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МЫҢ АЛҒЫС СІЗГЕ, ДӘРІГЕР!

МЕРЕЙ

bS
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ӨҢІР ӨНДІРІСІ СҰХБАТ

COVID-19:
МАМАН МІНБЕРІ

Мәжілісте Арал ауданы 
әкімі Мұхтар Оразбаев індеттің 
алдын алу және таралуын бол-
дырмау мақсатында атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы баян-
дады.

Қазіргі таңда аудан бойын-
ша 115 адам COVID-19 ауруын 
жұқтырғаны анықталып, оның 
105-і жазылып шықса, 10 адам 
жұқпалы аурулар бөлімшесінде 
ем алуда. Жалпы 26 маусымнан 
бастап ауданда пневмониямен 

ауырғандар саны 746 адамға 
жетті.

Оның ішінде провизорлық 
режимде 214 адам ем алып, 100 
адам жазылып шықты.

Бұдан бөлек, үй жағдайында 
532 адам ем алып, оның 338-і 
айықты. Қалған 194 адам әлі де 
үйден ем қабылдауда. Барлық 
науқастарды дәрігерлік емхана-
лар қатаң бақылауға алған.

Сонымен қатар, қажеттілік 
туындаған жағдайда Арал 

қаласында орналасқан 
А.Байтұрсынов ауылдық ем-
ханасынан 120 орындық, Жақ-
сықылыш кентіндегі емха-
на ғимаратынан 25 орындық 
провизорлық қосымша орта-
лық тар ашу жоспарлану-
да. Ор талықтар «Қамбаш» 
олим пиадалар және қосымша 
білім беру орталығы база-
сынан (120 орындық) және 
Арал қаласындағы аудандық 
мәдениет үйінен (35 орындық) 
ашылатын болады. Барлығы 
300 орынға шақталған ғимарат-
тарды жөндеу, бейімдеу жұ-
мыстары жүргізілуде. 

Ел арасында ауру-
сырқаудың көбеюіне не 
себеп болды? Мұның астарын 
алыстан іздеудің қажеті жоқ. 

Біріншіден, халық жеке бастың ги-
гиенасын дұрыс сақтамайды. Үйде 
оқшауланғандар некен-саяқ. Адам-
дардың әртүрлі себептермен шағын да 
болса бас қосуы тоқтамады. Бір-бірімен 
қарым-қатынасты үзген жоқ. 

Кеніш 2008 жылы 
іске қосылып, екі жыл-
дан кейін өзінің жобалық 
қуаты 700 тонна өнім 
өндіруге қол жет кізді. Ал 
2018 жылы  «Қаз атом-
өнеркәсіп» ҰАК» АҚ бүкіл 
еліміз бойынша уран өн-
діру көлемін азайту тура-
лы шешім қабылдағаны 
белгілі. Соған байланыс-
ты  «Иіркөл» ке нішінде бір 
жылдық жоспар 432 тонна 
шамасында бекітілген бол-
са, бүгінде жартыжылдық 
жоспар толығымен орын-
далды.  

Иіркөл кен орнын-
да табиғи уран 350-450 
метр тереңдікте жатыр. 
Бірақ уран рудасы жерас-
ты шахтасынан немесе 
карьерден тау жыныста-
рын қопарып алғандай 
етіп шы ғарылмайды. Со-
нымен қатар оны тас 
диірмендермен  майда-
лап, содан соң арнаулы 
ыдыстарға салып қышқыл 
заттармен ерітеді деген 
түсінік қалыптаспаған 

дұрыс. Барлық жұмыстар 
жабық бұрғылау тәсілімен 
жүргізіледі. Арнаулы 
құбырлар салынған ұңғы-
мамен тереңдікке күкірт 
қыш қылы айдалады. 
Қазіргі геотехнологиялық 
жүйе бойынша тереңдікте 
пайда болған ерітінділер 
қатарлы және ұялы орна-
ласқан ұңғылар жүйе сімен 
жоғары көтеріледі. Осы-
лайша қоршаған ортаның 
экологиялық ахуалына зиян 
келтірмеу үшін барлық жұ-
мыстар тереңдікте жера-
сты тау жыныстарының 
орналасқан аумағында 
жүр гізіледі. Сол себепті 
де ауаны лас тайтын 
шаң-тозаң, қышқыл зат-
тардың буы жер бетіне 
көтерілмейді. Көптеген 
дамыған елдерде осын-
дай  жер асты айыру әдісі 
қолданылып келеді. Кен 
орны мен шахтаны қажет 
етпейтін нәтижелі әрі 
экологиялық жағынан таза 
өндіру әдісі болып табыла-
ды. 

Аймақ басшысы қоғам 
қайраткерінің еліміздің өр-
кендеуі мен дамуы жолындағы 
қосқан елеулі үлесі мен ел 
игілігі жолындағы еселі 
еңбегін атап өтіп, мерейтой 
иесіне құрмет көрсетті.

– Сыр өңірі – еліміз үшін 
еңбек етіп, білімімен, адал па-
расатымен үлгі болып жүрген 
азаматтарға бай. Біздің міндет 
– сол азаматтарға лайықты 
құрмет көрсету. Қылышбай 
Алдабергенұлы, сізді Сыр 
жұртшылығы атынан 63 жасқа 
толған мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймын. 
Ден саулық, қажымас қайрат, 
отбасыңызға амандық тілей-
мін, –деді облыс әкімі.

Қылышбай Бисенов Сыр 
елінің білім шаңырағы – 

Қорқыт ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік уни-
верситетінің жандануына 
ерекше еңбек етті. Жоғары 
білім беру бағытының дамуы-
на және аймақтың білікті кадр-
ларын даярлауға үлес қосты. 

Мерейтой иесі қоғамдық-
саяси қызметте де жауап-
ты жұмыстарды атқарды. 
Облыстық мәслихаттың үш 
мәрте депутаты, 2007-2011 
жылдары Қазақстан Респу-
бликасы Парламенті Мәжілісі 
ІV шақырылымының депута-
ты кезінде әлеуметтік-мәдени 
даму жөніндегі комитет 
мүшесі болған. Бүгінгі күні 
облыстық мәслихат хатшысы 
қызметін абыроймен атқарып 
келеді.

Осыдан біршама уақыт 
бұрын  тынысым тарылып, 
мазам болмады. Арқа тұсым 
ауырсынып, өзімді жайсыз 
се зінген соң дәрігерлердің 
кө мегіне жүгіндім. Олар мені 
рентген аппаратына түсірді, 
сынама алды. Нәти жесінде 
екіжақты пневмония деген 
диаг ноз қойды. Ауруханаға 
жа тып, арнайы ем-дом  
қабыл дай бастадым. Бір па-
латада 6 адам болды. Бәрі 
де өк пені жасанды желдету 
ап паратын екі мезгіл пайда-
ланды. Дәрігерлер ауа өт-
пейтін киімдерімен 6-8 сағат  
науқастарға қызмет көр сетті. 
Бұл – ерлікке тең жағдай.     

Жаның қысылып, ауру тұла 
бойыңды дендегенде өзіңді 
қоярға жер таппайды екенсің. 
Осы сәтте барынша қолдау 
білдіріп, қажетті ем-дом ша-
раларын жасаған дәрігерлер 
қасымнан табылды. Күндіз-
түні денсаулығымды жіті 

бақылап отырды. Науқас-
тарға тағайындалған дәрі-
дәрмектерін уақытылы 
салып жатты. Осы ретте 
аймақтық дәрігер Салта-
нат Шәменова, инфекцио-
нист Мерей Жұмашев, аға 
мейірбике Тұрғаш Данеева 
сынды арашашыға айналған 
жандарға алғысым шексіз. 
Дәрігерлердің тынымсыз 
еңбегінің арқасында бір апта-
дан кейін жағдайым жақсара 
бастады. 14 күн ішінде ау-
руымнан айығып, отбасыма 
оралдым.  

Осы бір қиын сәтте 
бәріміз бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып күресе 
білсек, бұл індетті жеңеміз. 
Жақынымызға жанашыр бо-
лып, сақтық шараларын қатаң 
ұстанайық. 

Дина АХМЕТОВА,
Жаңақорған ауданының 

тұрғыны

КЕНІШ 
БАСЫНДА

Sb Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Елімізде уран өндіретін санаулы 
аймақтар қатарында  Сыр өңірі де бар. 
Облыс аумағында «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» ҰК-ға қарасты бірнеше кәсіпорын 
ел қазынасына қомақты қаржы түсіретін 
өндіріспен айналысып жатыр. Соның бірі 
– Шиелі ауданында орналасқан «Иіркөл» 
кеніші. Аталған кеніш «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ қарамағына кіретін «Семізбай-U» 
компаниясының филиалы саналады.

ЕРЛІКПЕН
ТЕҢ ЕҢБЕК

Тосыннан келген індет кезінде медицина 
саласының қызметкерлері  өз өмірлерін қатерге 
тігіп, алғы шепте жүр. Ақ халатты абзал жандар 
осынау сындарлы сәтте қайсарлықтың ерекше 
үлгісін көрсетіп, антына адалдығын танытты. 
Дәрігерлердің  қауіпті індетпен күрестегі ерлігін 
мен де көзіммен көрдім.

СЕНІМ – 
САУЫҒУДЫҢ 
БАСЫ

ҚАЛТҚЫСЫЗ 
ҚЫЗМЕТКЕ – 
ЛАЙЫҚТЫ ҚҰРМЕТ

Облыс 
әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова 
облыстық 
мәслихат 
хатшысы, 
«Құрмет» 
орденінің 
иегері, 
Қазақстанның 
еңбек сіңірген 
қайраткері 
Қылышбай 
Бисеновті 63 
жасқа толған 
мерейтойымен 
құттықтады.

«КҮШЕЙТІЛГЕН ТӘРТІППЕН 
ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК»

БІРЛЕСКЕН ЖОБАЛАРДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен селекторлық режимде Арал, 
Қармақшы, Қазалы,  Жалағаш аудандары мен 
Байқоңыр қаласындағы эпидемиологиялық 
ахуалға қатысты мәжіліс өтті.

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА:

– Наурызбай Сейітқ а ли  ұлы, 
бұл індет елді ғана емес, әлемді 
әбігерге салды. Қазір облыстағы 
жалпы эпи демиологиялық аху-
ал қандай? COVID-19-ға қарсы 
қандай жұ мыстар атқарылуда? 
Соңғы көрсеткіштер нені 
аңғартады? 

–  Бүгінде облыста 
COVID-19 індетіне байланысты 
ахуал күрделі, бірақ тұрақты. 

Қазір өңірде коронавирус індетін 
жұқ тырған 2464 адам тіркеліп 
отыр. Сырқаттардың саны тұ рақ ты 
болғанымен, екі күнде көрсеткіш 
көбейгені байқалды. Соңғы бір 
тәулікте 108 адам тіркелсе, оның 
95-і Қызылорда қаласынан. Ал, 
олардың 90-нан індет скрининг ба-
рысында анықталып отыр. Бүгінде 
жедел жәрдем шақырушылар 
да азайды. Мысалы, 7 шілдеде 

1767 шақыру тіркелсе, бүгінде 
бұл көрсеткіш 1057-ге төмендеді. 
Бұл бір жағынан жақсы бо-
луы мүмкін. Бірақ ПТР тесттен 
коронавирустың нақты белгісі бар 
адамдарды өткізуге мәжбүр бо-
лып тұрмыз. Өйткені провизорлық 
емдеу орындары мен фильтрлар-
да орын өте тығыз. Әртүрлі 
шағыммен келген науқастарды 
палатаға орналастыру үшін де 
міндетті түрде COVID-19 инфек-
циясын анықтайтын тест алынуы 
керек. Сондықтан бірінші кезек-
те ауру белгісі нақты байқалатын 
адамдар тексерістен өтуде. Айта 
кетерлігі, COVID-19 вирусын 
жұқтырғандар азайғанымен, пнев-
мония көбейген. 

«БАЛАНЫ АУЫРТЫП АЛЫП, ДӘРІ ІЗДЕГЕНШЕ,
АУЫРТПАЙТЫН ЖОЛЫН ІЗДЕУ КЕРЕК»

Жаһанды жайлаған індеттің елде жаппай таралуы 
алдын алу мен сақтық шараларын күшейтуге негіз 
болды. Бүгінде әр тұрғынның карантин талаптарына, 
өзі және жақындарының денсаулығына салғырттық 
танытпауы аса маңызды. Эпидемиологиялық ахуал 
күрделенген уақытта балалардың да саулығы басты 
орында болуы керек. Осы орайда өңірдегі жағдай 
мен қауіпсіздік шаралары туралы облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамовпен сұхбаттастық.

Қаланы жылумен жаб-
дық тау жүйесін қайта 
жаң  ғырту жобасын іске 
асыру нәтижесінде екі газ-
турбиналық қондырғыны 
жөн  деуге, жылумен жабдық-
тау жүйесінің гидравликалық 
моделін жасауға және 6,3 
шақырым жылу құбырын  
жаңғыртуға  мүмкіндік берді. 
Қазіргі уақытта валюта 
бағамының құбылмалылығын 
ескере отырып, несие төлеуді 
жеңілдету мақсатында об-
лыс әкімі ЕҚДБ-мен несиені 
теңгеге ауыстыру туралы 
қосымша келісімге қол қойды. 
Несиелік шарт АҚШ долла-
рымен жасалған болатын, 
мерзімі 2018 жылдан 2027 
жылға дейін.

