оншақты 
жылдай мол абыроймен атқа-
руы, ағаның терең де, жанжақты 
білімінің дәлелі болса керек.  Осы 
кісінің мол тәрбиесін көрген ізба-
сар інілері: «Елекеңе жағымпаз-
дық, жалтақтық жат еді. Ол кісі 
тірлікте биік мансап, атақдаңқты 
елең қылмаған секілді, дүниеқор-
лықты да тәрк еткен адам еді» де-
уінің өзі тұлғалы азаматтың адами 
қасиеттеріне берілген зор баға бол-
са керек.

Туған жерге аянбай қызмет 
етумен қатар өзге атырапта да 
табысты қызмет атқарып аймақ  
абыройын асқақтатқан Әлімбет 
Жаббарханұлы Ташкенттегі ауыл 
шаруашылығы ирригациясы және 
механизациясы институтын бітір-
ген. Қызылордада құрылыс меке-
мелерінде прораб, бас инженер, 
басшы қызметтерін атқарған. Кей-
ін бес жылдай  құрылысмонтаж 
тресін басқарады. Сол жылдары 
Сыр өңірінде мыңдаған гектар 
инженерлік жүйеге келтірілген су-
армалы егіс жерлері қолданысқа 
берілді. Ол Сыр бойының суар-
малы егіс орталығы болуына мол 
үлес қосты. 19751984 жылдары 
Талдықорған облысында мелио-
рация басқармасына жетекшілік 
жасайды. Сырда жинақтаған мол 
тәжірибесін Жетісу жерінде өсетін 
дақылдар қажеттілігіне орай су 
жеткізу қызметін бұл ағамыз биік 
талаптарға сәйкес табысты атқа-
рады. Одан соң Алматыда «Каз-
главводстрой» бірлестігіне жетек-
шілік жасап, бүкіл республикадағы 
су шаруашылығы құрылысын  
реттеп, өзінің құнды кәсіби ықпа-
лын тигізеді. Тоқсаныншы жылдан 
кейін «Талдықорғанмелиорация» 
акционерлік қоғамының прези-
денті болды. Сөйтіп туған өлке 
мен қазақ елі су шаруашылығы 
саласының аршынды дамуына 
айтарлықтай үлес қос ты. Бұған 
ол кісінің омырауына тағылған 
«Октябрь революция сы», «Еңбек 
Қызыл Ту», «Құрмет» белгісі ор-
дендері және Қаз ССРнің еңбек 
сіңірген гидротехнигі» атағы – 
мықты дәлел.

Елтай Махмұтұлы Құты
баевтың өмір жолы – жастарға 
ерекше өнеге. Балалық шағынан 
білімге мол құштарлық танытып-
ты. Орта мектепті Қызылорда 
қаласында үздік тәмамдағасын 
Алматыға бұрылмай, бірден Одақ 
астанасы – Мәскеуге ат басын 
тірейді. Ондағы су шаруашылығы 
инженерлері институтына оқуға 
қабылданады. Елге оралғасын Қы-
зылордадағы гидромелиоративтік 
техникумда оқытушылық қызмет 
атқарды. Елтай ағамыздың дәріс
терінің жоғары сапасы, мықты 
білімі мен жоғары сауаттылығы 

шағын Қызылордаға қалай тара-
масын, білікті маман көзге түседі, 
жоғары қызметке тартылады. Ел-
тай Махмұтұлы облыстық мелио
рация және су шаруашылығы 
басқармасы басшылығына кө-
терілді. Одақта енді қолданысқа 
ие болып жатқан қондырғылар 
мен құралдар сол жылдары өңір 
су шаруа шылығы саласына жап-
пай енгізіле бастады, бұл жаңашыл 
басшының арқасында орындалған 
істер болатын. 

Ол ғылымға да мол үлесін 
қосты. Әмудария мен Сырдария 
алаптарындағы суармалы жерді 
қарқынды игеру барабара су 
тапшылығына алып келетіні о 

бастан айқындала бастады. Ға-
лымдар осыған мол көңіл бөлді. 
Жамбыл қаласындағы су шаруа
шылығы ғылымизерттеу инсти-
тутының ірі ғалымы, кейінірек 
Одаққа танымал болған Н.С.Го-
рюновтың жетекшілігімен Елтай 
ағамыз күріш атызында топыраққа 
сіңіп шығындалатын ылғал мөл-
шерін азайту шараларын зерттеп, 
елеулі жаңалық ашты. Соның нәти-
жесінде өңірдің әр гектар күрішті-
гіне шаққанда 3,54,5 мың текше 
метр су үнемделді, дақылдың мау-
сымдық суару мөлшері төмендеді.

Өндірістік істәжірибесі мол, 
ғылымға айтулы үлесін қоса біл-
ген білікті маман Елтай Құтыба-
ев одан кейін Алматыдағы рес
публика төңірегіндегі бүкіл су 
шаруашылығы  саласының іздес
тіружобалау орталығы – «Казги-
проводхоз» институтына басшы 
болып бекітілді. Оның ұйымдас
тырушылық қабілеті арқасында 
елімізде көптеген іргелі су шаруа
шылығы нысандарының жобалары 
дайындалып, құрылыстары жүр-
гізілді. Қызылорда агроөндіріс ин-
женерлері институтында кафедра 
меңгерушісі болды. Әріптеспіз. Ол 
оқыған әрбір лекция – студенттер 
мен жас оқытушыларға бағалы са-
бақ. Қандай тақырып қа болмасын, 
өзінің  мол өмір тәжірибесін ұтым-
ды пайдаланды. Дәрістерінде ауди-
тория толы болатын, оқытушылар 
да қатысып отыратын. 

Мәделхан Нәлібаев ағаның су 
шаруашылығы саласына жасаған 
еңбегі ұшантеңіз. Ол Одақтың ір-
гелі жоғары оқу орны – Ташкент-
тің ирригация лау және механиза-
циялау инс титутын бітірген. Ұзақ 
жылдар Сырдария ауданы суарма-
лы жүйесі мекемесін басқарған. 
Таңданарлығы, кәсіби ынтасы мен 
іскерлігі зейнетке шыққаннан соң 
да бәсеңдемеген, қайта артқан, 
еселенген. Ол өңірде бұрынсоңды 
болмаған іс атқарды. Су шаруа
шылығы саласы музейінің негізін 
қалады. Қалағаны сол, осы істен 
өмірінің соңына дейін күшжігерін 
аяған емес. Сол музей бүкіл елге 
әйгілі болды. Еліміздің белгілі аза-
маттары осында болып, Мәделхан 
ағамызға ризашылығын білдіріп, 
қолтаңба қалдырды. Сыр бойының 
несібе мен дәулет басы деуге де 
болатын, бүкіл Орта Азия ға әйгілі 
Қызылорда түбіндегі Тасбөгеттің 
кіреберісінде орналасқан сәулетті 
ғимараттың бірінші қабатын алып 
жатқан бұл музей  Сабыр Арыс
танбаевқа ұрпағы орнатқан еңселі 
ескерткіш ығында жайғасқан. Өт-
кен мен казіргінің  үйлесімі, жара-
сымы осыдан артық бола қоймас!

Мәделхан аға бұрынғы өткен 
мұраптарды таныстырып, ақпарат-
ты қолымызға ұстатып кетті. Бұл – 
айтарлықтай мол өнеге, үлгі болар 
іс. Нұртаза мұрабты тірілтті, істеп 
кеткен игілікті істерін таныстыр-
ды, үйретті. Күрделі де қызықты, 
жанжағына мейірім шуағын 
шашқан жан баршамызды жақ-
сылық жасауға шақырды. Өңірдің 
су шаруашылығы саласына қо-
лыңнан келген пайдалы ісің мен 
ықпалыңды аяма деп тәрбиеледі. 
Сөзіміздің дәлелі –  оның жазған 
бесалты кітабы.

Мәделхан ағаның «Шежірелі 
Сыр бойы» кітабын парақтаймын. 
Ғылыми мақалаға бергісіз Сыр-
дария және Арал теңізі жөнінде 
бұрынсоңды естімеген мәлімет-
терді пайдаланып жазыпты. Туған 
өлке аумағындағы бұрын атқа-
рылған суландыру ісінің көпшілік 
біле бермейтін тұстарын айқындап, 
ашыпты. Аудандардағы су шару-
ашылығы мекемелерінің жайкүй-

ін жақсы баяндапты. 50 жыл, 100 
жыл өткен соң ұрпақ осы құнды 
еңбекті жатажастанып оқып, аза-
маттардың рухына ықыласын көр-
сетер! Ол кісі су мамандары қоғам-
дық бірлестігін ұйымдастырып, 
басқарып, лайықты бағытбағдар 
көрсетіп отырушы еді. Мәделхан 
аға ұзағасын қоғамға қажет іс баяу
лап қалғандай.

Мақаланы жазу барысында бұл 
кісілердің бірі біріне ұқсамайты-
нын байқадым. Әрқайсысы ерекше 
мінезімен, ортақ іске деген айы-
рықша, ыстық көзқарасымен, жұ-
мысты ұйымдас тырудағы өзіндік 
оңтайлы әдістерімен дараланады 
екен. Осыны ағалардың атқарып 

кеткен істерін қысқаша ғана зерт-
теп, талдағанда түсіне бастадық. 
Олар алапат аспанның кеңдігіне 
алданып шашырамай, ұйысқан 
үркердей болды. Терең білімі мен 
білігі, санасына ұялаған туған жер-
ге арналған перзенттік адалдығы, 
кәсіби мамандығының бар мүм-
кіндігін сарқа пайдаланғаны бар-
лығын біріктіріп, айырылмастай 
ұстап тұр.

Ой құшағындамын. Ағалардың 
ортақ іске деген зор ынтасымен 
берілгендігінің сырын білгім ке-
леді. Бірақ, ол қайдаа?! Болжам 
айту ғана қалған шығар. Сол 
кісілердің көргені мол, тәрбиесі 
құтты болғанау, шамасы!.. Әлбет-
те, ол уақытта біздің кезіміздегі-
ге қарағанда қазыналы, қариялар 
көбірек болғанында күмән жоқ. 
Олардың жастарға айтқан әрбір 
сөзі салмақты еді. Бұған ай са
йын ауылға бет түзеп, екіүш күн 
жыр лайтын жырауларды қосыңыз. 
Осыдан мол тағылым ұққан шығар 
ағалар. «Құдайдан қорық, адамнан 
ұял, өзгенің ала жібін аттама» де-
ген атаанасының сөзін санасында 
мықты сақтаған да шығар. Олар 
19301932 жылдары дүние есі-
гін ашыпты. Бәлкім, сол уақытта 
адамның адамға қасақана істеп 
жатқан зорлығына қатты ренжіген 
Ұлы Құдірет жаңа туған балалар 
санасына мейірім мен жақсылық 
бұлағын молынан ағытты ма екен?

Ағалар қауымы қолымыз ға 
ұстатып кеткен қазынаның  сырын 
ашайық енді. Алдымен бұрынғы 
халжағдайымыздан мәлімет бере 
кетейік. 1959 жылы облыста 81,2 
мың гектар егістік жер болыпты. 
Оның 14,6 мың гектарына күріш 
егіліп, гектарынан 18 центнерден 
өнім алыныпты. Енді казіргімізге 
ауысайық. Біріншіден, суармалы 
жер көлемі үш есе өсті, өңіріміз 
еліміздің күріш өндіру орталығына 
айналды. Екіншіден, алпысыншы 
жылдары гектарына 20 центнердің 
о жақ бұ жағында дақыл өнімділі-
гі өсіп, 5055 центнер көлеміне 
тұрақтанды. Үшіншіден, осы-
дан 5060 жыл бұрын бір гектар 
күріштікке берілетін су мөлшері 
4550 мың текше метрді құрайтын 
болса, казір сол көлем 2527 мың 
текше метрге түсті. Бұл аз емес, 
көп,  өте көп!