Сумен жабдықтау жүйе-
лерін қайта құру жобасы ая-
сында жабдықтау жүйесінің 
гидравликалық моделі әзір-
ленді, арнайы техника мен 
зертханалық жабдықтар са-
тып алынды. Пандемияға 
байланысты қалыптасқан 
эко номикалық жағдайды ес-
керіп, облыс әкімдігі ЕҚДБ-
мен бірлесе отырып, негізгі 
қарыздың маусымдағы 
төлемін келесі жылға ауысты-
ру туралы қосымша келісімге 
келді.

Келісімшартқа сәйкес 
екі компоненттен құралған 
«Электрмен жабдықтау жүйе-
сін жаңғырту» жобасы бо-
йынша «Қосалқы станция-
ларда электресептегіштерін 
орнату және АСКУЭ-ға 
қосылу» компоненті өткен 
жылдың соңында аяқталды. 
Шиелі кенті мен Қызылорда 
қаласындағы желілерді жаң-
ғырту жұмыстары 85% 
аяқталды.

Сонымен қатар, кезде-
суде қосымша екі жоба-
ны 2021 жылы іске асыру 

мәселелері талқыланды. 
Олар – «Қызылорда-Пав ло -
дар-Успенка-РФ шекарасы» 
республикалық маңызы бар 
автомобиль жо лының «Қы-
зылорда-Жезқазған» учаскесін 
(424 шақырым) қайта 
жаңарту» және «Қызылорда 
қаласында ауысымына 100 
адам қабылдайтын емханасы 
бар 300 төсектік көпбейінді 
аурухана құрылысы (онколо-
гиялық бөлімшесімен қам-
тылған)». Бұл екі жоба 
республикалық бюджеттен 
ЕҚДБ-мен бірлесе отырып 
қаржыландырылатын болады.

Бүгінгі күні ұзындығы 
424 шақырым «Қызылорда-
Жезқазған» автомобиль жолы 
қанағаттанғысыз жағдайда 
және қайта жаңартуды қажет 
етеді.

Бұл учаскені қайта жаңарту 
облыстан елдің орталық 
өңірлеріне, сондай-ақ РФ-
тың өнеркәсіптік өңірлеріне 
тікелей шығуды қысқартуға 
мүмкіндік беретінін атап өту 
қажет.

Көпбейінді ауруха-
на тұрғындарға (ересектер 
мен балаларға) білікті және 
мамандандырылған ме ди-
цина лық көмек көрсетуге, 
кеңес беруге, ауруларды 
диагностикалауға, келген 
науқастарды тексеруге және 
емдеуге, дәрігер-мамандардың 
консультацияларына және 
халықты сауықтыру бойын-
ша алдын алу іс-шараларына 
арналған.

Аурухананың ашы-
луы озық технологияларды 
енгізе отырып, халыққа са-
палы медициналық қызмет 
көрсетуге мүмкіндік береді. 
Аймақ тұрғындары облыс-
тан шықпай-ақ сапалы 
медициналық қызмет алады.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Еуропалық қайта құру және даму банкінің 
Қазақстан бойынша директоры Агрис 
Прейманиспен кездесті. Кездесуде ЕҚДБ-мен 
жылу, су және электрмен жабдықтау жүйелерін 
модернизациялау жөніндегі бірлескен жобалар 
туралы мәселелер талқыланды.

– Гуманитарлық көмекті 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 
облыс бойынша департаменті 
мен облыс әкімдігі, еріктілер 
болып қабылдап алып жатыр-
мыз. Ашық түрде бұқаралық 
ақпарат құралдарының 
көзінше қабылданады. Бұл 
– үшінші гуманитарлық 
көмек. Медициналық емдеу 
мекемелеріне үлестіріледі. Ал 
еріктілер бірге барып тапсыра-
ды, әрі құжатқа «тегін» деген 
белгісімен мөр басып кетеді, 
– дейді «Волонтеры Кызы-
лорды» қоғамдық қорының 

жетекшісі Ольга Чебакова.
Айта кетейік, жеткізілген 

көмекте 2 600 дана қорғаныс 
киімі, 21 750 дана медициналық 
бетперде, 230 қорап корона-
вир таблеткасы бар. Соны-
мен қатар, 25 мың дана бетке 
арналған пластик қорғаныс, 
3 600 дана көзілдірікке 
қолданатын қорғаныс құралы, 
6 700 дана медициналық ха-
лат, 18 мың дана хирургиялық 
бетперде, 51 мың дана респи-
раторлы бетперде індетпен 
күреске көмек үшін жіберілді.

"СБ" ақпарат

ҮШІНШІ ГУМАНИТАРЛЫҚ 
КӨМЕК ЖЕТТІ

Облыс орталығына Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы мен Ресей Федерациясының 
бірлесіп жіберген гуманитарлық көмегі 
жеткізілді. Оның ішінде қорғаныс киімдері, 
бетперде мен қолғаптар және коронавир 
таблеткасы бар. 
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Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

ҚАБЫЛДАУ

ТАҒЗЫМ

ТАҒАЙЫНДАУ

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Ауданда өкпені жасанды жел
дететін 7 құрылғы (ИВЛ), 15 кис
лородты редуктор бар. Күн делікті 
1520 баллон пайдаланылуда. 

Алдағы уақытқа 200 орынға 
төсекжайма, қосымша 20 дана кис
лородты концентратор мен бірінші 
кезектегі керек зат тарға «Аралтұз» 
акционерлік қо ғамына 54 млн 500 
мың тең геге демеушілік сұраныс 
берілді. Арал ауданы бойынша 20 
мобильді топ бар. 

Облыс әкімі аудан әкіміне 
күшейтілген режимде жұмыс 
жа сауды, дәрідәрмек, қажетті 
аппараттардың жетіспеушілігін 
алдын алуды және облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы бас
шысына аудандағы жағдайды на
зарды ұстауды тапсырды.

– Дәріханаларда дәрідәрмек 
қоры уақытылы толықтырылып 
отыру керек. Ауылдардағы жағ
дай назардан тыс қалмасын. 
Ол жерлерде де қосымша про
визорлық орталықтар ашуды қарас
тырыңыздар. Жалпы инфекциялық 
стационарды көбейтіңіздер. От
тегі концентраторларында да 
тапшылық болмасын. Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы та
рапынан медицина мекемелерінде 
жұмыс жасайтын қызметкерлерге 
жағдай жасалсын. Жалақы мәселесі 
мүлдем туындамау керек. Қорғаныс 
құралдарымен толық қамтамасыз 
етіңіздер, – деді облыс әкімі.

Селекторлық мәжілісте Қар
мақшы ауданының әкімі Мұса 
Қалдарбеков пен ҚР Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнау
лы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету басқармасының басшысы 
Жасұлан Абатов атқарылып жатқан 
жұмыстарды баяндады.

Қармақшы ауданында 103 
жағдай тіркелді. Оның 95і емделіп 
шықты. Қалған 8 адамның 4уі 
инфекциялық стационарда, 4уі үй 
жағдайында емделуде.

Пневмония диагнозымен 349 
науқас тіркелген. Оның 223і жа
зылды. Қалған 126 сырқаттың 
98і провизорлық стационарда 
ем қабылдаса, 28інде жеңіл түрі 
болғандықтан үйде ем қабылдауда.

Қармақшы ауданы мен Байқоңыр 
қаласындағы медициналық ұйым
дарда 5 рентген, 11 өкпені жасанды 

желдету аппараты (ИВЛ), 18 оттегі 
концентраты, 110 оттегі баллоны 
бар. Мұнымен қоса, Қармақшы 
ауданына демеушілік есебінен 5 
оттегі концентраты, ал, Байқоңыр 
қаласына 2 өкпені жасанды желде
ту аппараты (ИВЛ) мен 5 оттегі кон
центраты жеткізіледі деп жоспарла
нуда.

Қармақшы ауданы мен 
Байқоңыр қаласында 30 инфек
циялық, 220 провизорлық стацио
нар ұйымдастырылған. Қажеттілік 
туындаса қосымша Қармақшы ау
данында 50 орындық, Байқоңыр 
кешенінде 50 орындық провизорлық 
стационар ашылады.

Жиында облыс әкімі ауданда 
провизорлық, инфекциялық стацио
нарларды көбейтіп, індетке қарсы 
жұмыстарды күшейтуді тапсырды.

– Пневмония мен коронави
рус індеті өршіп тұр. Тұр ғын 
дар дың денсаулығын сақ тау 
үшін дәрілік заттардың, ап па рат
тардың жеткілікті болуын қатаң 
бақылауға алыңыздар. Про
визорлық, инфекциялық стацио
нарлардың санын көбейту ке
рек. Жергілікті дәрігерлердің 
Байқоңыр қаласындағы Ресей 
Федерациясының білікті маманда
рымен тәжірибе алмасуына жағдай 
жасалсын. Медицина мекемелерін 
қажетті заттармен, қорғаныс 
құралдарымен қамтамасыз 
етіңіздер. Денсаулық сақтау 
басқармасы жалпы облыс бойынша 
қосымша дәрігерлердің резервтік 
тобын жасақтап қойсын. Сақтық 
шараларын ұстануға шақыратын 
ақпараттандыру жұмыстарын 
күшейту керек, – деді облыс әкімі.

Қазалы ауданының әкімі Мұрат 
Ергешбаев COVID19 инфекциясы
мен ауданда 78 науқас тіркелгенін 
айтты. Олардың 8і инфекциялық 
бөлімінде ем алып жатса, 26
сы жеңіл түрі болғандықтан 
үй карантинінде. Ал, 44 науқас 
індеттен  толық айыққан. 

Пневмония диагнозы бойын
ша 59 науқас тіркелген. Оның 43і 
ауданаралық ауруханада, 16сы 
теміржол ауруханасында ем алуда. 
Кислород тапшылығын болдырмау 
үшін медицина мекемелеріне 400 
дана оттегі толтырылған баллон 
берілді. Жергілікті ауруханаларға 
аудандық бюджеттен қосымша 5 

дана оттегі концентраторы сатып 
алынды. Бұған қоса кәсіпкерлер мен 
ынталы топтар арқылы қосымша 
10 дана оттегі концентраторын алу 
жос парлануда. 

Инфекция жұқтырған науқастар 
Қазалы ауданаралық ауруханасы 
мен Қазалы теміржол ауруханасын
да емделуде. 

Аудандық ауруханадағы 70 
орындық провизорлық стационарда 
40 науқас бар. Ал, Қазалы теміржол 
ауруханасының 20 төсектік 
провизорлық стационарының то
луына орай жанындағы бұрынғы 
перзентхана ғимаратын 50 орындық 
провизорлық стационарға бейімдеу 
мүмкіндігі қарастырылмақ. 
Эпиде мио логиялық ахуал күр
де лене түскен жағдайда Қазалы 
аграрлытехникалық колледжінің 
жатақханасы 35 орындық прови
зорлық стационарға бейімделеді. 

Сұранысқа сәйкес ауданда 
жылжымалы дәріхана тәжірибесі 
қолданылып, қажетті дәрі қоры 
жасақталып, тұрғындарға жеткізу 
ұйымдастырылуда. 

Жиында облыс әкімі аудан 
орталығынан қашық орналасқан 
елді мекендерді жедел жәрдем 
қызметімен толық қамтамасыз етуді 
қатаң тапсырды. 

– Бүгінде алыс ауылдар
да жеделжәрдем қызметінің 
жеткіліксіздігі байқалуда. Осыған 
орай, барлық елді мекендерді на
зардан тыс қалдырмаңыздар. Ол 
жақта да санитарлық талаптардың 
қатаң сақталуын жіті бақылауға 
алған жөн. Аудандағы провизорлық 
стационарлардың  қатарын 
көбейтіп, дәрідәрмек қорын 
қадағалау қажет. Сонымен қатар, 
жерлеу рәсімдерінде карантиндік 
талаптарды күшейтуді қатаң тап
сырамын. Рәсімге 1 дәрігердің 
қатысуын қамтамасыз етіңіздер,– 
деді облыс әкімі. 

Сондайақ, аймақ басшысы ауру
ханаларға қажетті оттегі концентра
торын алдыру мәселесін жанжақты 
шешуді қатаң тапсырды.

Жалағаш ауданының әкімі 
Асылбек Шәменов індеттің алдын 
алу және таралуын болдырмаудағы 
жұмыстар ретін айтты. 

Ауданда коронавирус инфек
циясымен 92 науқас тіркеліп отыр, 
63 науқас емделген. Ал, пневмония 

диагнозымен 129 адам тіркеліп, 65 
науқас жазылып шықты.

Індетпен күресті жүйелі жүргізу 
үшін Мәдениет ауылдық ауруха
насынан провизорлық және КВИ 
стационарлар ашылған. 20 орынға 
арналған аурухананың төсек қоры 
ұлғайып, 105ке жеткізілді. Жал
пы аудан бойынша 235 төсек қоры 
бар. Провизорлық стационарлар
ды әлі де көбейту үшін аудандағы 
мектеп ғимараттарын пайдала
ну шешімін тапты. Қажет болған 
жағдайда Жалағаш кентіндегі 
№246 орта мектеп ғимаратынан 
80 адамға, «Ақтерек» сауықтыру 
лагерінен 50 адамға және Аққұм 
ауылдық ауруханасынан 20 адамға 
арналған провизорлық стационар
лар пайдалануға беріледі.

Ауданда медициналық көмектің 
қолжетімділігін арттыру және 
науқастардың тұрақты ем алуы 
үшін 4 мектептен емшара бөлмелері 
ашылып, халыққа қызмет ету
де. Қазіргі күні өкпені жасанды 
желдететін 4 аппарат жұмыс істеп 
тұр. 5 оттегі концентраты, 40 оттегі 
баллоны алынған.  Сондайақ, ау
данда 100 төсектік аудандық ау
рухана құрылысы басталған. Был
тыр республикалық бюджеттен 
қаржы бөлініп, жыл аяғына дейін 
пайдалануға берілмек.

Мәжілісте аймақ басшысы 
аудан әкіміне дәріханалар мен 
ауруханаларға қажетті дәрі қорын 
бірнеше айға толықтыруды және 
дистрибьюторлармен келісімге 
келіп, халыққа аса қажет дәрілерді 
уақытылы жеткізуді тапсырды. 
Сонымен қатар, стационарларды 
көбейтуді және ақпараттандыру 
жұмыстарын күшейтуді жүктеді.

– Қажет болған жағдайда 
инфекциялық, провизорлық ста
ционарлар жеткілікті болу ке
рек. Алыс елді мекендерде көмек 
көрсетуге мобильді топтардың 
санын көбейттік. Енді сапалы 
жұмыс жасаңыздар. Халықтың 
өзінөзі оқшаулап, сақтық шара
ларын ұстануға насихаттайтын 
ақ параттандыру жұмыстарын 
кү  шейтіңіздер. Әсіресе жерлеу 
рәсімдерінде адам көп жина
лады. Сол себепті бір меди
цина қызметкерін бақылауға 
жіберіңіздер, – деді облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова.

Пірімбетов Бердияр 1959 
жылы туған, Алматы темір 
жол транспорт инженерлері 
институтын «құрылыс 
инженері» мамандығы бо
йынша бітірген.

Еңбек жолын 1978 жылы 
Қызылорда қаласындағы 
№355 құрылысмонтаж пое
зының құрылыс шебері бо
лып бастаған.

19871994 жылдары Ба
тыс Қазақстан теміржол кө
лігі Ақтөбе жолқұрылыс 
тресі №355 құрылысмон таж 

поезының құрылыс ше бері, 
бас инженері, поезд бастығы;

19941995 жылдары Ба
тыс Қазақстан теміржол кө
лі гі нің жөндеупайдалану құ
ры  лыс қызметінің бастығы;

19951998 жылдары Ақ
төбе қаласының «Зелен
строй» АҚ вицепрезиденті;

19981999 жылдары 
Ақтөбе қаласының «Таби
ғат» ЖШС директоры;

19992004 жылдары «Қа
зақ стан теміржолы» РМК 
«Желдорводотеплосна б

же ние» ЕМК Ақтөбе қала
сындағы Батыс аймағы 
бойынша аймақтық өкілі, ди
ректор орынбасары;

20042008 жылдары 
Ақтөбе облысының күрделі 

құрылыс, автомобиль жолда
ры және жолаушылар көлігі, 
сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс басқармалары бас
тығының орынбасары жау
апты қызметтерін атқарған.

20062009 жылдары Ақ
төбе облысының құры лыс 
депар та менті директоры, 
облыстық құ рылыс басқар
ма сының бастығы;

20092017 жылдары 
Ақтөбе облысы мемлекеттік 
сәулетқұрылыс бақылау 
бас қармасының бастығы;

2017 жылдан осы кезге 
дейін «Инжиниринг строй
групп» және «ОтесАқтөбе» 
ЖШС техникалық қадағалау 
бойынша инженері болып 
қызмет атқарып келді.

БАСҚАРМАДА ЖАҢА БАСШЫ
Облыс әкімінің өкімімен Пірімбетов 

Бердияр Автайұлы Қызылорда облысының 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы лауазымына 
тағайындалды.

– Жедел жәрдем үшін ең күрделі 
кезең 20 маусымнан кейін келді. Бұған 
дейін әр топқа 3538 шақыртудан кел
се, қазір бұл көрсеткіш 1618ге түскен. 
Бір айта кетерлігі, шақыртудың басым 
көпшілігі тұмау, өкпе аурулары, пнев
мония ауру лары ның бел гілеріне бай
ланысты. Ста тис  ти калық мәліметтерді 
са ра ласақ, ауру ханаға тасы мал 
данған науқастардың 85 проценті 
жатқызылатын. Қазір 45 проценті 
ғана жат қы зылуда. Демек, ауыр нау

қастар саны азайды, – дейді облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының бас
шысы.

Осыған дейін жедел жәр дем көлік
тері шақы рту ларға уақытылы ба
рып та үлгермейтін. Бұл мәселені 
шешу мақсатында 30 топ көмекке 
жұмылдырылды. Бұдан бөлек, рес
публикада алғашқы болып өңірде 
161 мобильді топ құрылған. Мұның 
барлығы қауіпті індетпен күресте 
қабылданған негізгі шаралардың бір 

бөлігі ғана. Сәбит Бексейітұлы же
дел жәрдем шақыртушылар кезек 
күтпейтінін айтты. 

Мамандардың мәлі метін ше, тыныс 
алу жолдары аурулары 74 процентке, 
жеделреспираторлық вирусты ин
фекция 82,5 процентке, пневмония 60 
процентке азайған. Басқарма басшысы 
жағдай тұрақ талғанмен, тоқ мейілсуге 
болмайтынын айтып, халықтан жиын
тойды тоқтатуын сұрады.

ЖАҒДАЙ ТҰРАҚТАЛҒАНМЕН, 
ТОҚМЕЙІЛСУГЕ БОЛМАЙДЫ

Өңірде эпидемиологиялық 
ахуал тұрақтала бастады. Жедел 
жәрдем қызметі күрделі кезеңде 
тәулігіне 2 жарым мың шақырту 
қабылдап, жүктемелері екі есеге 
дейін артқан еді. Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
басшысы Сәбит Пазыловтың 
айтуынша, маусым айындағы 
шақыртудың шарықтау шегімен 
салыстырғанда 52,7 процентке 
төмендеген. Соңғы екі аптадағы 
көрсеткіш 39 процентке азайған.
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Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы 
Т.Дүйсебаевты және 
«Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының 
Қызылорда облысы 
бойынша филиалының 
директоры 
А.Қайруллаевты 
қабылдады.

Кездесуде өңір басшысы 
карантиндік режимге байланысты 
аймақтағы әлеуметтік төлемдердің 
жүйелі төленуін тапсырды.

– Кейбір кәсіпкерлік нысан
дарда карантин режиміне сәйкес 

жұмыс тоқтап тұр. Сол себепті 
әлеуметтік төлемдердің дұрыс 
ұйымдастырылуын бақылауға 
алыңыздар, – деді облыс әкімі.

Бүгінгі күнге 57 708 адам 
әлеуметтік жәр демақы алуға өтінім 
жолдап, 43 482 азаматқа 1,8 млрд 
теңге көлемінде көмек көрсетілді.

Өтініштер 42500.enbek.kz пор
талы, еGOV электронды үкімет 
порталы, телеграмм бот арқылы 20 
шілдеден бастап 1 қыркүйекке дейін 
қабылданады. Аталған әлеуметтік 
төлем жұмыстарын жүргізу үшін 
облыстық, аудандық және қалалық 
деңгейде өтініштерді қарайтын ар
найы штабтар жұмыс жасауда.

1 шілдеден бастап 12 
тоқсандарда атаулы әлеуметтік 
көмек алған 9023 отба сы ның өтініші 
3тоқсанға ақпараттық жүйеде ав
томатты түрде ұзартылып, қайта 
тағайындалуда. 

Осы айда атаулы әлеуметтік 

көмек алушылар қатарынан 6 жас
тан 18 жасқа дейінгі балалар, 16 
жасқа дейінгі мүгедек балалар, 
барлық жастағы I, II, III топтағы 
мүгедектер, мүгедек баланы 
тәрбиелеушілер, жұмыспен қамту 
органдарында тіркелген жұмыссыз 
азаматтар, жалпы 63253 адамға 
5567 теңгеден 352,1 млн теңге 
төленеді.

Атаулы әлеуметтік көмек 
алуға бірінші рет өтініш беретін 
азаматтардың өтініштері «egov» 
электронды порталы арқылы 
қабылдануда.

Сондайақ, карантин шарала
рына байланысты тұрғындардың 
сауалдарына жауап беретін колл 
орталықтары іске қосылды.

Әлеуметтік көмекке байланыс
ты – 8 (7242) 27 01 11;

42500 теңгеге байланысты –
8 (7242) 26 38 20.

ТӨЛЕМДЕР ЖҮЙЕЛІ ТӨЛЕНУІ  ТИІС

Дәрігерэпидемиолог Қоныс 
Жұбатқанов та өз ғұмырының соңғы 
сәтіне дейін «адамдарға көмектесуім ке
рек» деген ұстанымынан ауытқымады. 
Балаларының «Әке, алпыстан асқан 
кісілер сақ болуы керек екен. Жұмыс 
орныңыздан шықпай қызмет ету
ге тырысыңызшы» дегендегі ойын 
түсінгенімен, «дәл осындай қиын 
сәтте бұл жұмысты мен істемесем кім 
істейді?» деп қауіпті болса да, қызметіне 
бел буған еді. Өйткені, күрделі жағдайды 
басқалардай емес, бірінші түсініп, са
раптап үлгерген кәсіби маманның 
жүрдімбардым қызмет атқарып, 
жастарға тапсырма беріп, кеңседе отыру 
қолынан келмейтін. Жұмыстың мінсіз 
атқарылуына жанын салып, әділдіктен 
ауытқымайтын дәрігер ауру ошағын 
анықтап, вирус табылған науқастармен 
байланыста болған адамдарды тез арада 
тауып, инфекцияның тарап кетпеуі үшін 
уақытпен санаспай еңбек етті.

Эпидемиологиялық ахуал қиындаған 
сәтте эпидемиологтың жұмысы да 
бұрынғыдай болмайтыны белгілі. Бұл 
қалаға індеттің тарап, алғашқы екі науқас 
қайтыс болған кез еді. Ауру ошағын 
анықтап, жерлеу рәсіміне қатысқаннан 
кейін өзінің де жағдайы сәт сайын на
шарлай берді. Күнді сергек бастап, 
таңертеңгі жаттығу мен жүгіруді әдетіне 
айналдырған дәрігерден соңғы күндері 
әдетте сезілмейтін әлсіздік байқалды. 
Арада бес күн өткен соң үйде емес, 
қалалық ауруханада емделуге тура келді. 
Өкініштісі, бұл уақытта дәрігердің де 
бойынан індет инфекциясы табылған еді.

Жуырда Қызылорда қалалық та
уарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасының эпидемиологиялық 
қадағалау бөлімінің бас маманы қызметін 
атқарған Қоныс Жұбатқанов қайтыс 
болғаннан кейін «Құрмет» орденімен 
марапатталды. Марапат қызы Динараға 
табысталды. 

–  Жауапкершілікті бірінші қоятын 
әкем таңертең ерте тұрып, жұмысына 
баруға асығатын. Әр іске ыждағатпен 
ден қойып, мұқият атқаратындығы біздің 
де ұқыпты, қанағатшыл болуымызға 
әсер етті.  Көршілеріміз үнемі үйлерің 
дәріхана секілді таптаза деп таңғалатын, 

бұл әкемнің «хлордың иісі шықпаса, 
үйді қайта жинап алыңдаршы» дейтін, 
тазалықты жақсы көретін мінезінен еді. 
Аулада гүлдің сан түрін өсіретін. Кел
ген адамның бәрі сұлулығына қызығып, 
тамсанбай өтпеуші еді. Әкем аты жаман 
індетке шалдығамын дегенше жұмыс 
уақытынан бір сәтке де кешікпей, өз 
міндетін қалтқысыз атқарды, – деді қызы 
Динара. 

Қоныс Жұбатқанов 1986 жылы 
Қарағанды мемлекеттік медицина инс
титутын санитар дәрігер мамандығы 
бойынша бітірген соң, еңбек жо
лын Қазалы аудандық санитарлық
эпидемиологиялық станциясында 
дәрігерэпидемиолог болып бастаған. Со
дан кейін әр жылдары Қазалы, Жалағаш 
аудандарында, Қызылорда қаласында 
өз мамандығы бойынша елге қызмет 
етті. Ал, шілде айына дейін басқармада 
эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің 
бас маманы болды. Әріптестерінің ай
туынша, ел дегенде елгезектік танытып, 
жұрт дегенде жанын салатын дәрігер 
адамдардың амандығы үшін бойынан 
күшқуаты кеткенше бір сәтке де тынған 
жоқ. 

Иә, Қоныс Аманшаұлының вирус 
ошағын анықтаймын, адамдарды аурудан 
сақтаймын деген ниеті мен еңбегі май
дан даласында соңғы демі таусылғанша 
жаумен тайталасқан жа уынгерден кем 
емес еді. Ол – кәсіби түрде өз міндетін 
атқарып, ел саулығы үшін күрескен, ақ 
халатына дақ түсірмеген дәрігер.

АДАМДАРДЫҢ АМАНДЫҒЫ 
ҮШІН КҮРЕСТІ

Жас пен кәрі, мансап пен мамандыққа қарамайтын дерттің 
зардабы оңай болмай тұр. Алғашында аурудың барына сенгісі, тіпті 
білгісі келмейтіндер көп болса, қазір түсіндік те, түгел сақтануға 
көштік. Бірақ осы індетпен күн сайын бетпе-бет келетін медицина 
қызметкерлерінің бұлай уайымдап отыруға да, өзі-өзі күтіп, 
баптауға да мұршасы жоқ. Олардың ұстанымы ортақ: адам өмірін 
қорғау және сақтау.