«Жолдасын көріп, жігітті 
таны» дейді. Онда «Ұстазын көріп, 
шәкіртін таны» деуге де болатын 
шығар. Ендеше Ержігіт, Сабыр, 
Айқынбай, Елтай Махмұтұлы, 
Әлімбет, Елтай Байназарұлы, Мә-
делхан ағалар – біздің ұстазымыз, 
бүкіл Сыр бойы су мамандарының 
ұстазы. Демек, бізге пәс болуға, 
арқалаған міндетімізді сылбыр 
орындау ға жол жоқ. Ұстаздары-
мыз салып, көрсетіп кеткен сара 
жолдан ауытқуға қақымыз жоқ. 
Шындығында солай болып келеді. 
Атақты ағалардың өнегелі істерін 
жалғастырған ізбасарлары бар ма 
деген сұрақ туындауы мүмкін. Бар 
болғанда қандай!..

Солардың шамалысын ғана 
атап өтейік. Марат Құрманбаев 
оқу орнын бітіргесін үштөрт жыл-
дай құрылыс мекемесінде шебер, 
прораб болып, кейін сол кезеңде 
жаңадан ұйымдастырылған об-
лыстық экология департаменті 
құрамында жұмыс атқарады. Та-
лапты жас тың салада ынталы ең-
бектенді. Бүгінде облыстық эко-
логия департаментінің басшысы. 
Өңір экология сының бүгінгідей 
оңды тұрақтануында осы азамат-
тың еңбегі мол. Әліби Бекжанов 
атты түлегіміз Жалағаш ауданын-
дағы ірі жеке шаруашылықты үл-
гілі басқаруда. Осы шаруашылық 

күріш өндірудегі озық технологи-
яны пайдалану жөнінде әрдайым 
алда келеді,  Суармалы алқаптарды 
күрделі жөндеуден өткізетін маңы-
зы биік «Мелиоратор»  құрылыс 
ұжымының білікті басшысы Берді-
бек Мыхановтың өңір үшін еңбегі 
мол. Түлегіміз Айгүл Әлібекова Су 
ресурстарын пайдалануды реттеу 
және қорғау жөніндегі «АралСыр
дария» бассейндік инспекциясы-
ның бас маманы, ол өз міндетін 
жоғары кәсіби деңгейде атқаруда. 
Мамандықтың алғашқы түлегі, 
облыстық су шаруашылығы ме-
кемесі бастығының орынбасары  
 Жорабек Ерназаров та Сабыр аға-
ның тәрбиесін алға ұстап, Сыр
дария суын өңірімізде ұтымды 
пайдалану ісін жақсы басқарып ке-
леді. «Солтүстік Арал теңізі бөгеті 
және Ақлақ су торабы» өндірістік 
учаскесінің инженергидротехни-
гі, түлегіміз Майра Нұрқышева су 
торабы құрылымдарының пайда-
лануын  жоғары кәсіби дәрежеде 
орындауда. «Жаңақорғансушар» 
өндірістік учаскесінің жетекшісі 
Әбдімәжит Ахметовтің атқарып 
келе жатқан істері құптарлық. Осы 
ауданда суды пайдалану көрсеткіші 
жоғары. Мамандық абыройатағын 
өңірімізде, елде жоғары көтеріп 
жүрген түлектеріміздің осы тізімін 
ұзақ жалғастыра беруге болады.

Шүкір, көптен ойлап жүр-
геніміз сәті түсіп, бүгін іске асып 
жатыр. Өмірде жақсыны да, жа-
манды да көресің. Жаманды ысы-
рып алыстатасың. Жақсыны жинай 
бересің. Ендеше, көрген игілікті іс 
пен естіген шарапатты сөзді неге 
жұртқа айтпасқа, елге таратпасқа, 
артқа қалдырмасқа? Мүмкін, осы-
ны кейінгіге, жастарға жеткізу, 
олардың қолдарына тапсыру біздің 
міндетіміз шығар? Мамандығы-
мыздың өткені өнегелі, қазіргісі де 
оңды, алдыңғылар істерін лайықты 
жалғастырып келе жатыр. Енде-
ше, ертеңгісі де жақсы болатыны-
на сенім мол. Өйткені, қасиетті  
Сейхун ағысын тоқтатпаса, сол 
дарияның жағасында атабаба өне-
геүрдісін бойына мықтап сіңіріп 
өскен, ел мен жұрт қамын ойлау-
дың үлгілерін көрген өнегелі ұрпақ 
жүргенде, Ержігіт ағамыздың бас-
шылығымен салынған суармалы 
алқаптарда ел ырысы – күріш жай-
қалып өседі, өңір несібесі еселе-
не береді. Жүрек түбінен шыққан 
лебіздерімізді жұртқа жеткізуде 
мол үндестік танытып, қолдау көр-
сеткені үшін «Сыр бойы» газетін-
дегі азаматтарға алғысымыз мың.

Уақыт өткен сайын экология
лық жағдай күрделене түсетіні 
анық. Сондықтан, қай салада бол-
масын қоршаған ортаға қолай-
сыз әсерді аз беретін өндіріс алға 
шығады. Ауыл шар уашылығы са-
ласында да бұл талап жоғарыла-
маса, төмендемейді. Осы тұрғыда 
жоңышқа дақылының орны ерек-
ше. Топырақта, әсіресе егістік то-
пырақта, органикалық заттар мен 
химиялық құрамалар арасында  
қолайлы тепетеңдік сақталса ғана 
сол жердің экологиялық болмысы 
да  бүлінбейді, теріс өзгерістерге 
ұшырамайды. Сондықтан, осы-
ның басты көрсеткіші – егіс алқа-
бындағы жоңышқа дақылының 
жайкүйі. Ал біздің өңір суармалы 
егісінің топырағы көпшілігінде 
осы талаптарға жауап бере алмай 
келеді, өйткені, жоңышқа өнімділі-
гі өзінің о бастағы ережеталап-
тағы мөлшерінен  төмен.  Бұл – 
өңір суармалы егісі топырағына 
төніп тұрған қауіп. Ендеше, осы 
қауіптен аймақ топырағын ажыра-
ту – міндет. Мұның жолы бар. Ол – 
күріштің о заманнан мо йындалған 
әйгілі алғы дақылы жоңышқа 
жағдайына тиісті көңіл бөлу, осы 
дақылдың атыз бетінде біркелкі, 
тегіс өніпөсуіне жағдай туғызу, 
оны дер кезінде тиімді әдіс термен 
суару, дақылдың суару тәртібін 
ғылым ұсыныстарына сай қадаға-
лап, орындау. Солай болғанда не-
гізгі дақыл – күріштің шығымы да 
артады, егіс топырағының эколо-
гиялық және құнарлылық жағдайы 
күйзелмейді.

Мақаланың күретамыры бол
ған азаматтарға баяғыда жоғары 
оқу орындарына бет бұрып, жолай-
ырықта тұрғанда, осы мамандықты 
бұйыртып тағдыр оларға мол сый 
жасапты. Сөйтіп, өмірде жолда-
ры оңынан ашылып, ел үшін аян-
бай еңбек етіп, жұрт ықыласына 
бөленіпті. Мамандық таңдау – әри-
не, жауапты іс. Өнегелі, талапты 
жас мамандық таңдағанда қалауы-
ның осы аймақ болашағына қызмет 
етуге жарайтынын, өңірдің әлеу
меттікэкономикалық болмысын 
жақсартуға қабілеттілігін, кәсіптің 
бұл өлкеде әр уақытта өзінің қа-
жеттілігін жоғалтпайтынын, ең 
соңында сол мамандықтың азамат 
бойындағы барша қабілеттерінің 
уақыт өте ортақ істе ашылып, 
барынша пайдалануын қамтама-
сыз етуін ескеруі абзал. Ендеше,  
жазғанымызды оқыған азаматтар, 
жастар, орта мектеп түлектерінің 
атааналары  ұрпақтарына, жал-
пы қауымға игілікті бағытбағдар 
ұсынатынына сенімдіміз.

Серікбай ҚОШҚАРОВ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессоры, 

техника ғылымдарының 
докторы, «Құрмет» орденінің 

иегері

СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ САҢЛАҚТАРЫ

Автор туралы анықтама

Серікбай Иманбайұлы Қошқаров 1945 жылы Сырдария 
ауданында өмірге келген. 1963 жылы Қызыл орда гидромелио-
ративтік техникумын үздік бітіріп, Жамбыл гидро мелиорация-
құрылыс институтына түсті. Оны 1968 жылы қызыл диплом-
мен бітірген.

Еңбек жолын Тасбөгеттегі 29-ПМК-да мастерлік қызмет-
тен бастады. 1970-1978 жылдары Қазақ күріш ғылыми-зерт-
теу инс титутында аға ғылыми қызметкер, лаборатория 
меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1978 жылдан Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде ұстаздық 
етеді. Мұнда кафедра меңгерушісі, факультет деканы, универ-
ситеттің оқу ісі жөніндегі проректоры болды. Қазір қатардағы 
профессор.

1978 жылы Мәскеудің гидромелиоративтік институтында 
кандидаттық диссертация, 1997 жылы докторлық диссертация 
қорғады. Туған өлкенің егін шаруашылығы саласының дамуына, 
өңірдің суармалы алқаптарында су қорын тиімді пайдалану ісіне 
үлес қосқан.

С.Қошқаров жақында мерейлі 75 жасқа толды. Төрт моно-
графия, оқу құралдарының авторы. Университет «Ғибратты 
ғұмыр» сериясымен ол туралы кітап шығарған. Өзі «Әулет», 
«Жерұйық» атты кітаптар жазған. «Құрмет» орденінің иегері.
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 

ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ 
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ҚАУЛЫСЫ

  07  шілде 2020 жыл                          №17                        Қызылорда қаласы

Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
субъектілерінің дәрілік заттармен қамтамасыз 
етілуі мәселелері  бойынша мониторингтік топ 

құру туралы
Карантин кезеңінде фармацевтикалық қызметті жүзеге асыру кезінде COVID-19 

коронавирустық инфекция және жіті респираторлы вирустық аурулары таралуының 
алдын алу, Қызылорда облысының тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көр-
сетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің Қызылорда об-
лысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау  
департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасымен, Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасымен, 
Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментімен, Қызылор-
да облысының фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту ассоциациясымен, 
құқық қорғау мен арнайы органдармен және барлық мүдделі мемлекеттік органдар-
мен және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп мониторингтік топ құрсын.

2. Мониторингтік топ Қызылорда облысының дәріханалық ұйымдарында, ам-
булаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдарда, инфекциялық, 
провизорлық және карантиндік стационарларда дәрілік заттардың болуына монито-
ринг күн сайын жүргізсін.

3. Мониторинг жүргізілсін:
3.1. Қызылорда облысының дәріхана ұйымдары үшін дәрілік заттардың 44 ха-

лықаралық патенттелмеген атауы бойынша осы Қаулының 1 қосымшасына сәйкес;
3.2. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдары 

үшін тыныс алу органдары аурулары («J00-J06 - Жоғарғы тыныс жолдарының жіті 
респираторлық инфекциялары»; «J12, J13-J16, J18 – Пневмония», «J20-J22 - Төменгі 
тыныс жолдарының жіті респираторлық инфекциялары», «J32, J35 - Бадамшалар 
мен аденоидтардың синуситі/ аурулары» нозологиялар) кезінде амбулаториялық 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету бойынша «Тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге, 
оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санатта-
рын, амбулаториялық деңгейде тегін және (немесе) жеңілдікпен берілетін дәрілік 
заттардың, медициналық бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығына сәйкес;

3.3. Инфекциялық, провизорлық және карантиндік стационарлар үшін ТМККК 
шеңберінде және МӘМС жүйесінде дәрілік заттармен қамтамасыз ету бойынша 
«Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар 
азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен амбулатория-
лық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тіз-
бесін қалыптастыру, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярла-
рын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 
сәйкес әзірленген денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярлары негізінде. 

4. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұй-
ымдарға, инфекциялық, провизорлық және карантиндік стационарларда:

4.1. Күн сайын сағат 12.00-ге дейін Департаментке осы Қаулының 3-тармағы-
ның 3.2) және 3.3) тармақшаларында көзделген жағдайларда қолданылатын дәрілік 
заттардың бар болуы және жоспарланған жеткізілімдері туралы ақпарат берілсін.

4.2. «Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 766 бұйрығының талаптары қатаң сақталсын.

5. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек сау-
дада өткізуді жүзеге асыратын фармацевтикалық қызмет субъектілеріне:

5.1. Күн сайын сағат 12.00-ге дейін Департаментке 1 қосымшаға сәйкес дәрілік 
заттардың бар болуы және жоспарланған жеткізілімдері туралы ақпарат ұсынылсын. 
№1 қосымшаға сәйкес дәрілік заттардың сауда атаулары болмаған жағдайда, басқа 
сауда атаулары бойынша дәрілік заттардың баламалары бойынша ақпарат ұсыныл-
сын.

5.2. Бір қолға берілетін рецептісіз дәрілік заттардың санын емдеу курсына қарай 
шектесін және рецептілік дәрілік заттарды рецепт бойынша емдеу курсына қарай 
өткізуді жүзеге асырсын.

5.3. «Бөлшек және көтерме саудада өткізу үшін дәрілік заттың саудалық ата-
уына шекті бағаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2019 жылғы 15 шілдедегі № ҚР ДСМ-104 бұйрығына сәйкес дәрілік зат-
тардың көтерме және бөлшек саудадағы шекті бағаларын қатаң сақтасын, сонымен 
қатар «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі №713 бұйрығының та-
лаптарын сақтасын.

6. Осы Қаулы амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық 
ұйымдарға, инфекциялық, провизорлық және карантиндік стационарларға және 
дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді 
жүзеге асыратын фармацевтикалық қызмет субъектілеріне орындау үшін міндетті.

7. Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасы дәріханаларды дәрілік зат-
тармен қамтамасыз ету және облыс тұрғындары арасында үрейленудің алдын алу 
бойынша қабылданатын іс-шаралар бойынша интернет-ресурстар мен әлеуметтік 
желілерде жадынамалар тарату, хабарландырулар, инфографика, видеороликтер, 
жүгіртпе жолдары және т.б. арқылы жаппай түсіндірме жұмыстарының жүргізілуін 
қамтамасыз етсін.

8. Дәрілік заттармен қамтамасыз ету мәселелері бойынша 8(7242)40-00-01 теле-
фон нөмірі бірыңғай Call-орталық болып белгіленсін.

9. Осы Қаулы меншік нысанына қарамастан барлық жеке және заңды тұлғалар-
дың орындауы үшін міндетті.

10. Осы қаулының орындалуын бақылау Департамент басшысының орынбаса-
ры Г.Ж.Азироваға жүктелсін.

11. Осы Қаулы 2020 жылғы 7 шілдеден бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігері                                        А.АБДИКАИМОВА

№ п/п МНН Торговое 
название

Лекарственная 
форма

Производитель

1

Парацетамол

Парацетамол Таблетки 200мг 
№10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

2 Парацетамол Таблетки 500мг 
№10

Ирбитский хими-
ко-фармацевтиче-
ский завод

3 Эффералган Таблетки шипучие 
500мг №16

УПСА САС

4

Нимесулид

Найз® Таблетки 100мг 
№20

Д-р Редди’с Лабора-
торис Лимитед

5 Нимесил® Гранулы для приго-
товления суспензии 
для приема внутрь 
2г №30

Лабораториос 
Менарини С.А.

6

Дексаметазон

Дексаметазон Раствор для инъек-
ций 4мг/мл №25

КРКА, д.д., Ново 
Место

7 Дексаметазон Раствор для инъек-
ций 4мг/мл №25

Ромфарм Компани 
С.Р.Л.

8 Дексаметазон-
Аджио

Раствор для инъек-
ций 4мг/мл №25

Аджио Фармацевти-
калз Лтд

9

Преднизолон

Преднизолон Раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 30мг/
мл №3

Аджио Фармацевти-
калз Лтд

10 Преднизолон Раствор для инъек-
ций 30мг/мл №5

ФЗ «БИОФАРМА 
ООО

11 Преднизолон Раствор для инъек-
ций 30мг/мл №3

Симпекс Фарма 
Пвт. Лтд

12

Амброксол

Амбро® Раствор для инъек-
ций 15мг/2мл №5

Химфарм АО

13 Амбробене® Раствор для инъек-
ций 15мг/2мл №5

Меркле ГмбХ

14

Аскорбиновая 
кислота

Аскорбиновая 
кислота

Драже 50мг №200 Алтайвитамины 
ЗАО

15 Аскорбиновая 
кислота

Раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 5% 2мл 
№10

Биосинтез

16 Аскорбиновая 
кислота

Раствор для инъек-
ций 50мг/мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

17 Аскорбиновая 
кислота

Раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 50мг/мл 
№10

Дальхимфарм

18 Аскорбиновая 
кислота

Раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 50мг/мл 
№10

Новосибхимфарм 
ОАО

19 Аскорбиновая 
кислота

Раствор для инъек-
ций 100мг/мл №10

ЧАО Лекхим-Харь-
ков

20

Осельтамивир

Инфлувир Капсулы 75мг №10 АКАДЕМФАРМ

21 Номидес Капсулы 75мг №10 АО Фармасинтез

22 Тамифлю Капсулы 75мг №10 Сенекси САС

23 Флувир Капсулы 75мг №10 ХЕТЕРО ЛАБС 
ЛИМИТЕД

24
Имидазолилэтана-
мид пентандиовой 

кислоты

Ингавирин® Капсулы 90мг №7 Валента Фармацев-
тика ОАО

25 Ингавирин® Капсулы 60мг №7 Валента Фармацев-
тика ОАО

26
у-интерферон

Эргоферон Таблетки для расса-
сывания №20

Материа Медика 
Холдинг НПФ

27
Кагоцел

Кагоцел® Таблетки 12мг №10 Хемофарм ООО

28

Умифеновир

Арбидол® Капсулы 100мг 
№10; №20; №40

Фармстандарт-Лек-
средства ОАО

29 Арпефлю Таблетки, покрытые 
оболочкой 100мг 
№10; №20; №30

Лекфарм

30 Грипповир-ТК Капсулы100мг №10; 
№20

ТК Фарм Актобе 
ТОО
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31

Ибупрофен

Ибупрофен Таблетки, покрытые 
оболочкой 200мг 
№50

Белмедпрепараты 
РУП

32 Ибупрофен Таблетки, покрытые 
оболочкой 200мг 
№10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

33 Ибупрофен Вива 
Фарм

Таблетки покрытые 
оболочкой 200мг 
№14

ВИВА ФАРМ

34 Ибупрофен-Тева Таблетки покрытые 
оболочкой 400мг 
№20

Меркле ГмбХ

35 Ибупрофен-Тева Таблетки, покрытые 
оболочкой 200мг 
№20

Тева Оперэйшнс 
Поланд Сп.ц.о.о.

36 Ибуфен® мини 
Юниор

Капсулы мягкие 
100мг №15

Медана Фарма

37 Ибуфен® Ультра Капсулы 200мг №10 Медана Фарма АО

38 МИГ® 400 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 400мг №10; 
№20

Берлин-Хеми АГ 
(Менарини Групп)

39 Новиган® Нео Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 400мг №20

Др. Редди’с Лабора-
торис Лтд

40 Нурофен® Таблетки, покрытые 
оболочкой 200мг 
№12

Рекитт Бенкизер 
Хелскэр Интернеш-
нл Лтд

41 Нью Не-Бол Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 400мг №10

Линкольн Фармасеу-
тикалс Лтд

42

Эноксапарин 
натрия

Катенокс Раствор для инъек-
ций 2000 анти-Ха 
МЕ/0,2 мл 0,2 
мл №1

Глэнд Фарма 
Лимитед

43 Катенокс Раствор для инъек-
ций 4000 анти-Ха 
МЕ/0,4 мл 0,4 мл 
№ 1

Глэнд Фарма 
Лимитед

44 Клексан® Раствор для инъек-
ций 4 000 анти-Ха 
МЕ/0,4 мл 0,4 мл 
№10

Санофи Винтроп 
Индустрия

45 Клексан® Раствор для 
инъекций 6 000 
анти-Ха МЕ/0,6 мл 
0,6 мл №2

Санофи Винтроп 
Индустрия

46 Клексан® Раствор для инъек-
ций 8 000 анти-Ха 
МЕ/0,8 мл 0,8 мл 
№10

Санофи Винтроп 
Индустрия

47

Надропарин 
кальция

Фраксипарин Раствор для 
инъекций 3 800 МЕ 
анти-Ха/0,4мл 0,4 
мл№10

Аспен Нотр Дам де 
Бондевиль

48 Фраксипарин Раствор для 
инъекций 2 850 МЕ 
анти-Ха/0,3 мл 0,3 
мл №10

Аспен Нотр Дам де 
Бондевиль

49 Фраксипарин Раствор для 
инъекций 5 700 МЕ 
анти-Ха/0,6мл 0,6 
мл №10

Аспен Нотр Дам де 
Бондевиль

50 Фраксипарин Раствор для 
инъекций 7 600 МЕ 
анти-Ха/0,8мл №10

Аспен Нотр Дам де 
Бондевиль

51

Аминофиллин

Эуфиллин Раствор для внутри-
венного введения 
24мг/мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

52 Эуфиллин Раствор для внутри-
венного введения 
24мг/мл №10

Новосибхимфарм

53 Эуфиллин Раствор для инъек-
ций 2,4% №5

Химфарм АО

54

Прокаин

Новокаин Раствор для инъек-
ций 0,5% 5мл №10

Биосинтез

55 Новокаин Раствор для 
инъекций 5мг/мл 
5мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

56 Новокаин Раствор для 
инъекций 5мг/мл 
5мл №10

Дальхимфарм

57 Новокаин Раствор для 
инъекций 5мг/мл 
5мл №10

Новосибхимфарм 
ОАО

58 Новокаин Раствор для 
инъекций 5мг/мл 
5мл №10

ФГУП «НПО «Ми-
кроген» Минздрава 
России

59 Новокаин Раствор для инъек-
ций 0,5% 2мл №10

Химфарм АО

60 Новокаин Раствор для инъек-
ций 0,5% 5мл №5

Химфарм АО

61 Новокаин-Дарница Раствор для инъек-
ций 0,5% 5мл № 10

ЧАО «Фармацев-
тическая фирма 
«Дарница»

62

Инозин пранобекс

Гроприносин® Таблетки 500мг 
№20; №50

Гедеон Рихтер 
Польша

63 Гроприносин®-Рих-
тер

Сироп 250мг/5мл 
150мл №1

Гедеон Рихтер 
Румыния А.О.

64

Нет данных

Анаферон Таблетки для расса-
сывания №20

Материа Медика 
Холдинг НПФ

65 Анаферон детский Таблетки для расса-
сывания №20

Материа Медика 
Холдинг НПФ

66

Диоксотетрагидрок-
ситетрагидронаф-

талин

Оксолин Мазь назальная 
0,25% №1

Алтайвитамины 
ЗАО

67 Оксолин Мазь назальная 
0,25% 10г №1

Нижфарм ОАО

68 Оксолиновая мазь Мазь назальная Тернофарм

69

Ацетилсалициловая 
кислота

Тромбопол Таблетки, покрытые 
кишечнораствори-
мой оболочкой 75мг 
№30

Фармацевтический 
завод Польфарма 
АО

70 Аспирин кардио® Таблетки, покрытые 
кишечнораство-
римой оболочкой 
100мг №28

Байер АГ

71 Ацетилсалициловая 
кислота

Таблетки 500мг 
№10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

72 Ацетилсалициловая 
кислота

Таблетки, 0,5г №10 Ирбитский хими-
ко-фармацевтиче-
ский завод

73 Кардиомагнил Таблетки, покрытые 
пленочной обо-
лочкой 75мг №30; 
№100

Такеда ГмбХ

74 Тромбо АСС® Таблетки покрытые 
кишечнораство-
римой пленочной 
оболочкой 50мг 
№30

Г.Л. Фарма ГмбХ

75

Ривароксабан

Ксарелто® Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 10мг №10

Байер АГ

76 Ксарелто® Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 20мг №28

Байер АГ

77

Нет данных

Линекс® Капсулы №16; №32; 
№48

Лек Фармасьюти-
калс д.д.

78 Линекс® форте Капсулы №14; №28 Лек Фармасьюти-
калс д.д.

79

Нет данных

Хилак® форте Раствор для приема 
внутрь 2,2мл №15; 
№30

Меркле ГмбХ

80 Хилак® форте Капли 100 мл № 1 Меркле ГмбХ

81 Хилак® форте Капли 30 мл № 1 Меркле ГмбХ

82

Натрия хлорид

Натрия хлорид Раствор для инфу-
зий 0,9% 200мл №1

Kelun-Kazpharm» 
(Келун-Казфарм) 
ТОО

83 Натрия хлорид Раствор для инъек-
ций изотонический 
9 мг/мл 5мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

84 Натрия хлорид Раствор для инфу-
зий 0,9% 400мл №1

Красфарма ОАО

85 Натрия хлорид Раствор для инфу-
зий 0,9% 100мл №1

ТОО «НУР-МАЙ 
ФАРМАЦИЯ»

86 Натрия хлорид Раствор для инфу-
зий 0,9% 250мл №1

ТОО «НУР-МАЙ 
ФАРМАЦИЯ»

87 Натрия хлорид Раствор для инфу-
зий 0,9% 400мл №1

ТОО «НУР-МАЙ 
ФАРМАЦИЯ»

88 Натрия хлорид Раствор для инъек-
ций 0,9% 5мл №5

Химфарм АО

89 Натрия хлорид-Дар-
ница

Раствор для инъек-
ций 0,9% №10

Фармацевтическая 
фирма «Дарница» 
ЧАО

90

Декстроза

Глюкоза Раствор для инфу-
зий 5% 200мл №1

Kelun-Kazpharm 
(Келун-Казфарм) 
ТОО

91 Глюкоза Раствор для инфу-
зий 5% 200мл №1

Биосинтез ОАО

92 Глюкоза Раствор для инфу-
зий 5% 200мл №1

СП ООО Reka-Med 
Farm

93 Глюкоза Раствор для внутри-
венного введения 
40% 5мл №5

Химфарм АО

94 Глюкоза Раствор для инфу-
зий 5% 100мл №1

Хуашидан АК

95 Глюкоза Раствор для инфу-
зий 5% 250мл №1

Хуашидан АК

96
Натрия хлорид+На-

трий уксуснокис-
лый

Дисоль Раствор для инфу-
зий 400 мл №1

Биосинтез

97 Дисоль Раствор для инфу-
зий 200 мл №1

Биосинтез

98
Натрия хлорид+Ка-
лия хлорид+Натрий 

уксуснокислый

Ацесоль Раствор для инфу-
зий 200 мл №1

Биосинтез

99 Ацесоль Раствор для инфу-
зий 400 мл №1

Биосинтез

100
Натрия хлорид+Ка-
лия хлорид+Натрия 

гидрокарбонат

Трисоль Раствор для инфу-
зий №1

Биохимик ОАО

101 Трисоль Раствор для инфу-
зий №1

СП ООО Reka-Med 
Farm

102

Флуконазол

Дифлюзол® Капсулы 150мг №1 ПАО Киевмедпре-
парат

103 Дифлюкан® Капсулы 150мг №1 Фарева Амбуаз

104 Ерадиком Капсулы 150мг №1 Kwality 
Pharmaceuticals 
PVT Ltd

105 Кандификс Капсулы 150мг №1 Arafarma Group S.A.

106 Лунизол-сановель Капсулы 150мг №1 Сановель Фарма-
ко-индустриальная 
торговая компания

107 Медофлюкон Капсулы 150мг №1 Медокеми Лтд

108 Микосист® Капсулы 150мг №1 Гедеон Рихтер

109 Рофлузол Капсулы 150мг №1 К.О. Славия Фарм 
С.Р.Л.

110 Флузамед Капсулы 150мг №1 Е.И.П.И.Ко.

111 Флуконазол Капсулы 150мг №1 Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

112 Флуконазол Капсулы 150мг №1 Валента Фарм

113 Флуконазол Таблетки, покрытые 
оболочкой 150мг 
№1

Технолог

114 Флуконазол-Здо-
ровье

Капсулы 150мг №1 Фармацевтическая 
компания Здоровье

115 Флуконазол-ТК Капсулы 150мг №1 ТК Фарм Актобе 
ТОО

116 Флунол® 150 Капсулы 150мг №1 Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 
Фабрика АО

117 Фобос Капсулы 150мг №1 Реплек Фарм Лтд

118 ФУЦИС® Таблетки 150мг №1 Кусум Хелткер 
Пвт. Лтд

119

Цефтриаксон

Сертоцеф Порошок для 
приготовления 
раствора для инъек-
ций в комплекте с 
растворителем (1% 
раствор лидокаина 
гидрохлорида) 
1г №1

ФармаВижн Сан.ве 
Тидж.А.Ш.

120 Сефабел Порошок для при-
готовления раствора 
для внутримышеч-
ных инъекций в 
комплекте с раство-
рителем (лидокаина 
гидрохлорида, рас-
твор для инъекций 1 
%) 1г №1

Нобел Илач Санаи 
ве Тиджарет А.Ш

121 Цеф III® Порошок для при-
готовления раствора 
для внутримышеч-
ных инъекций в 
комплекте с раство-
рителем (лидокаина 
гидрохлорида, рас-
твор для инъекций 1 
%) 1г №1

АО Химфарм

122 Цеф III® Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Химфарм АО

123 Цеф III® Порошок для при-
готовления раствора 
для внутримышеч-
ных инъекций в 
комплекте с раство-
рителем (лидокаина 
гидрохлорида, рас-
твор для инъекций 1 
%) 1г №1

Химфарм АО

124 Цефамед Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций в 
комплекте с раство-
рителем (лидокаина 
гидрохлорида, 1% 
раствор для инъек-
ций) 1г №1

ФармаВижн Санайи 
ве Тиджарет А. Ш.

125 Цефтриаксон Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Биосинтез ОАО

126 Цефтриаксон Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

127 Цефтриаксон Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Красфарма

128 Цефтриаксон Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Синтез ОАО

129 Цефтриаксон 
Сандоз®

Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Сандоз ГмбХ

130 Ксон® Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г№1

Алкем Лабораториз 
Лтд

131 Ротацеф Порошок для 
приготовления 
раствора для инъек-
ций в комплекте с 
растворителем (1% 
раствор лидокаина 
гидрохлорида) 
1г №1

ЛДП - Лабораториос 
Торлан С.А.

132

Цефазолин

Цефазолин Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Биосинтез ОАО

133 Цефазолин Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Биохимик ОАО

134 Цефазолин Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Красфарма ОАО

135 Цефазолин Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

136 Цефазолина натрие-
вая соль

Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Химфарм АО

137 Цефазолин-АКОС Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1г №1

Синтез ОАО

138

Цефуроксим

Зоцеф® Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 750мг 
№1

Алкем Лабораториз 
Лтд

139 Мегасеф® 750 Порошок для 
приготовления 
раствора для инъ-
екций в комплекте 
с растворителем 
(вода для инъекций) 
750мг №1

Нобел Илач Санаи 
ве Тиджарет А.Ш

140 Цефуроксим Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 750мг 
№1

Химфарм АО

141

Левофлоксацин

Левозин 500 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №5

Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 
Фабрика АО

142 Левоксимед Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №7

Уорлд Медицин 
Илач Сан. ве Тидж. 
А.Ш.

143 Левоксимед Раствор для вну-
тривенных инфузий 
500мг/100мл №1

Мефар Илач Санай-
ии А.Ш.

144 Леволет Раствор для инфу-
зий 500мг/100мл 
№1

Д-р Редди’с Лабора-
торис Лимитед

145 Леволет Таблетки, покрытые 
оболочкой 500мг 
№10

Др. Редди’с Лабора-
торис Лтд

146 Левомак 500 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №5

Маклеодс Фарма-
сьютикалс Лтд

147 Левомак IV Раствор для вну-
тривенных инфузий 
500мг/100 мл №1

Аманта Хэлзкэа Лтд

148 Левофлокса-
цин-Тева

Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №10

Актавис Лтд

149 ОД-Левокс Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №5

Эдж Фарма Прайвет 
Лимитед

150 Ремедиа Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №10

Симпекс Фарма 
Пвт. Лтд

151

Метронидазол

Клион® Раствор для инфу-
зий 0,5% 100мл №1

Гедеон Рихтер ОАО

152 Метрид Раствор для инфу-
зий 0,5% 100мл №1

Claris Otsuka Private 
Limited

153 Метрогил Раствор для внутри-
венного введения 
5мг/мл 100мл №1

Юник Фармасьюти-
кал Лабораториз

154 Метронидазол Раствор для 
инфузий 0,5% 100 
мл №1

Kelun-Kazpharm» 
(Келун-Казфарм) 
ТОО

155 Метронидазол Раствор для 
инфузий 5мг/мл 
100мл №1

ТОО «НУР-МАЙ 
ФАРМАЦИЯ»

156 Метронидазол-А-
КОС

Раствор для инфу-
зий 5 мг/мл№1

Синтез ОАО

157

Азитромицин

Азитро® Таблетки, покрытые 
оболочкой 500мг 
№3

Химфарм АО

158 Зиромин Таблетки, покрытые 
оболочкой 500мг 
№3

Лаборатория Бэй-
ли-Креат

159 Азитромицин Таблетки, покрытые 
оболочкой 500мг 
№3

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

160 АЗО 500 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №3

Тулип Лаб Приват 
Лимитед

161 Зитмак® 500 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №3

Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 
Фабрика АО

162 Зитрокс 500 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №3

Маклеодс Фарма-
сьютикалз Лимитед

163 Сумамед® Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг №3

ПЛИВА ХРВАТСКА 
д.о.о.

164

Цефиксим

Цефим Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 200мг №8; №10

Медокеми Лтд

165 Таксим-О Таблетки, покрытые 
оболочкой 200мг 
№10

Алкем Лабораториз 
Лимитед

166 Таксим-О-Форте Порошок для приго-
товления суспензии 
для приема внутрь-
100мг/5 мл №1

Алкем Лабораториз 
Лимитед

167 Супракс® Гранулы для приго-
товления суспензии 
для приема внутрь 
30 г №1

Джазира Фармасью-
тикал Индастриз, по 
лицензии Астеллас 
Фарма Инк., Япония

168 Супракс® Солютаб Таблетки дисперги-
руемые 400мг №7

А. Менарини 
Мэнюфекчеринг 
Лоджистикс энд 
Сервисиз С.р.Л.

169

Амоксициллин, 
клавулановая 

кислота

Аугментин® Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 875мг/125мг 
№14

СмитКляйн Бичем 
Лимитед

170 Аугментин® Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг/125мг 
№14

СмитКляйн Бичем 
Лимитед

171 Амоксиклав® 2Х Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 500мг/125мг 
№14

Лек Фармасьюти-
калс д.д.

172 Амоксиклав® QT Таблетки дисперги-
руемые 875мг/125мг 
№14

Лек Фармасьюти-
калс д.д.

173 Клавам Таблетки, покрытые 
оболочкой 625мг 
№20

Alkem Laboratories 
Ltd

174 Клавам 1000 Таблетки, покрытые 
пленочной оболоч-
кой 1000мг №10

Алкем Лабораториз 
Лтд

175

Амоксициллин

Амосин® Таблетки 250мг 
№10

Синтез ОАО

176 Амосин® Таблетки 500мг 
№10

Синтез ОАО

177 Флемоксин Солю-
таб®

Таблетки дисперги-
руемые 1000мг №20

Астеллас Фарма 
Юроп Б.В.

178 Флемоксин Солю-
таб®

Таблетки дисперги-
руемые 500мг №20

Астеллас Фарма 
Юроп Б.В.