«КҮШЕЙТІЛГЕН ТӘРТІППЕН 
ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕРЕК»

Қабылдауда сала басшылары 
қазіргі уақытта облыстағы егін 
шаруашылығы жағдайы мен суар
малы су жеткізу жұмыстарының 
барысы туралы баяндады.

Атап айтқанда, С.Нұрымбетов 
биылғы нақты егілген егіс көлемі 
мен жағдайы, аудандар бойын
ша су тапшылығы орын алған егіс 
көлемі мен су жеткізу барысында 
атқарылып жатқан шаралар туралы 
айтып өтті. Табиғи ресурстар және 
та биғат пайдалануды реттеу бас
қар масының басшысы Б.Шәменов 
Сырдария өзені бас сейніндегі су
дың жайкүйін баяндады. «Қазсу
шар» кәсіпорны Қызылорда 
фи лиа лының директоры Х.Бейім
бетов шаруашылықтармен бірге 
суды тиімді пайдалану бойынша 

атқарылып жатқан шаралар туралы 
хабарлады.

Облыс бойынша 184,7 мың гек
тар егіс егіліп, негізгі дақыл – күріш 
89,6 мың гектарды құрады. Бүгінде 
каналдар арқылы егіске күнделікті 
секундына 404 текше метр су алы
нуда. 

Атап айту керек, өткен жылмен 
салыстырғанда, «Нарын  Сырда
рия» каскадының су қоймаларында 
су көлемі 4,4 млрд текше метр аз. 
«Шардарадағы» жиналған су 2,3 
млрд текше метрді құрап, өткен 
жылдың осы кезеңімен салыс тыр
ғанда 1,1 млрд текше метрге азайып, 
төменге Сырдария өзені арқылы се
кундына 520 текше метр су тасталу
да. Бұл былтырмен салыстырғанда 
180 текше метрге аз болып отыр.

Осы жағдайлар сумен қамта
масыз етуге кері әсерін тигізіп, 
барлық аудандардың егіс 
алқаптарында су тапшылығы 
байқалып отыр. Аймақтағы 1853 
гектар күріш егісіне су жетпей 405 
гектар егіс мүлдем сусыз қалған. 

Өңір басшысы Сырдария өзе
нін дегі тапшылыққа байланыс
ты облыстың егін алқаптарын 
сумен қамтамасыз етуде қалып
тасқан күрделі жағдайды күнде
лікті бақылауда ұстап, тікелей 
ұйымдастыруды және су тапшы
лығын алдын алу бағытында жұмыс 
жасауды тапсырды.

– Су тапшылығын қайта болдыр
мас үшін алдағы жылдың егісін 
жос  парлағанда күріштен басқа 
суды аз қажет ететін, тиімділігі жо
ғары дақылдарды егу жолдарын қа
рас  тырыңыздар, – деді облыс әкімі.

Өңір басшысы қалыптасқан 
мә се лені жедел шешу бойынша 
Үкімет пен салалық министрлікке 
шұ ғыл ұсыныс жолданатынын 
және алдағы күндері Үкіметте өте
тін мәжілісте аталған мәселені 
ПремьерМинистрдің назарына 
жеткізетіндігін айтты.

СУ ТАПШЫЛЫҒЫ 
МӘСЕЛЕСІ ҚАЛАЙ ШЕШІЛЕДІ?

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова егісті суармалы 
сумен қамтамасыз ету мәселесі бойынша облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
С.Нұрымбетовты, табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының басшысы 
Б.Шәменовті және «Қазсушар» кәсіпорны Қызылорда 
филиалының директоры Х.Бейімбетовті қабылдады.

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА:
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1-бет. 1-бет. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Волонтер жылында азаматтық қоғам 
институттары мен белсенділері, еріктілер, 
меценаттар мұқтаж жандарға көптеп 
көмектесіп, елмен бірге екендіктерін 
көрсетіп жүр. Осы орайда аймақ 
басшысының тапсырмасына сәйкес 
басқарма жанынан волонтерлардың басын 
біріктіретін орталық құрылып отыр. Ол 
«Үміт», «Саулық», «Сабақтастық», «Асыл 
мұра», «Қамқорлық», «Білім», «Таза әлем» 

бағыттарын қамтиды, – деді М.Қазбекова. 
Жергілікті қайырымды жандар, еріктілер 

орталық арқылы тиісті басқармалармен, 
қолдауға зәру азаматтармен байланыса 
алады. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға 
байланысты мамандар әзірге онлайн түрде 
қызмет көрсетеді. Ол үшін 40-11-10 (1031, 
1032) нөмірлі телефондарға қоңырау 
шалуға болады. 

– Азық-түлік түріндегі жәрдемді кейбір 

кісілер екі-үш жерден алуы мүмкін. Ал 
кейбіреулер мүлдем алмайды. Өйткені қайда 
хабарласу керегін білмейді. Олқылықтың 
орнын толтыру үшін орталықта тізім жасал-
ды. Қайырымдылық көмегінің бәріне бірдей 
қолжетімді болуына ықпал етеміз, – дейді 
облыстық Жастар ресурстық орталығы 
жанындағы волонтерлар фронт офисінің 
жетекшісі Болат Айтбенбетов.

ЕРІКТІЛЕР БІРЛІГІ
Қызылордада «Syr 

Volonterlary» орталығы 
ашылды. Т.Жүргенов атындағы 
шығармашылық үйінде 
орналасқан орталықтың онлайн 
бағытта басталған жұмысымен 
облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова танысты. 

Өңірде алғашқы вирус 
жұқтырған науқас тіркелгелі 
бері күшейтілген режимдегі 
жұмыстар жалғасуда. Аурудан 
сақтануды насихаттау бойынша 
ақпараттық түсіндірудің арнайы 
медиа жоспары бекітілді. Ел-
жұртты кеңінен ақпараттандыру 
ісі де жолға қойылды. Бүгінде 
облыс әкімдігінің ресми 
интернет ресурсында, «400-
100.kz», «kyzylorda-news.kz» 
сайтының «COVID-19» арнайы 
медиа блогында және «Naqty 
Aqparat» интернет каналында 
қажетті жария ланымдар 
орналастырылуда. 

Мұндағы мақсат – тұрғындарға 
салғырттықтың салмағы ауыр болаты-
нын түсіндіру, қауіпсіздікті қаперден 
шығармауға шақыру. Бұл туралы облыс 
әкімінің орынбасары Серік Ахмет өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен бри-
фингте хабарлады. 

Серік Әбжәліұлы 14 республикалық, 
22 жергілікті бұқаралық ақпарат құралы 
арқылы індетпен күрес бағытындағы 
ақпараттық жұмыстар жүргізілгенін және 
атқарылып жатқан жұмыстарға  қоғамдық 
пікір көшбасшылары, ардагер дәрігерлер, 
вирусолог ғалымдар, азаматтық қоғам бел-
сен ділері үн қосқанын айтты. Олардың 
қа тарында қоғам қайраткері Бақберген 
Досманбетов, ардагер дәрігер Тұрғанбай 
Маханов, белгілі спортшы Илья Ильин бар. 

– Наурыз айынан бастап бұқаралық 

ақпарат құралдарында 34637 материал жа-
рияланды. «Naqty Aqparat» интернет каналы 
арқылы 14713 арнайы сұхбат, сараптамалық 
видеоматериал, постер, инфографика жа-
рияланды. «COVID-19 қаупін төмендету 
үшін 5 алтын ереже», «Үй жағдайында 
емделудің ережелері» туралы нұсқаулықтар 
жазылған 44 билборд қалада және аудан 
орталықтарында ілінсе, көпқабатты үйлер 
мен аулаларда, темір жол және авто вок-
залдары, сауда орындары, халыққа қызмет 
көрсету орталықтарында, банктер мен 
қоғамдық көліктерде сақтық шаралары ту-
ралы 5000-ға жуық плакаттар орналасты-
рылды, – деді Серік Ахмет.

Сондай-ақ, ол емханалардың жаны-
нан құрылған 161 мобильді бригада үйдегі 
науқастарды емдеп, дәрілік заттармен 

қамтамасыз етуге үлес қосқанын мәлімдеді. 
Қазір дәрі-дәрмек бағасының ретсіз өсуі ту-
ралы деректер мен сауалдар бойынша 24/7 
тәртібімен жұмыс жасайтын 109 бірыңғай 
диспетчерлік қызметі, республикалық 1406 
жедел желісі және өңірдегі эпидахуал туралы 
400-001 нөмірлері арқылы кері байланысқа 
шығуға болады. «QYZYLORDA» теле-
арнасында, «Facebook» әлеуметтік желісі 
мен «WhatsApp» мессенджері арқылы 
күнделікті тікелей эфирдегі «Дәрігер 
сағаты» бағдарламасында медицина 
саласының мамандарынан толғандырған 
сауалға жауап алуға мүмкіндік бар. 

Бұдан бөлек, карантин кезінде волон-
терлар да ауқымды істерден шет қалып 
жатқан жоқ. Әлеуметтік аз қамтылған отба-
сылар мен қарттарға материалдық қолдау, 
автоволонтерлардың көмегімен дәрі-дәрмек 
жеткізу сияқты түрлі форматтағы 1184 шара 
ұйымдастырылған. 

– Осы бағытта жобаларды одан әрі жан-
дандыру үшін облыста «Syr Volonterlary» 
орталығы ашылады. Оның мақсаты – барлық 
еріктілерді бір орталыққа біріктіріп, сапа-
лы қызмет көрсету. Орталық Т.Жүргенов 
атындағы Шығармашылық үйі ғимаратында 
орналасқан. Волонтер болғысы келетін бар-
ша ынталы азаматтар «Syr Volonterlary» 
орталығының 401-110 номеріне байланысу-
ына болады, – деді облыс әкімінің орынба-
сары. 

Қазір індетті жеңуге дәрігерлер, тәртіп 
сақшылары, жомарт кәсіпкерлер мен 
мейірімді волонтерлар  жұмылған. Осындай 
қарбалас уақыт, күрделі кезеңдегі олардың 
еңбегі байқалуда. Біздің қазіргі міндетіміз 
әрі оларға көмегіміз – сақтық шараларын 
қаперден шығармай, жауаптылық таныту.

БРИФИНГ

«SYR VOLONTERLARY»
ОРТАЛЫҒЫ ЖҰМЫСЫН БАСТАЙДЫ

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінің ақпарат алаңында 
өткен брифингте облыстық 
тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау депар-
таментінің бөлім басшысы 
Нұрбек Әділханов осы және 
өзге де мәселелерді тарқатып 
айтты. 

– Мониторингтік топ 
меди циналық-санитарлық 
ал ғашқы көмек көрсету 
ұйы мына және қалалық 
емханаларға, «Аlexey Sultan 
Akhmet», «Қызылорда темір 
жол ауруханасы», «Сенім», 
«Достар МедLine», «СҚ Фар-
мация» серіктестіктерінің 
дәріханалық қоймасына, 
қаланың 66 дәріханасына мо-
ниторинг жүргізді. Қазіргі 

таңда «СҚ-Фармация» дәрі-
хана қоймасында дәрілік 
заттардың жеткілікті қоры 
бар. Олар медициналық 
ұйымдардың өтінімдеріне 
сәйкес дәрілік заттарды 
жеткізеді. Сондай-ақ, қалалық 
әкімшілік пен «Зерде» ЖШС 
келісімімен 7050 қорап С 
витамині келуі жоспарла-
нып отыр, – деді Нұрбек 
Уәлиханұлы.

Сондай-ақ, спикер дәрі-
ханаларда эуфиллин, дек-
саметазон, С витамині 
инъек  цияда, преднизолон, 
меро пенем дәрілік заттарына 
сұраныс артқандықтан, жақын 
арада бұл дәрі-дәрмектер 
бөлшек саудаға түсетінін, 
баға да өзгеріссіз қалатынын 
мәлімдеді.

Басқарма басшысы облыс-
тық балалар ауруханасында 
індет тің алдын алу бағытында 
қосымша 100 провизорлық 
және 5 инфекциялық төсек 
орны ашылғанын, бұдан бөлек, 
қосымша 55 пульмонологиялық 
төсек орны бар екенін айт-
ты. Сонымен қатар аймақтағы 
көпбейінді облыстық балалар 
ауруханасының кеңес беру-
диагностикалық бөлімшесі бiр 
ауысымда 300 баланы қабылдай 
алатынын жеткізді. 

Соңғы деректерді парақ-
тасақ, жастардың арасында ты-
ныс алу жүйесі мен пневмония 
ауруына шалдыққандар өткен 
жылмен салыстырғанда көп. 
Оның себебі келесідегідей. 

– Өңірде коронавирус ин-
фекциясы тіркелгелі бері індет 
жұқтырған 14 жасқа дейінгі 
балалар сәуір-мамыр айларын-

да жұқпалы аурулар аурухана-
ларында ем алған болатын. Ал, 
маусым айында коронавирус 
инфекциясымен тіркелген бала 
жоқ. Қазір ауру жұқтырған 7 
бала бар, – деді Сәбит Пазылов.

Брифингте облыстың Бас 
мемлекеттік санитарлық дәрі-
гері Әлия Әбдіқайымова ба-
ла ларда коронавирус инфек-
циясы жеңіл түрде өтіп, 
айтар лықтай ауыр белгілер ба-
йқала бермейтінін баяндады. 
Оның айтуынша, ерекше қатер 
тобындағылар бұл –  жаңа туған 
сәбилер мен 1 жасқа толмаған 
балалар. Себебі, егде адам-
дар сияқты олар вирустық ин-
фекциялардың ауыр түрлеріне 
бейім. Сондықтан балалар ере-
сектермен бірдей сақтық шара-
лары мен әлеуметтік оқшаулау 
ережелерін сақтауы керек.

САЛҒЫРТТЫҚТЫҢ 
САЛДАРЫ АУЫР

БАҒА ӨЗГЕРІССІЗ 
ҚАЛАДЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазылов салаға 
қатысты бірқатар сауалдарға жауап берді. 

«Парацетамол, С витамині, дексаметазон 
қала дәріханаларында жоқ». Әлеуметтік желіде 
осындай жарияланым көп. Алайда, қазір сала 
мамандары бұл олқылықтың орнын толтыруға 
күш салуда және өңірде дәрі-дәрмектің бар-
жоғына, бағасына байланысты күн сайын 
мониторинг жүргізуде.

Ауруға көбіне орта жастағы, халық арасын-
да көп жүретін, иммунитеті төмен, дүрбелеңге, 
күйзеліске тез бой алдыратын, шаршаңқы 
күйдегі, ұйқысы шала, дұрыс тамақтанбайтын, 
сақтық шараларын елемейтін, коронавирус 
жұқтырғандармен байланыста болғандар 
бейім. Қазір адамдар агрессияшыл. Өзін-өзі 
басқара алмайтын, өмірге өкпелі, кекшіл, 
қызғаныш сезімі басым жандар да ауруға бір 
табан жақын. 

Сөйте тұра, кейбіреулер дәрігерге кінә ар-
тып жатады. Біз әр науқасқа көрсеткіш бойын-
ша ем тағайындаймыз. Бірақ оның әсер етуі 
өзіне байланысты. Адамда дертпен күресуге, 
оны жеңуге құлық пен құлшыныс болуы керек. 
Сенбестік танытып, өзіне-өзі көмектеспей, бар 
жауап кершілікті дәрігерге ысырып қойғаннан 
ештеңе шықпайды.

Екіншіден, пневмония коронавируспен 

байланысты. Этиология біреу, ол – корона-
вирус инфекциясы. Себебі бұл пневмония 
әдеттегіден өзгеше. Статистика бойынша 
көрсеткіш 3-5 есе жоғары.

Халық ауруханадан гөрі үйде емделуді құп 
көреді. Өйткені нау қас жақындарының жылы 
сөзіне, күтіміне зәру. Үйде дәм ді, құнарлы 
тағамдар – жаңа әзірленген сорпа, сүт өнімдері, 
оның ішінде қымыз, шұбат, сау мал, ірімшік, 
дәнді дақылдардан жасалған ботқа жеп, су-
сын, лимонды шырын ішетін мүмкіндік бар. 

Өзім еңбек ететін қалалық №3 емхана 
қызметкерлері пациенттерге үй жағдайында 
стационарлық көмек ұйым дас тыруда. 
Пневмонияға шалдық қандар тегін дәрілермен 
қам та масыз етілуде. Отбасы мүшелеріне 
науқасты ерекше ықыласпен жақсы көру, 
оның сауығып кетуіне сөзбен де демеу болу 
керек екенін ескертеміз. Үй жағдайында 
емдік ингаляция, тыныс алу жаттығуларын 
жасауды, адамда болатын қосымша энергия 

көздерін, басқа да шексіз мүмкіндігін пайда-
лануды үйретеміз. Жақсы сөз айтып, жақсы ой 
ойлауға шақырамыз. 

Отбасында инфекция жұқтырған адам бол-
са, өзі ауруға шалдықпау үшін дәрігер кеңесіне 
құлақ асқаны жөн. Оқшауланған науқасқа 
көмек көрсеткенде медициналық маска мен 
қолғап кию керек. Сондай-ақ күніне аскорбин 
қыш қылын 2 дражеден 4 рет, ацикловирді 1 
таблеткадан 3 рет, ротабиотикті 1 капсула-
дан 2-3 рет пайдалануды ұсы намын. Оксолин 
майын мұрынның іші-сыртына 3-4 рет жағу 
қажет. Лимон қосылған жылы суды көбірек 
ішіп, жақсылап тамақтанған дұрыс. Лажы бол-
са, суық ештеңе ішпеңіз!

Айым ИБАДУЛЛАЕВА,
жоғары дәрежелі 
терапевт-дәрігер,
Қызылорда қаласы

СЕНІМ – САУЫҒУДЫҢ БАСЫ

Қазір жедел жәрдем шақыртушылар мен 
пневмонияның азаюы «бәрі жақсарып қалды» 
дегендей ой тудырмауы керек. Бұл қайта айна-
лып соғатын толқын секілді. 

Осы жағдайға байланысты облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасынан бөлек, 
Тасбөгет кентіндегі облыстық тубдиспансер 
инфекциялық аурухана етіп жасақталды. Бүгінде 
осы екі инфекциялық стационарда 47 орын 
ғана қалды. Ал соңғы талдама нәтижелеріне 
сәйкес бірқатар науқас ауруханадан үйлеріне 
шығарылмақ. Соңғы екі айда өңірде күрделі 
эпидемиологиялық ахуал қалыптасқаны 
белгілі. Алғашында, науқастардың тыныс 
алуының қиындауына байланысты өкпені жа-
санды желдету аппараттарының жетіспейтіні 
белгілі болды. Бірақ бұл мәселе облыс әкімінің 
қолдауымен, демеушілер көмегімен қаржы 
бөлінуінің арқасында шешімін тауып келеді. Әлі 
де болса, 200-ден астам оттегі құрылғысы қажет. 
Өткенде қалалық ауруханада 180-ге дейін оттегі 
баллонын пайдаланған уақыт болды. Қазіргі 
қажеттілік 60-70 құрылғының шамасында.

– Осы жағдайға байланысты тағы қандай 
мәселелер бар?

– Қазір өкпені рентгенге түсіру үшін адам -
дардың емхана алдында көп жиналуы да аса 
қауіпті. Оның ішінде жолдамасыз, тек өз еркімен 
алдын ала тексерілу үшін, денсаулығына алаңдап 
келгендердің қатары қалың. Арнайы зерттеу ба-
рысында анықтадық, тұрғындар арасында «таңғы 
ас ішпей, рентгенге ерте барып түсу керек» де-
ген де түсінік қалыптасқан. Техника дамыған 
уақыт, қазір бұлай етудің қажеті жоқ. Рентгеннің 
түстен кейін де, қажет болған жағдайда кешкі 
8-ге дейін жұмыс істеуін қамтамасыз еттік. Біз 
алдымен дәрігер міндетті түрде өкпені тексер-
ту керек деген адамдар рентгенге түссе дейміз. 
Өйткені, бұл жерге сырқаттанғандармен қатар, 
сау адамдар да барып тұр. Олар ауру жұқтырып 
алса қайтеді? Иін тіресіп, көп адамның бір жерге 
жиналуы – вирустың таралуына қолдау көрсету 
сияқты дүние. Соны тұрғындар түсінсе деймін. 
Сондықтан, алдын ала рентгеннің бос болатын 
уақытын сұрап, мүмкіндігінше түстен кейін ке-
луге тырысу керек. 

– Індеттің үшінші тол қыны балаларға 
қауіпті дегендей ақпарат та бар. 
Бүлдіршіндердің денсаулығын қорғау үшін 
қандай шаралар жасалуда?

– Иә, қазір ел арасында «балалар арасын-
да ауру күшейіп барады» деген де әңгіме бар. 
Жуырда көрші облыстың осы салаға жауапты 
мамандары «бізде дене қызуымен түсетін ба-
лалар көбейіп барады, сіздерде ахуал қалай?» 
деп хабарласты. Содан бастап осы мәселеге 
ерекше көңіл бөлдік. Өйткені, БАҚ беттерінде 
«балаларға бұл ауру айтарлықтай қауіпті емес» 
деген ақпарат та тараған болатын. Осы сөз ба-
лалар саулығына салғырт қарауға негіз болды 
ма деймін. Бүгінде балалар бес айдан асты, үйде 
оқшауланған, қашықтан білім алды. Көбіне 
үлкендер «далаға ойна» деп баланы аулаға 
шығарып жібереді. Әсіресе көпқабатты үйдің 
ауласында маскасы жоқ балалар толып жүр. 
Олар әрине, әлеуметтік арақашықтық сақтау 
дегенді ескермейді, бір ойыншықпен ойнай-
ды, бір-бірінің қолын ұстайды. Оның барлығы 
вирустың таралуына мүмкіндік беруде. Бала 
үйге кіргенде тазаланып кіре ме, оны да қатаң 
қадағалау қажет. Осы мәселе қиындау болып 
тұр. Баланың дұрыс тамақтануы, уақытылы 
демалуы, жеке гигиенасы ата-аналар тарапы-
нан қадағаланып, сырқат белгісі байқалған 
жағдайда бірден дәрігерге хабарласса дейміз. 
Өйткені, баланың ауруын елемей өзінің дәрісін 
бере салып, арқасына май жағып, емдеп аламын 
дейтіндер бар. Осыған ата-аналар абай болуы 
керек. 

– Ауруханаларда бала ларға арналған орын 
саны жеткілікті ме?

– Аудандардағы ауруханаларда бала-
ларға арналған арнайы бөлімдер бар. Жалпы, 
дүйсенбі күні облыстық балалар ауруханасы-
на 46 бала жатқызылса, екі күннің ішінде бұл 
көрсеткіш 74-ке жетті. Бір тәулікте 36 бала дене 
қызуының көтерілуімен ауруханаға түсті. Бұл 
нені білдіреді? Ата-аналар балам мұздай су ішіп 
қойып еді, балмұздақ пен салқын қарбыз жеп 
еді дегендей себеп айтуда. Осындай селқостық 
баланың бойындағы вирустың өршіп кетуіне жол 
берді ме деп ойлаймыз. Сондықтан үлкендермен 
бірге баланы да сақтандыру керек. Егер баланың 
ағзасында вирус болса, суық тигізу, салқын су 
ішу инфекцияны қоздыруы үмкін. Баланы ауыр-
тып алып, дәрі мен дәрігер іздегенше, ауыртпай-
тын жолын іздеу керек. Баланы оқшаулаудың, 
сақтаудың бұдан өзге амалы жоқ. 

Осы аптада түскен 74 баланың көбі ЖРВИ, 
бірақ қазір тереңірек зерттетіп жатырмыз, ол 
пневмонияға айналып кетуі мүмкін. Жалпы 
өткен жылмен салыстырғанда дене қызуымен 
түскен балалар екі есе өскен. Бірақ пневмония-
мен науқастанғандардың саны бұрынғыдай. 
Сондықтан қатты үрейге бой алдырмағанымен, 
бала денсаулығын сақтау бағытында бойымызда 
қорқыныш болуы керек. Бұл «бала ғой, ештеңе 
етпес» деп қарайтын жағдай емес. Үлкендердің 
пневмониясы басылған кезде, балалар пневмо-
ниясы өршісе, жағдай қиын болады. Бала ауыр-
масын дейміз, бірақ бала ауырса, аруханада бір 
емес, екі адамның жатуына тура келеді. Мұндай 
жағдайда оған қарайтын анасы не әкесін де тек-
серуден өткізу керек болады. Оның бәрі артық 
жүк. Қазір науқастардың өзін тексеріп үлгере 
алмай жатқанда, сау адамның жағдайын тексе-
ру – бір бөлек жұмыс. Жағдайды тұрақтандыру 

үшін барынша балалар ауруханасын қолмен 
басқаруға көштік. Дәліздің барлығы бір-біріне 
байланыспау үшін арнайы бөлінген. Сонымен 
бірге дәріханаларда балаларға керек дәрілер 
мен дәрумендік препараттарды жеткілікті ету 
жұмыстарымен де айналысып жатырмыз. Биыл 
ауырған адам санының көп болуына байланысты 
жоспарды қайта қарап, кейінгі айда берілетін 
дәрі қорын ілгері жылжытудамыз. Сондай-
ақ, сатып алу жұмыстары алдағы уақытта да 
жалғасатын болады. 

Қазір балалар ауруханасында әртүрлі 
диагнозбен 130-дай бала емделуде. Оның 
ішінде дене қызуымен түскен балаларды ғана 
қабылдайтын 100 орындық провизорлық бөлім 
ашып қойдық. Балалар алдымен фильтрдан өтеді 
әрі олардан тест алынады. Егер тест нәтижесі 
оң болған жағдайда 20 орындық инфекциялық 
бөлімдегі арнайы орында емделеді. Қазір үш 
бала инфекциялық ауруханада, төртеуі балалар 
ауруханасында ем алуда. 

– Байқауымызша, үл кен дердің өзі көбіне 
жеке гигиенаны сақтау, маска тағып жүру 
талаптарын ескер мейді. Балаларды қалай 
үйретуге болады? 