179

Меропенем

Меропенем Лиофилизирован-
ный порошок для 
приготовления рас-
твора для внутри-
венного введения 
1000мг №1

Белмедпрепараты 
РУП

180 Меропенем Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
введения 1г №1

Красфарма ОАО

181 Меропенем Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Химфарм АО

182 Меропенем-Элеас Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Элеас ПФК

183

Цианокобаламин

Цианокобаламин Раствор для 
инъекций 500 мкг/
мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

184 Цианокобаламин 
(Витамин В12)

Раствор для инъек-
ций 0,05 % №10

Химфарм АО

185

Пиридоксин

Пиридоксина 
гидрохлорид (Вита-

мин В6)

Раствор для инъек-
ций 5% 1мл №10

Химфарм АО

186 Пиридоксина 
гидрохлорид

Раствор для инъек-
ций 50мг/мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

187

Тиамин

Тиамин Раствор для 
внутримышечного 
введения 50мг/мл 
№10

Новосибхимфарм 
ОАО

188 Тиамина гидрох-
лорид

Раствор для инъек-
ций 50мг/мл №10

Борисовский завод 
медицинских препа-
ратов ОАО

189 Тиамина хло-
рид-Дарница (Вита-
мин В1 - Дарница)

Раствор для инъек-
ций 5% 1мл №10

ЧАО «Фармацев-
тическая фирма 
«Дарница»

190

Ампициллин

Ампициллин Порошок для при-
готовления раствора 
для инъекций 1г №1

Норс Чайна Фарма-
сьютикал Ко., Лтд

191 Ампициллин Таблетки 250мг 
№10

Синтез ОАО

192 Ампициллин Порошок для при-
готовления раствора 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 1000мг 
№1

Синтез ОАО

193

Ацетилцистеин

Асиброкс Таблетки шипучие 
200 мг №20

Фарма Эстика 
Мануфактуринг

194 Ацетилцистеин Порошок для при-
готовления раствора 
для приема внутрь, 
200 мг №20

Марбиофарм ОАО

195 АЦЦ® 200 Таблетки шипучие 
200 мг №20

Гермес Фарма 
Гес.м.б.Х

196 АЦЦ® 200 Порошок для при-
готовления раствора 
для приема внутрь 
200 мг №50

Линдофарм ГмбХ

197 АЦЦ® 200 Таблетки шипучие 
200мг №20

Салютас Фарма 
ГмбХ

198 Флуимуцил Гранулы для приго-
товления раствора 
для приема внутрь 
200мг №20

Замбон Свитцер-
ланд Лтд.

199 Флуимуцил Раствор для инъ-
екций и ингаляций 
100мг/мл №5

Замбон С.П.А.

200 Флуимуцил Таблетки шипучие 
600мг №10

Замбон Свитцер-
ланд Лтд.
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Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur 
Otan» партиясы облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес пен 
Ардагерлер кеңесі Мұсабаевтар әулетіне

Тастайбек Түрікбенұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur 

Otan» партиясы облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес пен 
Ардагерлер кеңесі Мұстафаевтар әулетіне

Серік Жолдасбекұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur 

Otan» партиясы облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес пен 
Ардагерлер кеңесі «Абу-Сер» ЖШС директоры 

Абубакиров Ибрагим Серікұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Арал ауданының әкімдігі, аудандық мәслихат, «Nur Otan» 

партиясының аудандық филиалы, аудандық, қалалық ардагерлер 

кеңесі, аудандық қоғамдық кеңесі Қызылорда қаласы Белкөл кентінің 
әкімі

Тастайбек Мұсабаевтың
қайтыс болуына байланысты Мұсабаевтар әулетіне, марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының білім басқармасы және Қазанғап атындағы 

Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің ұжымы осы колледждің 
ұстазы, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген артисі, Қызылорда 
қаласының құрметті азаматы 

Ақдәулетова Қаракөз Ақжігітқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 

басшылығы мен кәсіподақ комитеті өндіріс жөніндегі директор 
Арынғазиев Қайратқа 

анасының
мезгілсіз дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
қосын білдіреді.

Құрылыс сала-
сы ның майтал маны, 
Қы зыл орда қала сы-
ның құрметті аза ма-
ты, қоғамның бел-
сен дісі, ағайынның 
ар  дақ  тысы, әрбір адам -
ның досы болған Ибра-
гим Серікбайұлы Әбу-
бәкіров өмірден өтті.

Ибрагим Әбу-
бәкіров 1965 жылы 
23 наурызда дүниеге 
кел ген. Жамбыл ги-
д р о м е л и о р а ц и я 
құрылыс институтын 
и н ж е н е р - г и д р о т е х -
ник мамандығы бой-
ынша бітірген. Еңбек жолын 1989 
жылы облыстық су басқармасының 
қарамағындағы ПМК-33 мекемесінде 
өндіріс шебері, прораб болып баста-
ды. 1998 жылдан жеке кәсіпкерлікпен 
айналысты. Өмірінің соңғы күндеріне 
дейін өзі құрған «Әбу-Сер» ЖШС ди-
ректоры болып қызмет етті.

«Әбу-Сер» ЖШС құрылыс 
мекемесі халықты тұрғын үймен 
қамтуға көп еңбек сіңірді және бірнеше 
әлеуметтік нысандарды ел игілігіне 
берді. 2011 жылы облыстық мекеме-
лер үйі-облыс әкімдігінің ғимаратын, 
2015 жылы Жалағаш ауданында 300 
орындық мектеп ғимаратын салды, 
2016 жылы Қызылордадағы Сұлтан 
Бейбарыс көшесінен 40 пәтерлік, 
«Арай-3» мөлтек ауданынан екі 50 
пәтерлік тұрғын үйдің, «Астана» 
шағын ауданынан 50 пәтерлік үйдің 
негізін қалады. Арал қаласындағы 150 
төсектік аудандық орталық ауруха-

наны, Қызылордадағы 
«Ана мен бала үйін» 
пайдалануға берді. 
Сырдың сол жа ғалауын-
дағы жаңа қонысқа 320 
орындық балабақша, 
58 пәтерлік тұрғын үй 
құрылыстарын салып, 
қызылордалықтарды 
қуанышқа бөледі.  

И . Ә б у б ә к і р о в 
аймақ тың экономи-
касы мен әлеуметтік 
ахуа лын дамытуға бір 
азаматтай атсалысты. 
Айналасындағы адам-
дарды алаламай дос, ба-
уыр болды. Серіктестік 

қызметкерлерін еңбегіне қарай мара-
паттауды бірінші орынға қойды. Та-
лай мұқтаж жандарға қайырымдылық 
жасады. Жетімдер үйіне, қарттар үйіне 
көмектесті, онысын жомарттық деп 
білмеді, парызым деп есептеді.   

Отбасында үлгілі әке, ардақты ата 
атанды. Екі қыз, үш ұл тәрбилеп, үш 
немересінің қызығын көрді. Әттең, 
осы бір қызықшылығының кел-
те болғаны өкінішті, мынау қаралы 
хабар бәріміздің де қабырғамызды 
қайыстырды. Жазмыштың ісіне не 
шара?! Алла алдынан жарылқасын. 
Отбасына, ағайын-туыс, құда-
жегжаттарына қайғырып көңіл айта-
мыз.

Жаратушым жайсаң азамат-
ты жақсылардың қатарына қоссын, 
мәңгілік мекенін жұмақтан нәсіп етсін.

«Әбу-Сер» серіктестігінің 
ұжымы.

БАҚҰЛ БОЛ, АРДАҚТЫ ӘРІПТЕС

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі №1 ме-

кен-жайы бойынша орналасқан «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиалы тұтынушылар  мен басқа 
да мүдделі тұлғалар алдында газ тарату жүйелері арқылы 
тауарлық газды тасымалдау үшін реттеліп көрсетілетін 
қызметін ұсыну бойынша 2019 жылға арналған және 2020 
жылдың бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бой-
ынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық 
бағдарламаның орындалуы туралы есепті тыңдау 2020 
жылдың 30 шілдесінде жергілікті уақыт бойынша сағат 
15.00-де онлайн режимде өткізілетінін хабарлайды. Он-
лайн режимінде қосылу туралы ақпаратты алу үшін мына 
электрондық поштаға сұрау жіберу керек:

Sarbalaev_a@ktga.kz

МҰРАЛЫҚ ІСТІҢ АШЫЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстауба-

евна 2019 жылдың 16 желтоқсанында қайтыс болған азаматша Абдулла 
Бибажардың атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Мұратбаев көшесі 2 Е (орталық ЦОН), тел.: 8 702 777 27 22.

Қызылорда облысының білім 
саласының ардагері, ұлағатты ұстаз, 
білікті басшы болған Қамитбеков 
Убайдулла Қамитбекұлы өмірден 
озды.

Убайдулла Қамитбекұлы 
1946 жылы Қызылорда облы-
сы Сырдария ауданының «Ок-
тябрь» ауылында дүниеге келген. 
1968 жылы Н.В.Гоголь атындағы 
педагогикалық институтының фи-
зика-матиматика бөлімін бітіріп, 
еңбек жолын  өзі бітірген №44 орта 
мектепте мұғалім болып баста-
ды. 1970 жылдың 1 қыркүйегінде  
Қызылорда қаласындағы №7 
кәсіптік мектеп комсомол 
ұйымының хатшысы (ГПТУ-152) 
қызметіне тағайындалды. 1971-1978 
жылдары осы мектеп директорының 
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры, 1978-1982 жылдары  қалалық 
партия комитетінің нұсқаушысы, 
1982-2010 жылдар аралығында 
№7,  №9 кәсіптік мектептерінің ди-
ректоры болып абыройлы қызмет 
атқарып,  құрметті зейнет демалы-
сына шыққан.

Атқарған қажырлы еңбегі 
еленіп, «Қазақ КСР кәсіптік білім 
саласының үздігі», «ҚР білім 
беру ісінің үздігі» белгісімен, 
Елбасының «Құрмет грамотасы-
мен» және Ы.Алтынсарин атындағы 
төсбелгісімен марапатталған.

Убайдулла Қамитбекұлы 
өзінің барлық саналы ғұмырын 
бала тәрбиесіне арнап, еліміздің 
өркендеуі мен өрлеуі жолында  

болашақ мемлекетіміздің кәсіби 
шыңдалған мамандарын дайын-
дап, халықтың құрметіне бөленген. 
Оның шәкірттері бүгінгі күні 
еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет 
жасауда. Бойындағы адамгершілік 
пен әділдік, жанашырлық  пен  
кеңпейілділік қасиеттерімен орта-
сына сыйлы болған ардақты ағамыз 
зайыбы Мәрия Қайрақбаевамен от-
басын құрып, 1 ұл, 4 қыз тәрбиелеп, 
немере-шөбере сүйді.

Бақұл бол, ардақты аға. Сіздің 
жарқын бейнеңіз біздің жүрегімізде 
сақталады.

Қызылорда облысының білім 
басқармасы,

М.Ықсанов атындағы 
Қызылорда политехникалық 

колледжінің ұжымы.

Қорқыт ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік универ-
ситетінің ғылыми жұмыстар 
және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры, экономика 
ғылымдарының докторы, 
профессор Зиядин Саябек Тәтті-
бекұлы мезгілсіз өмірден озды. 

Саябек Тәттібекұлы 2000-
2004 жылдары Шәкәрім 
атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің Қаржы кафе-
драсында аға оқытушы, до-
цент, 2004-2010 жылдары Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң 
университетінің Қаржы және 
есеп кафедрасының меңгерушісі, 
2013-2016 жылдары Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-
заң университетінің Қаржы-

экономика факультетінің деканы, 
2016-2017 жылдары Қазақ эконо-
мика, қаржы және халықаралық 
сауда университетінде Эко-
номика факультетінің дека-
ны, 2017-2019 жылдары Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде Экономикалық 
зерттеу орталығының дирек-
торы, 2019-2020 жылдары Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде Бизнес техно-
логиялар кафедрасының мең-
герушісі, 2020 жылдың мамыр 
айынан Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни-
верситетінде ғылыми жұмыс тар 
және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректор қызметін 
абыроймен атқарды.

Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
ұжымы ардақты әріптесіміз Саябек 
Тәттібекұлының мезгілсіз қайтыс 
болуына байланысты жұбайы 
Бижанова Кенжегүлге және от-
басы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Ұжым үшін бұл орны толмас 
ауыр қаза. Саябек Тәттібекұлының 
жарқын бейнесі онымен қызметтес 
болған барша әріптестерінің 
жүрегінде мәңгі сақталады.

Қорқыт ата атындағы
ҚМУ ұжымы.

ЖАҚСЫЛЫҒЫ МОЛ ЖАН ЕДІ

БАҚҰЛ БОЛ, АРДАҚТЫ АҒА

Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Кодексінің 7-1-бабының 
1-тармағының 13) тармақшасына, 
150-бабының 3-тармағына, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы 
«Қазақстан Республикасының аума-
ғында шектеу іс-шараларын, оның 
ішінде карантинді жүзеге асыру қағи-
даларын бекіту туралы» №239 бұйры-
ғына, Қазақстан Республикасы Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
2020 жылғы 03 шілдедегі «Қатаң 
карантиндік шектеу шараларын енгізу 
туралы» №44 Қаулысына сәйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қызылорда облысы бойынша 
қатаң шектеу және карантиндік шаралар 
енгізілсін.

2. Қызылорда облысының әкімдігіне, 
аумақтық мемлекеттік органдар, «Ата-
мекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасы-
на, құқық қорғау мен арнайы органдар 
қамтамасыз етуді:

1) көпшілік іс-шараларын (мерекелік, 
спорттық-көпшілік, ойын-сауық мә-
дени-көпшілік іс-шараларды, конферен-
циялар, семинарлар, көрмелер және т.б.) 
өткізуге тыйым салуды;

2)  тұрғылықты жері бойынша отба-
сы лық іс-шараларды өткізуге ты йым са-
луды; 

3) оқушылардың және мектеп жасы-
на дейінгі балалардың экскурсиясына 
тыйым салуды;

4) кальянды пайдалануға тыйым са-
луды;

5) спа-салондардың, сұлулық салон-
дарының, шаштараз, косметикалық және 
косметологиялық қызмет көрсететін 
орталықтар мен салондардың қызметіне 
тыйым салуды;

6) барлық мәдениет объектілерінің 
(театрлар, концерт залдары, мұражайлар, 
көрмелер және т.б.) қызметіне тыйым 
салуды; 

7) меншік нысанына қарамастан 
білім және мектепке дейінгі балалар 
мекемелерінің (балабақшалар, жазғы 
тынығу лагерьлері, коррекция және 
білім беру орталықтары, үйірмелер, 
қосымша білім беру орталықтары 
(репетиторлық, тілдік) қызмет көрсету 
саласы объектілерінің қызметін 
тоқтатуды;

8) діни объектілердің жұмысын 
тоқтатуды;

9) түнгі, компьютерлік, интернет 
және бильярд клубтарының, букме-
керлік және лото-мото-конторлардың 
жұмыстарын тоқтатуды;

10) фитнес, тренажер залдары (орта-
лықтары), спорттық комплекстер (үйір-
мелер, секциялар, т.б.), қоғамдық мон-
ша, сауна, аквапарктер, бас сейн  дер, 
пляждардын жұмыстарын тоқтатуды; 

11) сауда-ойын-сауық орталықтары, 
сауда-ойын-сауық кешендері жанын-
дағы балалардың ойын алаңдарын, 
футкордтар, кинотеатрлар жұмыстарын 
тоқтатуды;

12) ашық алаңда орналасқан азық-
түлік көтерме базарларын және көліктен 
сатылатын ауыл шаруашылығы 
өнімдерін қоспағанда, 500 м2 асатын 
азық-түлік емес дүкендердің тек жеткізу 
қызметіне рұқсат беріп, жәрмеңкелердің, 
азық-түлік және азық-түлік емес жабық 
базарларының, автомобиль, құрылыс, 
киім-кешек, мал базарлары мен адамдар 
көп жиналатын басқа да объектілердің 
жұмысын тоқтатуды;

13) республиканың өңірлері мен 
қала/аудандар арасындағы жолаушылар 
автобус қатынасын уақытша тоқтатуды;

14) қоғамдық көліктің жұмысын 
демалыс және мереке күндері 
тоқтатуды, жұмыс күндері облыс, аудан 
орталықтарындағы қоғамдық көліктің 
жұмысына сағат 07.00-ден 22.00-ге 
дейін шектеуді, бұл ретте көлікті 50 
%-дан  асырмай толтыру керек.

15) 3 адамнан артық жиналмау және 
65 жастан асқан адамдардың сыртқа 
шығуын шектеуді;

16) онлайн форматта қызмет көрсету 
мүмкін болмаған жағдайда, халыққа 
қызмет көрсету орталықтарының жұмыс 
тәртібін алдын ала жазылу бойынша 
сағат 10.00-ден 16.00-ге дейін шектеуді, 
демалыс және мереке күндері тыйым са-

лынсын;
17) онлайн режимде көрсетілмейтін 

қызметтер үшін сағат 08.00-ден 14.00-ге 
дейін эпидемияға қарсы жұмыс режимін 
сақтай отырып, екінші деңгейдегі банк-
тер, «Қазпочта» АҚ бөлімшелерінің 
қызметін шектеуді;

18) темір жол,  аэропортта күтіп алу 
және шығарып салушылардың санын 
шектеуді;

19) қала/аудандар арасындағы жеке 
автокөліктің жүріп-тұруына рұқсат 
беруді;

20) күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режим талапта-
рын сақтай отырып, медициналық 
орталықтардың (жазылу бойынша) 
қызметіне рұқсат беруді;

21) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің және Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттігінің актісіне сәйкес уақыты және 
саны бойынша шектей отырып, қаржы 
нарығы субъектілерінің қызметіне 
рұқсат беруді қамтамасыз етуді;

22) қоғамдық орындарға (демалыс 
саябақтары, саяжолдар, субұрқақтар, 
жағалаулар және басқа демалыс орында-
ры) 3 адамнан аспайтын топтармен не-
месе бір отбасы мүшелеріне әлеуметтік 
қашықтықты сақтай отырып баруға 
рұқсат беруді;

23) күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режимді сақтай оты-
рып, ұжымдық іс-шараларды өткізбей, 
ашық ауадағы және үй-жайда 30-дан 
аспайтын отыратын орын орната оты-
рып, қоғамдық тамақтану объектілерінің 
қызметіне рұқсат беруді;

24) такси қызметтері санитариялық-
эпидемиологиялық, санитариялық-
дезинфекциялық ережелер 
алгоритмдерін сақтай отырып 2 ересек 
адамға дейін немесе бір ересек адам екі 
кәмелетке толмаған баланы алып жүруі 
талаптарын сақтай отырып жұмысын 
сағат 07.00-ден 23.00-ге дейін шектеуді;

25) күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режимді сақтай оты-
рып, сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін 
халыққа байланыссыз қызмет көрсету 
(автомобиль жуу, автомобильдерді, 
тұрмыстық техниканы жөндеу және 
т.ыб.) объектілердің қызметіне рұқсат 
беруді;

26) жұмыс және демалыс күндері 
жұмыс кестесін 9.00-ден 17.00-
ге дейін белгілей отырып, бизнес-
орталықтардың (сақтандыру компания-
лары, адвокат, нотариус, бухгалтер және 
консалтинг көрсетілетін қызметтері, 
жылжымайтын мүлік жөніндегі 
агенттіктер, жарнама агенттіктері, сот 
орындаушылары және т.б.), айырбастау 
пункттерінің, ломбардтардың жұмысын 
ұйымдастыруды;

27) әлеуметтік қашықтықты 
және күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режимді сақтай 
отырып, мемлекеттік орган дардың 
(ұйымдардың), ұлттық компания-
лардың, басқа да кеңселердің 
қызметін  қамтамасыз етуді. Бұл рет-
те қызметкерлердің кемінде 80%-ы 
қашықтан жұмыс істеу нысанында 
қалады (штат кестесінде 30-дан астам 
қызметкер болғанда). 

Сонымен қатар, қашықтан жұмыс 
жасайтын қызметкерлердің шектеу және 
карантиндік шараларды қатаң сақтауын 
тапсыруды;

28) толтырылуы 50%-дан аспай-
тын талапты және күшейтілген 
санитариялық-дезинфекциялық режимді 
сақтай отырып, халықтың тұруы бойын-
ша қызмет көрсету саласындағы және 
туризм объектілері мен ұйымдардың 
қызметіне рұқсат беруді (қонақ үйлер, 
демалыс үйлері, туристік базалар және 
т. б.);

29) халық көп баратын жерлерді 
қашықтағы термометрлермен (денсау-
лық сақтау, авто және теміржол станция-
лары, әуежай және т.б.); 

3. Қызылорда облысының әкімдігіне, 
Қызылорда облысының денсаулық 
сақтау басқармасына қамтамасыз етуді:

1) эпидемияға қарсы режимді 
сақтай отырып, COVID-19-бен ауы-
ратын  науқастарды оқшаулау үшін 
инфекциялық стационарларда жеке 
төсектер бөлуді;

2) эпидемияға қарсы режимді 

сақтай отырып, COVID-19-ды жоққа 
шығармайтын клиникалық белгілері 
бар науқастарды оқшаулау үшін жеке 
провизорлық төсектер (стационарлар) 
бөлуді;

3) барлық денсаулық сақтау 
ұйымдарында COVID-19-ды жоққа 
шығармайтын клиникалық белгілері 
бар пациент анықталған жағдайда 
оны оқшаулау үшін көрсетілетін 
медициналық көмектің ерекшелігін 
ескере отырып, үй-жайлар бөлуді;

4) провизорлық стационарға 
қосымша төсек-орын керек болған 
жағдайда денсаулық сақтау 
объектілеріне жатпайтын ұйымдарда 
орналастыруды (қонақүй, жатақхана, 
санаториялар және т.б.) және жеке 
қорғану құралдарымен қамтамасыз ету 
мен эпидемияға қарсы жұмыс режимін 
сақтауды көздей отырып,  карантин 
талаптарының сақталуын тәулік бойы 
қадағалайтын жеткілікті посттардың 
жұмысын;

 5) медициналық ұйымдар база-
сында КВИ диагностикасы бойынша 
вирусологиялық зертханалардың жұмыс 
істеуін (оның ішінде облыстық тубдис-
пансерде);

6) профилактикалық егулерді 
қоспағанда, МСАК ұйымдарында 
жоспарлы медициналық қызметтер 
көрсетуді тоқтата тұруды;

7) халыққа үйде медициналық 
қызметтер кешенін көрсету үшін МСАК 
ұйымдарының жанынан ұтқыр әмбебап 
бригадаларды ұйымдастыру, оның 
ішінде дәрілік заттарды жеткізу бойын-
ша;

8) созылмалы аурулары бар 
пациенттерді, егде жастағы адамдарды 
қашықтықтан динамикалық бақылауды 
күшейтуді;

9) үйде медициналық бақылау 
жүргізуді және үй карантині 
талаптарының сақталуын бақылауды;

10) медициналық ұйымдарда 
инфекциялық қауіпсіздік және меди-
цина персоналын қорғау жөніндегі 
шараларды енгізу (аймақтарға бөлу, 
бейнебақылау, визуализациялау).

4. Қызылорда облысының полиция 
департаменті қамтамасыз етуді:

1) коронавирустық инфекцияның 
эпидемиялық тәуекелі бар адамдардың 
үй карантині режимін сақтауын 
бақылауды және провизорлық, 
карантиндік және инфекциялық ста-
ционарларда адамдарды күзетуді 
жалғастыруды;

2) Ұлттық Ұлан сарбаздарын 
тарта отырып (келісім бойынша), 
патрульдеуді жалғастыруды.