– Өзімнің де немерелерім болғандықтан, 
үйде барынша оқшауланып жүруге тырысамын. 
Өйткені күні бойы көпшіліктің ортасында, ау-
рухана аралап жүргендіктен, сақтық шарала-
рына салғырт қарағым келмейді. Тіпті, наурыз 
айынан бері төрт немеремді құшақтағаным жоқ. 
«Ата» деп алдымнан жүгіріп шыққанда, алды-
мен қолымды антисептикпен сүртіп, маскам-
ды тағып барып әңгімелесемін. Олар да соған 
үйренген. Бұл немерелерімнен алыстау емес, 
олардың болашағына алаңдау мен қажеттіліктен 
туған дүние болып тұр. Әжесінің айтуы бо-
йынша үйге кіргенде олар да қолдарын анти-
септикпен сүртеді, сабынмен жуады. Тамақты 
күнделікті шаюдың өзін ойынға айналдырған. 
Қазір көшеде өзінде бар, бірақ баласында мас-
ка жоқ адамдарды байқап жүрміз. Бұл – өте 
қауіпті дүние. Бала ауырмайды емес, оның жас 
организмі алғашында мойындамайды. Бірақ ви-
рус жоқ емес, бар ғой. 

Биыл ерекше жыл болып тұр. Ата-ана-
лар өзінің ата-аналық борышын бұрынғыдан 
бірнеше есе арттырып, бүлдіршіндерге қарауға 
мәжбүр. Баланың интернеттің иірімінен шыға 
алмай, телефонға үйір болуы да өте қауіпті. Ана 
мен бала арасындағы қарым-қатынасты реттеу 
үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Олар осын-
дай уақытта үйде баламен бірге сурет салып, 
кітап оқып, ойын ойнауы, т.б. қажет. «Ұйықтап 
алайын, сен аулада ойнап кел» деген көзқарас 
баланың денсаулығына да, психикасына да әсер 
етеді.

– Пандемияны оңай әрі тез еңсеру үшін не 
істеу керек?  

– Бұл вирус ұлтқа, жынысқа, ұлттық 
ерекшелікке қараған жоқ. Ауа жұтатын 
адамдардың бәріне бірдей болып шықты. 
Көпті шақырып той жасау қанымызда бар 
бауырмалдылық, менталитетіміз шығар. Бірақ 
осының бәріне енді жаңа көзқараспен қарау ке-
рек. Әр нәрсенің артында сұрауы бар. Вирус, ең 
бастысы, адамзат бөлініп емес, бірігіп өмір сүру 
керегін ұқтырды. 

Қазақ ұлты да өзара ішкі бірлікті күшейтіп, 
ортақ жауапкершілікті арттыруы тиіс. Қазір 
таласатын емес, жарасатын уақыт. Қиындық 
басымызды біріктіруде. Кәсіпкерлер де, қоғам 
белсенділері де, мемлекеттік қызметкерлер де, 
барлық қоғам мүшелері де ынтымақтастыққа 
ұмтылуда. Бұл – ұлттың бірігуіндегі рухани 
жаңғырудың көрінісі. Жайма-шуақ уақытта 
пендешілігіміз қандай болса, қиындық кезде 
өзара адамгершілігіміз сондай көп болуы тиіс. 

Көбісі «Қытайда екен, Испанияда ғой» деп 
індет бізге келмейтіндей ойға берілді. Бірақ әлем 
бір-бірімен тығыз байланыста ғой. Той жасаған 
дұрыс. Бірақ той керек пе, адамның амандығы 
керек пе? Тойдың арты қайғылы жағдай бол-
са, кім кінәлі? Сосын «келіннің аяғынан бол-
ды, кесірлі келін келді» дейтіндер де бар. 
Олай болмайды. Сондықтан, менің ұсынысым: 
табиғаттың заңымен ұлдың үйленіп, қыздың 
тұрмысқа шығатын уақыты келсе, үлкендердің 
батасын алып, некесін қи. Онда тұрған ештеңе 
жоқ. Қазір ешкім ешкімге күлмейді. Бұрын 
«баласына той жасап бере алмай жүр ме?» де-
ген жалған намыстың жетегіне ерсе, қазір оның 
уақыты өтті. Бұл – шын намыстың уақыты. 
Өзімізді ғана емес, бәрінің жағдайын ойлап, 
ұлтты сақтап қалуымыз керек. 

– Уақыт бөліп, сұхбат тасқаныңызға рах-
мет!

Әңгімелескен
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы»

«БАЛАНЫ АУЫРТЫП АЛЫП, ДӘРІ ІЗДЕГЕНШЕ,
АУЫРТПАЙТЫН ЖОЛЫН ІЗДЕУ КЕРЕК»
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Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ІЗГІЛІК

Л.Рогозов 1934 жылы 14 на-
урызда жұмысшы отбасында 
дүниеге келген. Туған жері – 
Чита облысының Борзинск ау-
даны.  Рогозовтар отбасы 1938 
жылы  Красноярск өлкесіндегі 
Минусинск қаласына қоныс 
аударады. Соғыс басталған 
жылы әкесі майданға аттанып, 
1943 жылы ұрыс даласында 
қаза тапты. Анасының қолында 
үйелмелі-сүйелмелі төрт бала 
қалған еді. Өте ауыр кезеңдерге 
шыдас беріп, тырмысып жүріп, 
балаларын аштыққа, суыққа 
ұрындырмай аман алып шықты. 

Леонид әскери міндетін 
өтеп келгеннен кейін Ле-
нинград педиаторлық-ме-
ди  циналық институтының 
емдеу факультетіне оқуға 
түсіп, оны бітіріп шығады. 
Қатарластары арасында жақсы 
қасиеттерімен көзге түсті. 
Адамдарға көмектескісі келіп 
тұратын бауырмал, елгезек 
жас жігіт жан-жақтылығымен 
ерекшеленді. Институтта қо-
ғам дық жұмыстарға белсене 
аралысып жүріп, музыкамен 
әуестенді, ауыр атлетикамен ай-
налысты. Сонымен қатар жақсы 
футболист және шаңғышы 
болды. Үнемі алға ұмтылып, 
жетістіктерге жетуді, алғы шеп-
тен табылуды мақсат тұтты. 
Антарктида экспедициясына 
еріктілерді шақырған хабар-
ды естісімен алғашқылардың 
бірі болып жазылды. Осылай-
ша инс титутты бітіргеннен бір 
жылдан соң 1960 жылы кеңестік 
6-Антарктида экспедициясына 
дәрігер ретінде қабылданады. 
Дәрігер болғанымен де, барлық 
полярлықтар секілді кез келген 
жұмысты атқара беретін. Ол 
экспедицияда жүргізуші де бол-
ды, метеорологтың да міндетін 
атқарды. 

Рогозов экспедицияға кі-
таптарымен бірге әрқай сы сы-
ның салмағы екі пұт болатын 
гирлерін да алып шыққан-ды. 
Алтыншы материктің Ширма-
хер оазисінде 1961 жылдың 18 
ақпанында  ашылған Новолаза-
ревский стансасына келгеннен 
бастап күнде гир көтерумен ай-
налысып тұрды. 

Экспедиция ретімен өтіп 
жатты. Алайда бір күні Леонид 
өзін жайсыз сезінді. Әлсіздікті, 
дене қызуының көтерілуін 
және ішінің оң жағында ауру 
белгілерін сезді. Рогозов өзінде 
соқырішек екенін бірден білді. 
Бұл сәуірдің 29-ы болатын. 
Логика бойынша бірден ұшақ 
шақыру қажет, бірақ кеңестік 
Антарктида стансаларының 
бірде-бірінде ұшақ болған 
емес. Тіпті болғанның өзінде 
шақыру мүмкін емес еді. Сол 
күндері қатты боран соққаны 
сонша сыртқа шығудың өзі 
қауіпті болатын. Құрлықтан 
көмек шақырса, кеме 36 күнде 
жетеді. Қысқасы, сырттан 
көмекке үміттенуге негіз жоқ. 
Ал 13 адамдық экспедиция 
құрамындағы жалғыз дәрігер 
өзі. Не істеу керек? 

Дәрігер ретінде Рогозов кей-
де ота жасамай-ақ жазылуға 
болатынын түсінді. Ол емнің 

пассивті тактикасын қолданып 
көрді. Тамақ ішуден бас тартты, 
ауырған жеріне салқын басты, 
артық қозғалысқа түспей, тын-
шу қалыпқа көшті. Тіпті анти-
биотик қабылдады. Бірақ ауру 
күшейе түсті, шыдау мүмкін 
болмады.  Өмір не өлім деген 
сұрақ тұрды.  

Амал жоқ, келесі күні өзіне-
өзі ота жасау туралы шешімге 
келді. Өйткені жанындағы 
полярниктердің барлығы да ме-
дицинадан мақұрым болатын. 
Әйтсе де, ол өзіне көмекшілерді 
таңдап алды. Ассистент міндеті 
метеоролог Александр Арте-
мьевке жүктелсе, механик Зи-
новий Теплинский айна мен 
жарықты ұстап тұратын болды. 
Ал экспедиция жетекшісі Вла-
дислав Гербович қандай да бір 
жағдайда көмек көрсету үшін 
дайын тұрды. Рогозин есінен 
танып қалған жағдайда шприц-
пен адреналиннің инъекциясын 
жасап, жасанды дем беруі тиіс.  

Рогозин медициналық құ-
ралдарды дизенфекциялап 
алып, көмекшілеріне аз ғана 
инс труктаж жүргізді және 
олардың қолына залалсыздан-
дыру шараларын өзі жасап, 
медициналық қолғабын кигізіп 
берді. Ал Леонидтің өзі қолғап 
киюден бас тартты. Өйткені ота 
жасайтын жерді көзбен көріп 
тұра алмайтын болғандықтан, 
қолымен қармалап атқару керек 
еді.

Наркоз туралы тіпті сөз 
болған жоқ. Сондықтан  ішіне 
новокаин егіп, оң жағынан 12 
сантиметрлік тілік жасады. 
Жарты сағаттан кейін Леонид 
әлсіздікті байқады, басы айнала 
бастады. Сол себептен әрбір бес 
минуттан кейін бірнеше секунд-
тай демалып алып тұрды. 

«Байғұс ассистенттерім! 
Оларға назар аудардым. Ақ халат 
киген олардың қор қыныштан 
бет-жүздері де аппақ болып 
тұрған еді. Менің өзімді де үрей 
биледі. Бірақ қорқынышымды 
жеңу керек болды» деп жазады 
кейін Рогозин өз күнделігінде. 
Ал ассистенттері кейін бұл 
оқиға туралы естеліктерінде 
ақтарылып жатқан ішектерге 
қарап тұру қиынның-қиыны 
болғанын айтады.  Жүректері 
дүрсілдеп, бастары айналып, 
лоқсыған кезде бөлмеден 
шығып кеткілері келген. Деген-
мен, олар өз міндеттерін жақсы 
атқарып шығады. Тіпті Теп-
линский кәнігі медқызметкер 
секілді дәрігердің тер жуып 
кеткен бетін, көзін дер кезінде 
сүртіп құрғатып тұрды. Ал экс-
педиция жетекшісі медицина 
тарихындағы ерекше оқиғаны 
суретке түсіріп алады. 

Сөз жоқ, Рогозов өзіне 
ота жасап жатқан кезінде 
өте мықтылық танытты. Ол 
асқынып тұрған соқырішек кез 
келген сәтте жарылып кетуі 
мүмкін екенін, ол жағдай бірден 
өлімге апаратынын жақсы 
түсінді. Ота кезінде әлсіреп, 
өз қолын сезінбейтіндей кезең 
болды. Қолындағы скаль-
пельмен басқа жерді  кесіп 
жатқандай болып сезілді. Десе 

де, бар күшін жинап, сипа-
лап отырып, қарғыс атқыр 
апендиксті сәтімен кесіп алады. 
Ол жарылар шаққа келіп тұр 
екен. Сәл кешіксе, бәрі сәтсіз 
аяқталған болар еді.

Мұнан соң Леонид ота 
жасаған жерді тігіп шығады. 
Ота жасауға барлығы екі 
сағаттай уақыт кетті. Рогозин 
ассистенттеріне құрал-сай ман-
дарды жинастыруды тапсырып, 
өзі ұйықтататын дәріні ішіп 
алып, ұйқыға кетті.

«Біз қатты шаршадық, әсі-
ресе психологиялық тұрғыда. 
Егер ота сәтсіз аяқталғанда ең 
бірінші мен кінәлі болып шығар 
едім. Ол жағдайда жалпы-
кеңестік полярлық экспедиция-
лар атына кір келетін еді» деп 
еске алады Гербович. Екі-үш күн 
өткен соң Рогозиннің қызуы ба-
сылып, дене қызуы тұрақтады. 
Ал бес күн өткенде тігісін ала-
ды. Кейін мамандар тігістің өте 
әдемі орындалғанын атап өтеді. 
Көп ұзамай Рогозинді елге алып 
кетудің сәті түседі. 

Оны батыр ретінде қарсы 
алды. Есімі әлемге әйгілі бол-
ды. Медицина тарихындағы 
ерекше оқиға орын алардан 18 
күн бұрын адамзат тарихын-
да алғаш рет ғарышқа адам 
аттанған болатын. Юрий Га-
гаринге Кеңес одағының ба-
тыры атағы берілді.  Жерге 
орала салысымен, оны сән-
салтанатпен күтіп алып, мақтау 
мен мадақтаудың астында 
қалдырды. 

Халық Гагаринмен қатар 
Рогозинді де құрмет тұтып, 
екеуін салыстырды. Екеуі де 27 
жаста болды, жұмысшы отба-
сында дүниеге келген, екеуі де 
бұған дейін адамзат тарихында 
болмаған ерлік іс жасады. Сол 
жылы хирург Леонид Рогозин 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 
ВЛКСМ орталық комитетінің 
Құрмет Грамотасымен мара-
патталады. Кейінірек медицина 
саласындағы ұзақ жылғы еңбегі 
үшін «Денсаулық сақтау саласы 
үздігі» атанады. «Құрметті по-
лярник» атағы да беріледі.

Ол туралы мақалалар 
мен кітаптар жазылды, кино 
түсірілді, сұхбаттар алынды. 
Владимир Высоцкий оған ән ар-
нады. Рогозинге хаттар ағылып 
келе  бастады. Осындай кезеңде 
оның өміріне өзгеріс әкелген 
жан чехословакиялық  Марцел-
ла есімді сұлу бойжеткен еді. 
Қыздың шақыруымен қонаққа 
барып, бірнеше күн өткен соң 
некелесіп, ерлі-зайыпты атан-
ды. Екі жас Ленинградқа келіп, 
Рогозинге Антарктида экспе-
дициясынан оралғаннан кейін 
берілген пәтерде өмірлерін бас-
тады. Балалары дүниеге келді. 
Алайда жарасып кете қоймады. 
Марцелла бұл жаққа үйрене ал-
май, оны отанына бірге қайтуға 
үгіттеумен болды. Бірақ Лео-
нид еш жаққа барғысы келме-
ген болатын. Ақыры әйелі ба-
лаларын алып өз еліне қайтып 
кетті. Дәрігерге бұл жағдай өте 
ауыр соққы болып тиді. Екінші 
рет болгариялық аруға үйленді. 

Рогозин аспирантураға тү-
сіп, диссертация қорғады. 
Ленинградтағы клиникаларда 
хирург болып жұмыс істеді. 
Бұдан кейін Ленинград фтизи-
опульмонология институтының  
лимфоабдоминальдық тубер-
кулез хирургиясы бөлімінде 
14 жыл үзбей еңбек етті, 2000 
жылы өмірден өтті. Қызы Еле-
на мен ұлы Владислав екеуі 
де әкесіне ұқсап, медицинаны 
таңдап, дәрігер болды. Оларға 
бүгінге дейін планетаның 
түкпір-түкпірінен әкесінің ерлік 

ісі туралы материал сұрағандар 
жиі хабарласып тұрады. Кезінде 
аты аңызға айналған дәрігерді 
әлі ұмыта қойған жоқ.

Петербургтағы Арктика 
және Антарктида музейінде 
Рогозиннің ерлік ісіне ар-
налып, стенд жасалған. Ол 
жерде хирургтің өзіне опе-
рация жасаған медициналық 
құрал-саймандары қойылған. 
Л.Рогозин жасаған ота көптеген 
елдердің әскери медицина оқу-
лықтарына енгізілген.

Мақаланы осы жерден аяқ-
тауға болар еді. Алайда тарихқа 
қиянат жасауға болмайды. Ле-
онид Рогозин оқиғасы меди-
цинадағы алғашқы жағдай 
деп есептелгенмен, одан біраз 
бұрын американдық дәрігер 
Эван О Нейл Кейннің өзіне 
ота жасағаны да белгілі. Ол 
ХХ ғасыр басында өзінің 
соқырішегіне ота жасады. 
Ондағы негізгі мақсат ме-
дицина  қауымдастығына 
жал пы жансыздандырумен 
(нар коз, жалпы анестезия) са-
лыс   тырғанда жергілікті жан сыз-
дандырудың (жергілікті анес-
тизия) анағұрлым артық екенін 
дәлелдеу болатын.  Отаны ол өзі 
жасады. Алайда айнала қоршап 
тұрған дәрігерлер қандай да бір 
оқыс жағдай орын алса, кірісіп 
кетуге дайын тұрған еді.

Кейінірек Антарктидада 
тағы да өзіне-өзі ота жасаған 
оқиға болды. Американдық 
экспедицияның  дәрігері Джер-
ри Нильсон ханым  сүт безінде 
ісік пайда болғанын сезді. 
Жаңадан пайда бола бастаған 
биопсияны алып тастамаса 
болмайтын жағдай туындады. 
Бұл – 1999 жыл, технологияның 
дамыған кезеңі еді. Джерри 
өзіне ота жасап жатқан кезде 
құрлықтағы әріптестері интер-
нет бейнебайланысы арқылы 
бақылап, ақыл-кеңесін беріп 
отырды. Операциядан соң 
дәрігер үлкен жерге оралмастан 
полярлық стансада уақытылы 
химия терапиясын қабылдап, 
рактан емделіп шығады.  

Өз өмірін сақтап қалу үшін 
адам айтқысыз небір қадамдарға 
баратын кездер болады. 
Американдық альпинист Арон 
Ролстон 2003 жылы шыңға 
көтерілу кезінде жоғарыдан 
құлаған ауыр тас қолын басып 
қалады. Осы қалыпта төрт күн 
жатуға тура келді. Ол еш жақтан 
көмек келмейтінін түсініп, 
қолын кесіп тастауға тәуекел 
етті. Шынтағынан төмен жер-
ден жгутпен қатты байлап, 
пышағымен қолын кеседі. 
Осылайша тас құрсауынан бо-
сап, аман қалады. Бұдан бөлек, 
мұхит айдынында қолын өте 
қатты жарақаттап алған яхташы 
ота жасап қанды тоқтатқаны, 
тағы спортшының аяғындағы 
гематомаға ота жасағаны 
белгілі.

Ортағасырлық жазбалар-
да сол кездегі дәрігерлердің 
тәуекелге барып, өздеріне ота 
жасағандары туралы деректер 
бар. Бірақ ондағы пышаққа 
түсу себептерінің басым бөлігі 
амалсыздық жағдайдан емес, 
анатомия ғылымын алға жыл-
жытуды көздегендіктен еді. 
Ал тарихта сондай-ақ небір 
қауіпті ауруларды арнайылап, 
өзіне жұқтырып, жаңа дәрілерді 
өздеріне егіп, сынақтан өткізген 
дәрігерлер болғаны белгілі. Өз 
мамандығын шексіз сүйген, 
адамзат үшін небір қатерге ба-
сын тіккен осындай ақ халат-
ты абзал жандардың бүгінгі 
ізбасарлары қауіпті індетке 
қарсы майданның алғы шебінде 
жүр.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Бұдан 59 жыл бұрын 1961 жылдың сәуір  айында 
Антарктидадағы Новолазаревская стансасын-
да нағыз ерлік жасалды. Кеңестік полярлық 
экспедициясының дәрігер-хирургі Леонид Рогозов 
соқырішекті алып тастау үшін өзіне ота жасады. Осы-
дан кейін оның есімі әлемге мәшһүр болды. Ерекше 
оқиғаның қалай болғанын әңгімелеместен бұрын 
дәрігердің өмір жолына тоқталып өтелік. 

Sb

ӨЗІНЕ ОТА ЖАСАҒАН
ТАНЫМ

Бүгінгідей қиын сәтте 
жомартқолды азаматтар қол 
ұшын созып, көпке көмегін 
ұсынуда. Осы орайда құрылыс 
саласында еңбек етіп жүрген 
кәсіпкерлер бірігіп, қаражат жи-
нап, бірқатар емдеу орындарына 
өкпені жасанды желдету аппара-
тын алуға септігін тигізді. 

«СМП Қызылорда» ме ке месінің басшысы 
Темір хан Әлімқұлов бұған дейін әлеу меттік 
жағынан аз қам тылған екі отбасына пәтер 
сыйлаған болатын. Қайырым дылық шаралары-
нан қалыс қалмайтын кәсіпкер елді жайланған 
індет кезінде де көпшілікке көмек көрсетіп жүр.

– Қазір елімізде коронавируспен қатар пнев-
мония, тұмау өршіп тұр. Қиындықты еңсерудің 
бірден-бір жолы – оқшаулану. Көптеген жұмыс 
орны уақытша тоқтап тұр. Адамдар жұмыссыз 
қалды. Әсіресе, бұл жағдай әлеуметтік  жағынан 
аз қамтылған, көпбалалы, бір айлыққа қараған 
отбасыларына қиындық тудырды. Міне, осын-
дай көмек қажет отбасыларына қолдау білдіріп, 
демеп келеміз. Сонымен қатар ауруханаларда 
өкпені жасанды желдету аппараты тапшы екенін 
білдік. Мәселеге орай бірқатар құрылысшы 
кәсіпкерлер бірігіп, құрылғыны алуға қаражат 
бөлдік, – дейді ол.

Игілікті істің қасынан табылған құрыш-
қолды азаматтың бірі – Әділхан Маштаев. Ол 
басқаратын «Аман-Құрылыс» ЖШС мекемесі 
қайырымдылық шараларына белсене қатысып 
келеді.

– Қайырымдылық шараларына біздің құрылыс 
мекемесі де өз үлесін қосуда. «Бірлесе білген 
ел бәрін жеңеді» деп бекер айтылмаған. Бұл – 
уақытша сынақ. Бұл күндер де артта қалады. 
Бір-бірімізге қолдау білдіріп, көмек қолын со-
зып, сауапты іске жұмылайық, – дейді Әділхан 
Маштаев.

Талай көрікті құрылыс нысанын салып, ел 
игілігіне берген  «Интегрострой» ЖШС басшы-
сы Бақдәулет Искаковтың игілікті істері жайын-
да көп шілік жақсы біледі.

Облыс аумағында мекеме салған нысан-
дар жетерлік. Мәселен, қала орталығындағы 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапхана, «Жастар үйі», «СПМК-70» және 
«Арай» шағын ауда нын дағы тұрғын үйлерді са-
лып, пай далануға берді. 

Биыл құрылыс мекемесі сол жағалаудан 40 
пәтерлік тұрғын үйді салып, көпбалалы аналарға 
табыстады. Сонымен қатар Жалағаш ауданы, 
Шәменов ауылында 140 орынға арналған мектеп 
құрылысын аяқтады. 

Құрылыс мекемесі қа йы рымдылық ша-
раларымен іс бастағалы айналысып келеді. 
Жыл сайын «Мектепке жол» акциясына бел-
сене қатысады. Тұрмысы төмен, аз қамтылған, 
көпбалалы отбасына қаржылай қолдау білдіріп 
отыр. Қайы рымдылық шараларымен айналы-
сатын қорлармен де бірлесіп жұмыс жасайды. 
Мүмкіндігі шектеулі жандарды да назарынан 
тыс қалдырған емес. Ардагерлерге де жағдай 
жасап, олардың демалуына мүмкіндік сыйлап 
келеді.

Бір арнаға 
тоғысқан 
тілек

Төсек-орындар 34 %-ке  
босады
Аймақтағы ауруханаларда инфекциялық 

стационарда 645 орын болса, провизорлық 
стационарда 1790 төсек-орынмен қам-
тылған (барлығы 2435 төсек-орын). Бүгінде 
ауруханаларда бос орындардың саны – 
820 (34% бос орын), яғни стационарлар-
да орын тапшылығы жоқ, егер қажеттілік 
туын даған жағдайда жеке клиникалар 
оңтайландырылады.

Аймақтағы емханалар жанынан 
құрылған 161 мобильді топтың халыққа 
тынбай қызмет етіп,  үйден емдеу шара-
ларын қолға алғаны арқасында жазылып 
шыққандар саны артуда.

15 шілдеге дейінгі орындардың жүк-
темесі 77% қамтыған болса,  21-і шілдеде 
төсек-орындардың жүктемесі 66 % құраған, 
яғни ауруханада ем алушылар  саны 9%-ке 
азайған. 

Жедел жәрдем шақыру 
2 есеге азайды
Эпидемиологиялық ахуал күрделі кезде, 

яғни, шілде айының бірінші он күндігінде 

тәулігіне 2500-ден астам шақырту келіп, 
жүктеме 2 есеге артқан болатын. 

Облыстағы барлық емханалар жаны-
нан  161 мобильді топ құрылып, халыққа 
қызмет көрсетуде. Мобильді топтардың же-
дел халыққа қызмет етіп, ахуал тұрақталып, 
шақыртулар саны да азайды.

Жедел жәрдемді жалпы шақыру 2 есе-
ге азайса, дене қызуымен хабарласушылар 
3 есеге, пневмониямен шақыртулар 2,5 
есеге азайды. Қазіргі таңда шақырту саны 
тәулігіне 1200-1300-ді құрауда.

Мобильді бригаданың саны 
161-ге артты
Емханалар жанынан құрылған бар-

лығы 161 мобильді топ халыққа қыз мет 
көр сетуде. Айта кету керек, бұған дейін 
мобильді бригаданың саны 125 еді. 

Науқастарға амбулаторлы жағ дай да 
медициналық көмек көрсету,  ди на микалық 
бақылауды қажет ететін науқастарды 
үй жағдайында бақылау жасау үшін 
жасақталған мониторингтік топтардың 
33-і қалада, 28-і аудан орталықтарында 
және 100-і елді мекендерде. 

13 шілдеден бастап пневмония диа-
гнозы қойылып, амбулаторлы емді қажет 
ететін науқастарға «Үй жағдайындағы 
стационар» қызметі қосылған болатын. 
Аталған қызмет 7 БМСК ұйымында 
(№№1,6 қалалық емхана, «Сенім» ЖШС, 
Арал, Қармақшы, Жаңақорған аудан-
дары және «Қазалы теміржол» ЖШС) 
құрылған. 