5. Қала, аудан әкімдіктері, аумақтық 
мемлекеттік органдар, «Атамекен» 
өңірлік кәсіпкерлер палатасына, құқық 
қорғау мен арнайы органдар және 
меншік нысанына қарамастан барлық 
нысандар қамтамасыз етуді:

1) штаттық режимде жұмыс жасай-
тын дәріханаларды қоспағанда,

азық-түлік гипермаркеттері, оп-
томаркеттер, супермаркеттер, мини-
маркеттер, дүкендер, бірінші кезек-
те қажетті тауарлар (шаруашылық 
және гигиеналық тауарлар) саудасы 
жұмысын, кезектерде (1,5 метрден 
кем емес) ара қашықтықты сақтауды, 
бетперделік режимді, санитариялық-
дезинфекциялық талаптар мен 
ережелерді қатаң сақтай отырып, 
жұмысын жалғастырсын;

2) жуу және дезинфекциялау 
құралдарын қолдана отырып, қоғамдық 
көліктің әрбір рейс алдында, әуежай, 
теміржол және автовокзалдарды, су-
пермаркеттер, базарлар, қоғамдық көлік 
аялдамаларын (күніне кемінде екі рет), 
балалар және спорт алаңдарын, көше 
орындықтарын, банкоматтарды, банк 
терминалдары мен POS-терминалдарды 
залалсыздандыруды;

3) адам көп жиналатын орындар-
да және халықтың тыныс-тіршілігін 
қамтамасыз ететін нысандарда 
(ХҚКО, коммуналдық меншік, тамақ 
өндірісі, қоғамдық тамақтану, вокзал-
дар, аэропорттар, қызмет көрсету са-
ласы (ателье және т.б.) күшейтілген 
санитарлық-дезинфекциялық режимді 
(қолды залалсыздандыруға арналған 
санитайзерлерді орнату, беткі қабат-
тарды күніне екі реттен кем емес өңдеу, 

дезинфекциялық құралдарды пайдалана 
отырып ылғалды тазалау, желдету);

4)  медициналық ұйымдарда, қарттар 
мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
арналған медициналық-әлеуметтік 
объектілерде, сәбилер үйлерінде, 
балалар үйлерінде, бейімдеу және 
әлеуметтік оңалту орталықтарында, 
мүгедек балаларға арналған, ин-
тернат типіндегі оқу орындарын-
да карантинді және санитариялық-
дезинфекциялық режимді сақтауды 
қамтамасыз етуді (пациенттердің пала-
талар немесе бөлмелер арасында және 
қызметкерлердің бөлімшелер арасында 
жүруіне, келушілер мен сырттан тамақ 
қабылдануына тыйым салуды);

5) жеміс-жидектер мен көкөністерді 
қоспағанда, азық-түлік өнімдерін пакет-
те сату түрінде;

6) сауда, қоғамдық тамақтану 
объектілерінде халыққа ауысымында 
және бүтіндігі бұзылған кезде кемінде 
екі рет ауыстыруға жататын бір рет 
қолданылатын қолғаптармен (сатушы-
лар, аспаздар, даяшылар, кассирлер 
және тамақ өнімдерімен тікелей жанаса-
тын басқа да адамдар) қызмет көрсетуді;

7) COVID-19-дың профилактика-
сы мәселелері бойынша халықты үнемі 
ақпараттандыруды, халық арасында 
үрейленудің алдын алу жөнінде шара-
лар қабылдауды; 

8) Қазақстан Республикасының 
Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қаулыларымен бекітілген 
санитариялық-дезинфекциялық режим 
алгоритмдерін сақтауды.

6. Қала, аудан әкімдіктері:
1) мобильдік топтар шектеу 

және карантиндік шаралар кезінде 
қызметті жүзеге асыратын нысандар-
ды Қазақстан Республикасының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
қолданыстағы қаулыларымен бекітілген 
санитариялық-эпидемиологиялық, 
санитариялық-дезинфекциялық режим-
дер алгоритмдері талаптарымен таныс-
тыруды;

2) нысандардың Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің қолданыстағы 
қаулыларымен бекітілген санитариялық-
эпидемиологиялық, санитариялық-
дезин фекциялық режимдер алгоритм-
дері талаптарына сәйкестігін 
мони торингілеу жүргізуді. Мобильдік 
топпен бұзушылықтар анықталған 
жағдайда Қазақстан Республикасының 
заңна маларына сәйкес шаралар 
қабылдауды күшейтуді.  

7. Әуежай, теміржол және авто-
вокзалдардың басшылары:

1) әуе кемелері мен құрамдарды кел-
геннен кейін, оның ішінде қызмет көр-
сететін жердегі жабдықтар мен көлікке 
қорытынды дезинфекция жүргізуді;

2) әрбір рейстен кейін әуе кемелерін, 
құрамдарды және көлікті ағымдағы 
профилактикалық дезинфекция 
жүргізуді;

3) жолаушыларды түсіруге 
және отырғызуға тартылған әуежай 
терминалдарының, теміржол және 
автовокзалдардың барлық үй-жайларын 
ағымдағы профилактикалық дезинфек-
ция жүргізуді. 

8. Қызылорда облысының тұрғын-
дары мен қонақтары эпидемиологиялық 
ахуал тұрақтанғанша қоғамдық және 
адамдар көп жиналатын орындарда бет-
перде киюге міндетті.

9. Қала, аудандардың Бас мемлекет-
тік санитариялық дәрігерлері аумақта 
қалыптасқан эпидемиологиялық жағ-
дайға байланысты карантиндік шаралар-
ды қатаңдату туралы шешім қабылдауға 
құқылы.

10. Қызылорда облысының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
2020 жылғы 16 маусымдағы «Шектеу 
және карантиндік шараларды күшейту 
туралы» №15 қаулысының күші жойыл-
сын.

11. Осы қаулының орындалуын 
бақылауды өзіме қалдырамын.

12. Осы қаулы 2020 жылдың 5 шілде 
00 сағат 00 минуттан бастап күшіне 
енеді.
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ОЙТОЛҒАҚ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Уақыт өте келе коллекция 
көбейе берді. Значоктар түрлі 
тақырып бойынша жинақталды. 
Жинаған дүниелері авиация мен 
космос, құрылыс пен ауыл ша-
руашылығы, теміржол мен авто-
мобиль транспорты, завод және 
фабрика, еңбек жетістіктері, 
сауда, кәсіподақ, белгілі тұлға-
лар, ғалымдар мен жазушылар, 
отандық және шетелдік награ-
далар тақырыптары бойынша 
топтастырылған. 

– Әр қосылған жаңа значок 
үшін қуанамын. Көңіл-күйім 
көтеріліп, денсаулығым жақса-
ра түскендей сезімде боламын. 
Бұл әуестігім адамның ой-
өрісін кеңейтуге септігін тигі-
зеді, – дейді зейнеткер. 

Адамдардың әртүрлі хоббиі 
болады. Біреулер марка жина-
са, келесілері тиын, қағаз ақша 
жинағанды ұнатады. Төсбел-
гі жинаумен шұғылданатын-
дар  аз емес. Ғылым тілінде 
олар нумизматика, бонистика, 
фалеристика, филателия деп 
аталады. Соның ішінде біздің 
кейіпкеріміздің әуесқойлығын 

фалеристикаға жатқызуға бо-
лар. 

Фалеристика – медаль, ор-
ден, төсбелгі, мерейтойлық, 
құрмет және ведомстволық 
сынды әртүрлі төске тағатын 
белгілерді жинақтау. Бұл атау 
Рим легионерлерінің марапатын 
білдіретін «Фалера» сөзінен 
шыққан. Аталған ұғымды өткен 
ғасырдың отызыншы жылда-
ры чехословакиялық ғалым әрі 
коллекционер Олджих Пильц 
алғаш рет қолданысқа енгізген. 
Жиналған коллекцияларының 
арасында тиындар болғанмен де 
басым бөлігін түрлі төсбелгілер 
мен таңбалар құрайтындықтан, 
А.Сәрсеновті нумизматиктен 
гөрі фалерист деп атағанды жөн 
көрдік.

Асекең – Қармақшы ау-
данының түлегі. 1970 жылы 
Жосалыдағы №183 орыс мек-
тебін бітіріп, Алматыдағы по-
литехникалық институтына 
химик-технолог мамандығы 
бо  йынша оқуға түскен. Оқуды 
Свердловскі дегі орман шаруа-
шылығы институтында аяқтай-

ды. Инс титуттан кейінгі үш 
жылын Пермь облысындағы 
Соликамск орман комибина-
тында өткеруі міндеттелген 
еді. Алайда  мұндағы жұмысы 
ұнағандықтан 15 жыл сол жақта 
болды. Содан кейін Қызылорда 
қаласындағы целлюлоза-картон 
зауытына ауыс ты.

– Зауытта жұмыс істеп 
жүргенде осындай қызығу шы-
лығым бар екенін білген әріп-
тестерім біраз көмек көрсетті, 
– дейді коллекционер. – Олар іс-
сапардан жаңа значоктар әкеліп 
беріп тұратын. 

Иә, әуесқойлық оны Гру-
зияның, Әзербайжанның, Өз-
бекстанның, Хорватияның, 
Чехияның, Румынияның кол-
лекционерлерімен байланысқа 
шығарды. Кездесіп, значок ал-
масты. Дүңгіршіктерден арнайы 
сатып алғандары да аз емес. Қы-
зыққан дүниесін кемінде екі-үш 
экземплярдан сатып алып тұра-
ды. Оның біреуі коллекциялар 
қатарынан орын алса, қалғанда-

рын өзге коллекционерлермен 
алмастырады. 

Ресейде коллекционерлер 
топ құрып, аптасына бір бас 
қосып тұрады. Жаңалықтармен 
бөліседі, пікірлеседі, айырбас 
жасайды. Кейде фалеристік көр-
ме ұйымдастырады. Қызылор-
да қаласында Тұрар, Бекмұрат 
секілді азаматтар жетекшілік 
жасайтын фалеристер де бас қо-
сып тұрады. 

Біздің кейіпкеріміз жинаған 
дүниелерін қойып, көрмелер 
өткізген. Ғарыш айлағы бас-
шылығының өтінішіне орай 
адамзаттың космосты бағынды-
руына 50 жыл толуына арналған 
мереке кезінде Байқоңыр қала-
сының орталық алаңында кол-
лекцияларын халық назарына 
ұсынды. Қала тұрғындары мен 
қонақтары өткен кезеңдердегі 
оқиғалар мен тұлғаларды еске 
түсіретін түрлі значоктар мен 
медальдарды қызығып тамаша-
лады. Қармақшы ауданындағы 

білім ошақтарының шәкірттері 
мен балабақшалар тәрбиеле-
нушілері де осындай көрме-
лерді талай рет тамашалаған 
болатын.

Асекеңнің жары – Дари-
ха Қорқыт ата универститінде 
дәріс береді. Ұлы Ибрагим ин-
форматик, ал қызы Арайлым 
медицина саласының қызмет-
кері. Бірақ олар төсбелгі жинау-
ға қызыққан емес. Дегенмен, 
әкесінің әуестігіне үйреніп кет-
кен. Жиналған коллекциялар 
бір бөлменің төрт қабырғасын 
алады. Осы мақсатқа зейне-
тақысының бір бөлігі кетеді 
кейде. Кейбірін пошта арқылы 
тапсырыспен алдырады. 

– Мен, әрине, оларды өзім-
мен бірге алып кетпеймін. 
Уақыты келгенде музейге өт-
кіземін. Келешек ұрпақ осын-
дай әдемі дүниелерді көріп, 
өткен тарихымыздан мағлұмат 
алып, танымдық көзқарастарын 
ұлғайтатын болады. Кім біледі, 
олардың арасынан да коллек-
ционер шығатын болар, – деген 
Асекең   әзірге коллекциясын 
көбейту бағытында жұмыс жүр-
гізе беретінін жеткізді.

Значоктар коллекциясын 
жинауды хобби деп санайтын-
дар да,  оны ғылымға жатқыза-
тындар да бар.  Өйткені,  әрбір 
төсбелгі жайдан-жай шығары-
ла салмайды, белгілі бір датаға 
орайластырылады.  Әрқайсы-
сының өз тарихи мәні бар. Сон-
дықтан да қаламыздағы білім 
ошақтарының басшылары зей-
неткер А.Сәрсеновтің жарты 
ғасырдан астам уақыт жинаған 
жәдігерлерінен көрме ұйымдас-
тырып тұрса, артық болмас еді 
деген ой келгені рас.

Төсбелгідегі тарих
Қызылордалық Асқарбек  Сәрсенов елу жылдан 

астам өмірін төсбелгі, яғни значок жинауға арнап 
келеді. Оның топтамасында 30 мыңдай экземпляр 
жинақталған. Өткен ғасырдың 60-жылдарының 
аяғында Асқарбек теледидардан значок жинаумен 
айналысатын мәскеулік коллекционерлер туралы 
хабарды көріп қалады. Олар өздерінің жинаған зна-
чоктарын көрсетіп, әрбірі туралы тәптіштеп түсін-
діріп жатты. Сол күннен бастап бозбалада значоктар 
мен медальдар, кокардалар (бас киімге қадайтын 
белгі) әлеміне деген қызығушылық  пайда болып, 
жинауды бастайды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Көзі жаманның 
көзінен алас,

Тілі жаманның тілінен алас.
Қырық қабырғасынан алас,
Отыз омыртқасынан алас, – 

деп отырушы еді. Демек, бала 
санасына тыйымды да, ырым-
ды да, жұмсақ сөйлеуді де ана 
сіңіреді. 

Поляк революционері 
 А.Янушкевич өз естеліктерінде 
«Қазақтың 3-4 жасар баласы-
ның тілі жатық, ал, 5-6 жастағы 
балалары шешен әрі тауып 
сөйлейді, ойын еркін жеткізе 
біледі» деген екен. Оның айтып 
отырғаны, әрине, ХІХ ғасыр-
дың қазағы. Бұл сөз бүгінгі қа-
заққа неге баға бола алмайды?

Ататек тамырымыздан 
алаңсыз ажырап қалдық па, 
сонда?

Мұның негізгі себебі қазақ 
келіндері бесіктегі сәбиін басқа 
тілде жақсы көреді, «золотой», 
«зай», «малышок» деген си-
яқты бірдеңелерді айтады. 
Шын мәнінде біздің келіндер 
қазір әйел тілі деген қасиетті 
тілден айырылған. Дабыралап, 
дауыстап, былапыттап, дүңк-
дүңк сөйлеудің зардабы ұр-
паққа кетеді білем. «Тамағым-
нан өтсе де, жүрегіме жетпесін, 
жүрегіме жетсе де, ұрпағыма 
кетпесін» деген ақынның жа-
найқайы-ай!

Басқаны былай қойғанда 
қолынан бірдеңе түсіп кетсе, 
«Бісміллә» демейді, «блин» 
дейді бүгінгілер. Оның не сөз 
екенін өзі де білмейді.

Міне, рухани жаңғыру 
бағдарламасының қажетті-

гі осы жағдайларымызды 
көріп-білуден туды. Ана тіл, 
ата тек, ұлы санаға оралуымыз 
қажет. Онсыз қабырғалы ел бо-
луымыздың өзі күмәнді.

М.Әуезов «... әйелдің ба-
сындағы сасық тұман айықпай 
халыққа адамшылықтың 
бақытты күні күліп қарамайды. 
Ал, қазақ, мешел болып қалам 
демесең, тағылымыңды, бесі-
гіңді түзе! Оны түзеймін де-
сең, әйелдің халін түзе!» депті, 
жарықтық. Бүгінгі күннің 
бет-бейнесін тап басып айтқан 
осы сөзді оқығанда Әуезовті 
неге дана дейтініміздің себебін 
қайта аңғардым. 

Алла Һауа Ананы жаратқан-
да оның бейнесін сұлулап, да-
усын құлаққа жағымды етіп, 
тіліне сұлу сөздерді салған. 
Оған ерекше күрескерлік, аса 
сезімталдық және жұмбақ сыр 
берген. Осыларға бір-бір мы-
сал: бірінші, баласы өрттің 
ішінде қалса не суға батса, ана-
сы сол өртке де, суға да қойып 
кете береді, сол сәтте қорқы-
ныш сезімі туралы миға хабар 
беретін жүйке талшықтары 
жұмыс істемейді екен; екінші, 
бесікте жылап жатқан балаға 
не нәрсе керек екенін анасынан 
басқа ешкім де таба алмайды, 
ғалым да, көріпкел де; үшінші, 
әйел бақытты кезінде жылай-
ды, қорыққан кезінде күледі 
дейді, неге, ал, жұмбағын 
шешіп көріңіз. 

Тіліне сұлу сөздерді салған! 
Бұған да мысал ма?

Ананың бір ауыз сөзінде 
қандай құдірет жатқанын біл-
сек қой, шіркін немесе сүйген 
жардың бір ауыз лебізінде дү-
ниенің бар асылы тұрған жоқ 
па?

Айтпағым осы, қазіргі қазақ 
келіндері әйел тілімен сөйлеуі 
керек. 

Ананың әлдиі – 
баланың әліпбиі

Қазақта «ана тілім»  дейді. Өйткені баланың тілі 
анасының сүтімен қалыптасады, әкеден мінез 
келеді. Ананың әлдиі баланың – алғашқы әліппесі. 
«Жаным», «күнім» деген жылы сөздерді ана айтады. 
Бесік таянған ана баласын емірене жақсы көріп 
отырып:

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Осы айдың басында 
 «Ел-Арай» қоғамдық қоры-
ның жетекшісі Асхат Байдәу-
летов Facebook әлеуметтік 
желісінде ауруханаларға от-
тегі баллондарын тасу үшін 
волонтер керегін жазған еді. 
Хабарландыруға белсенді жі-
гіттер бірден үн қосты. Об-
лыстық жастар ресурстық 
орталығының жанындағы 
еріктілер штабының мүше-
лері де сөзден іске көшіп, уә-
делі уақытта жұмысқа кірісті. 
Тіпті орталықтың автобусы 
баллон тасу үшін берілетінін 
де жеткізді. Айта кету керек, 
волонтерлар  баллондарды 
көпбейінді қалалық аурхана, 
көпбейінді облыстық ауруха-
надан бөлек,  басқа да емдеу 
нысандарына жеткізді.

Негізі бұл жұмысты ар-
найы жауапты мекеме атқару-
да. Бірақ уақытпен санаспай-
тын, жоспарға қарамайтын 
осындай күрделі мезет туған-

да бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, бірігу керегі 
белгілі. Волонтерлар мұны 
жақсы түсінді әрі науқастарға 
көмек көрсетудің өзге де жо-
лын қарастыруда. 

Күні кеше облыстық 
жастар ресурстық орталығы 
жанындағы әлеуметтік дү-

кеннің бағыты өзгерді. Енді 
мұнда сырқаттарға көмектесу 
үшін тұрғындар мерзімі өт-
пеген дәрі-дәрмектерін өткізе 
алады. 

– Әлеуметтік дүкен бұрын 
тұрмыстық заттар қабыл-
дап келсе, бүгіннен бастап 
өздеріңізден артылған, пай-
далануға жарамды, мерзімі 
өтпеген дәрі-дәрмектерді қа-
былдап, сұраныс жасаған, 
нақты қажет ететін жандарға 
үлестіруді қолға алды. Егер, 
өзіңізден артылса, өзгеге пай-
дасы тисін десеңіз, қолыңыз-
дағы дәрі-дәрмекті жастар ор-
талығы жанындағы әлеуметтік 
дүкенге өткізсеңіз, дәрігер 
нұсқамасы көрсетілген жан-
дарға жастарымыз үлестіруге 
дайын. Бір-бірімізге көмек қо-
лын созайық, қиын сәтте бір-
ге болайық, – деді әлеуметтік 
желіде облыстық жастар сая-
саты мәселелері басқармасы-
ның басшысы Қуаныш Жанұ-
зақов.

Орталық мамандары өт-
кізуге болатын дәрінің тізімін 
де жариялады. Олардың қата-
рында цефазолин-акос, тиа-
мина гидрохлорид, грипго, 
тайлол фен хот, мукалтин, 
ампицилин, стрептоцид, аспи-
рин сынды аса қажетті дәрілер 
бар. 

Қанатымен 
су сепкен 
қарлығаштай

Дәл қазір ауруханалар-
дағы басты қиындықтың 
бірі – оттегі баллондарының 
жетіспеу шілігі. Өйткені, 
коронавирус тан бөлек, пнев-
мония мен тұмаудың көбеюі 
екі өкпесі қабынған, жағдайы 
ауыр науқастардың санын 
көбейтті. Иә, биылғы шілде 

бұрынғыдай болмай тұр. Жаздың бел ортасы, десе 
де жан-жағымыз жөтелген адам. Түшкірген кісіге 
үрке қарайтындай деңгейге жетсек те, сырқат-
тардың еміне сеп болсақ деген ізгі ниетті жастар 
ауруханаларға оттегі баллондарын тасып, үй-үйді 
аралап, дәрі үлестіріп жүр. 

ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Тәж-Махал туристерге ашық
Үндістандағы әйгілі Тәж-Махал кесенесі келушілер 

үшін есігін қайта ашты. Алайда тарихи нысанға күніне тек 
5 мың турист қана кіре алады. 

Олардың барлығы міндетті түрде маскамен жүрулері қажет. Сондай-
ақ кесене ішінде 2 метрлік арақашықтық сақталуы тиіс. Айта кетейік, 
Агра қаласында орналасқан архитектуралық ескерткіш коронавирус 
кесірінен 3 айға жабылған еді. Карантинге дейін оған күніне 80 мыңға 
дейін турист келетін.

Алып жануарға келген апат 
Ботсванада 400-ге жуық пілдің өлексесі табылды. 

Әзірге олардың өліміне не себеп болғаны белгісіз. 
Аймақта алып жануарлардың жаппай қырылу мамыр 
айында басталды.

 Ол кезде Окаванго өзенінің сағасында пілдердің 169 өлексесі 
табылған еді. Кейін тағы белгісіз себептен өлген 200 піл табылды. 
Айта кетейік, қазір Ботсванада Африкадағы пілдердің үштен бір бөлігі 
мекендейді. Мамандар жануарлар браконьерлердің қолынан немесе Сібір 
жарасынан өлуі мүмкін деген болжам айтады. Оқиғаға қатысты тергеу әлі 
де жалғасуда.

Ғарыш иісі
Omega Ingredients компаниясы NASA-мен бірлесе 

отырып, ғарыштың иісі бар Eau De Space иіссуын 
шығармақ. Хош иіс ғарышкерлердің ғарышты бақылауы 
негізінде жасалған.

Eau de Space иіссуының формуласын астронавттарды ұшуға дайындау 
үшін осыдан он жыл бұрын химик Стив Пирс жасап шығарған. Алдын ала 
мәліметтер бойынша ғарыштық хош иісті парфюмдер осы жылдың қазан 
айында сатылымға шығады.

Қатарынан үш рет
Әлемдегі ең бай адам, америкалық Amazon 

корпорациясының басшысы Джефф Безостың байлығы 
рекордтық деңгейге жетті. Қазір оның қазынасы 171,6 
млрд долларды құрайды. 

Бұл компания акциялары құнының өсуіне байланысты болды. 
Сонымен, Безос Amazon-ның 11%-іне иелік етеді. Олардың құны 4,4 
процентке артып, 2878,7 долларға жетті. Кәсіпкер 2020 жылдың бірінші 
жартыжылдығында ғана 56,7 млрд долларға байыған. Сәуір айында 
Forbes журналы Джефф Безосты үшінші рет қатарынан әлемдегі ең бай 
адам деп атады. 

Безос Amazon компаниясын 1994 жылы құрған. Компания тауарлар 
мен қызметтерді интернет арқылы сатады.