CALL орталық 
ашылды
20 шілдеден бастап эпидемиологиялық 

ахуал жайлы ақпарат алу үшін CALL 
орталық жұмыс істейді.

14 қызметкер 24/7 тәртібімен, яғни 
тәулік бойы халыққа қызмет көрсетеді.

Облыс бойынша 8-800-080-22-26, 
40-00-01 CALL орталығына хабарла-
су арқылы және «Facebook» әлеуметтік 
желісіндегі #Oblystyq Jastar Densaylygy 
Ortalygy парақшасына хабарлама қалдыру 
арқылы эпидахуал жайлы ақпарат алып, 
кері байланыс орнатуға болады. 

Қоңырау тегін қабылданады.

COVID: Дерек пен дәйек

Бұл тәсіл үшін қолданы-
латын құбырлар қышқыл зат-
тарға төзімді полиэтилен, 
поли  ви нилхлорид, сондай-ақ 
то тық пайтын болат матери-
алдардан жасалады. Соны-
мен қатар, құбыр арқылы кө-
терілген уран ерітінділері 
қалы бын бұзбайды.  Содан 
кейін арнаулы ыдыстарға салы-
нып, оны сатып алушыларға 
жөнелтіледі. 

Жұртшылық арасында 
күкірт қышқылын уран өндірі-
сінде қолданудың  қоршаған 
ортаға зардабы бар деген әңгі-
ме де айтылып қалатыны рас.

 – Біздің тәжірибемізде 
ондай жоқ. Күкірт қышқылы 
темір жолмен  арнайы құты лар-
мен жеткізіледі. Одан соң ол 
герметикалық цистерналарға 
құйылып, елді мекендерден 

тысқары жатқан жолдармен та-
сымалданады. Ал сілтілендіру 
реагенті негізінен тек жер 
астында жүреді. Өйткені, 
жер астындағы өнім сумен 
дайын далады. Ерітіндіні сору 
мен құю циклында да тепе-
теңдік сақталады. Кеніш тің 
іші мен сыртындағы бұр ғылау 
ұңғыларының суы әр тоқсан са-
йын сорылып алынады. Сонан 
соң зерт ханаларға жіберіліп, 
тек серіліп тұрады. Соның 
химия лық қорытындысы бо-
йынша осы күнге дейін судың 

қышқылдануы мен уранның 
көбеюі байқалған жоқ, – деді 
бұл туралы серіктестік басшы-
сы  Мұхамеджан Салқынбаев. 
Ол Ұлттық атом өнеркәсібі 
компаниясы уран өндіруші 
мекемелерінде жұмысшылар 
еңбегін, қор шаған ортаны 
қорғау, радиа циялық қауіп сіз-
дік пен өнер кәсіп қауіпсіздігі 
де басты назардағы мәселе 
екенін атап өтті. Жыл сайын 
табиғатты қорғау ісіне қомақты 
қар жы бөлінеді. Қол да ныстағы 
ұңғымалар гео физикалық зерт-
теулерден өтіп, техникалық 
ақауы барлары дер кезінде 
жөнделеді. Жалпы, уран өн-
дірісі бүгінде жаңа сатыға 
көтерілген. Соның арқасында 
қоршаған ортаның ластануы 
болмайды, кеніштердің айна-
ласындағы елді мекен тұрғын-

дарының денсаулығына зиян 
келмейді деп айтуға болады.  

Серіктестік басшысы пан-
демия кезінде барынша қауіп-
сіздік шаралары ескеріліп, 
өндірісті жүргізуге өте қажет 
мамандар ғана жұмылдырылып 
жатқанын жеткізді. Вахталар-
дың ауы сым мерзімі ұзар-
тылып, мезгілі келгендер дем-
алысқа жіберілді. Ал жасы 
55-тен асқан жұмысшылар 
өндірістен уақытша босатыл-
ды, бірақ оларға  жалақысының 
75% көлемі төленуде.  Барлық 
жұмысшылар қорғаныс кос-
тюм дерімен, бетпердемен 

қам  тамасыз етіліп, тегін меди-
циналық тексеруден өткізіліп 
тұр. М.Салқынбаев осындай 
сақтық шаралардың арқасында 
ауырып қалған немесе өнді-
рістік жарақат алғандар бол-
мағанын айтты. Оның айтуын-
ша, қазір Иіркөл кенішіндегі 
барлық 191 адамның жартысы-
нан астамы ғана өндіріске ара-
ласуда.

Серіктестік аудандағы 
өтетін көптеген іс шараларға 
көмек қолын созып келе 
жатқанын да атап өту ке-
рек. Абаттандыру мен көгал-
дандыру жұмыстарына үлес 
қосып, «Мектепке жол», «Біз 
біргеміз!» акцияларынан тыс 
қалған емес. Ал төтенше жағ-
дай жарияланған кезеңде аз 
қамтамасыз етілген отбасы-
ларына азық-түлікпен көмек 

көрсетілді. Жыл сайын ком-
пания жұмысшыларының 
13 жасқа  дейінгі балалары 
жазғы демалыс лагерьлеріне 
жіберіліп тұратын еді. Биыл 
оған рұқсат берілмегендіктен, 
65 балаға спорт киімдерін алуға 
30 мың теңгеден аударылды. 

Міне, осылайша қазіргідей 
қиын кезеңде жұмысын тоқ-
татпай, ел бюджетіне қаржы 
түсіріп, сонымен бірге қоғам-
дағы түйткілді мәсе ле лерге үн 
қатып келе жатқан ұжымдар 
қатарында «Иіркөл» кеніші де 
бар.

КЕНІШ БАСЫНДА

1-бет 
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Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

шығындар 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды 

тұлға Жеке тұлға Заңды 
тұлға Жеке тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 65 906,486 32 074,418 33 832,068 0,000 1 104 576,570 568 201,970 536 374,600 0,000 16,76 17,72 15,85 0,00 1 163 218,540 1 104 576,570

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 2020 жылғы 1-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында  
өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

 БСН 980340002633

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 

сметасы, мың 
теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 747 166 740 798 -6 368

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 796 489 781 872 -14 617

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету 
шығындары

248 956 213 984 -34 972

Жиынтығы: 1 792 611 1 736 654 -55 957

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2020 
жылдың 1-жартыжылдығына электр 
энергиясын бөлшек сауда нарығында  
нақты және іс жүзіндегі шығындары 

жөніндегі мәлімет
БСН 971140002240

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000497 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

шығындар 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды 

тұлға Жеке тұлға Заңды 
тұлға Жеке тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 109 172 48 726 54 083 6 363 1 769 001 849 518 827 589 91 894 16,20 17,43 15,30 14,44 1 805 745 1 769 001 -2,03%

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2020 жылғы 1-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында  
өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

 БСН 971140002240

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде 
№000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 

сметасы, мың 
теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 477 227 446 589 -30 638

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 332 221 336 628 4 407

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету 
шығындары

320 167 323 694 3 527

Жиынтығы: 1 129 615 1 106 911 -22 704

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 
2020 жылғы 1-жартыжылдығына электр 

энергиясын бөлшек сауда нарығында  
нақты және іс жүзіндегі шығындары 

жөніндегі мәлімет
 БСН 980340002633

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 
№000497 мемлекеттік лицензиясы берілген)

«Мади Қажы атындағы» ЖШС 2020 жылдың 
20 тамыз күні сағат 11.00-де Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, Шір кейлі ауылы, Ж.Құттыбаев 
көшесі, №4, Шіркейлі ауылдық Мәдениет үйінде 
серік тестік құрылтайшыларының (қатысу-
шыларының) кезектен тыс жалпы жиналысы 
өтетіндігін хабарлайды. 

Күн тәртібінде қаралатын мәселелер:
1. Кезектен тыс жалпы жиналыстың төрағасы 

мен хатшысын сайлау;
2. Ауыл шаруашылығы техникаларын сатып 

алу (лизинг, несие және т.б.) туралы.
Жиналыстың түрі: кезектен тыс жалпы жина-

лыс. 
Жиналысты өткізу тәртібі: кезектен тыс жал-

пы жиналыс «Жауапкершілігі шек теулі және 
қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер тура-
лы» Қазақстан Респуб ликасының 1998 жылғы 22 
сәуірдегі №220-І Заңының 45, 47, 48-баптарының 
талаптарына сәйкес өткізіледі. 

Жиналыстың өткізілу және шешімдер 
қабылдау тәртібі, сырттай дауыс беру және 

сырттай дауыс беру рәсімін жүргізудің тәртібі 
және оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған 
Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінің нормалары хабарламаға қосымша 
тіркелді.

«Мади Қажы атындағы» ЖШС құрыл-
тайшыларының кезектен тыс жалпы жина-
лысы туралы қосымша мәліметтерді төменде 
көрсетілген тұлғалар арқылы білуге болады: 

«Мади Қажы атындағы» ЖШС-ның директо-
ры С.Султанов, ұялы телефоны: 8 705 298 44 66, 
8 707 656 93 93;

«Мади Қажы атындағы» ЖШС құрыл-
тайшыларының сенімхат бойынша өкілі және 
«Мади Қажы атындағы» ЖШС-ның Заң және 
кадр бөлімінің басшысы С.Тоқманбетов, ұялы 
телефоны: 8 705 733 90 50.

Ескертпе: Жалпы жиналысқа тіркеу үшін 
қатысушылар өзімен бірге жеке басын куәлан-
дыратын құжатымен келуі тиіс.

«Мади Қажы атындағы» ЖШС.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жос пар-
лау алдындағы, жоспар лау, жо балау 
алдындағы және жобалау құжатта-
масын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тар мағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ (20-45-01) 
«Оңтүстік Құмкөл кенішінде №2800, 
1020, 137, 230, 200, 141, 340, 2071, 2079, 
347, 136, 330 ұңғымаларынан аралық 
құбыр ларды ауыстыру» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескер-
тулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com элек-
тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-91-92.

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 ж. 28.06 №204-
ө бұйрығымен бекітілген «Жос-
парлау алдындағы, жоспар лау, жо-
балау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын әзірлеу кезін де көзделіп 
отырған шаруа шы лық және өзге де 
қызмет тің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулық-
тың» 53-тармағына сәйкес «Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (20-
39-01) «Оңтүс тік Құмкөл кенішінде 
135, 138, 2014, 2043, 2108, 2109, 2124, 
4024, 5012 ұңғымаларынан аралық құ-
бырларды ауыстыру» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескер-
тулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com элек-
тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-91-92.

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспар-
лау алдындағы, жоспар лау, жобалау 
ал дын дағы және жоба лау құжатта-
масын әзірлеу кезінде көзделіп отыр-
ған шаруа шылық және өзге де қыз-
меттің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулық-
тың» 53-тармағына сәйкес «Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (20-
42-01) «Оңтүстік Құмкөл кенішінде 
1010, 2007, 2004, 2121  ұңғымаларына 
жүргізілген айдау құбырларын ауысты-
ру» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескер-
тулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com элек-
тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-91-92.

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспар-
лау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжат-
тамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отыр ған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқау лық-
тың» 53-тармағына сәйкес «Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (20-
41-01) «Оңтүстік Құмкөл кенішінде 
ӨҚ-4А-дан ТҚ-4-ке дейінгі мұнай 
құбырларын ауыстыру» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескер-
тулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com элек-
тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-91-92.

Хабарламалар

Хабарландыру
«Торгово-транспортная компания» ЖШС ҚР Экологиялық кодексіне 

сәйкес «Қызылорда облысы, Шиелі ауданында 0-13 км «Шиелі-Тайқоныр» 
автожолының күрделі жұмыстар» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізеді. Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық 
мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі. 

Жауапты: Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және ескертулер мен 
ұсыныстарды қабылдау үшін Қызылорда облысының табиғи ресурс-
тар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының  мемлекеттік 
экологиялық сараптама бөлімінің экологы Суханова Ботагөз. Байланыс 
телефоны: 8(7242) 605369.

Ведомстводан тыс кешенді сараптама қаралу кезінде  мемлекеттік  
экологиялық сараптама жүргізіледі.

Тапсырыс беруші: «Торгово-транспортная компания» ЖШС.
Материалдар электронды түрде http://www.gov.kz/memleket/entities/

kyzylorda-tabigat интернет-ресурсында  орналастырылды.
Жобаны әзірлеуші «Қызылордадорпроект» ЖШС, Байланыс телефо-

ны: 8(7242) 23-44-86.
Күні, уақыты және орны: 2020 жылдың 21 тамызында сағат 15.00-де, 

Қызылорда қаласы, Есенов көшесі, 17А/21. 

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 

сметасы, мың 
теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 1 437 087 1 455 962 18 875

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 1 340 696 1 273 844 -66 852

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету 
шығындары

367 328 349 545 -17 783

Жиынтығы: 3 145 111 3 079 351 -65 760

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 
2020 жылғы 1-жартыжылдығына электр 

энергиясын бөлшек сауда нарығында  
нақты және іс жүзіндегі шығындары 

жөніндегі мәлімет
 БСН 990640000352

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 
№000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

шығындар 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды 

тұлға Жеке тұлға Заңды 
тұлға Жеке тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік
зонасына

қарай
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 195 993,279 87 083,942 108 909,337 0,000 3 044 138,044 1 545 648,555 1 498 489,489 0,000 15,53 17,75 13,76 0,00 3 261 115,035 3 044 138,044

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 2020 жылғы 1-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында  
өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

 БСН 990640000352

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Хабарландыру

(БСН 040440019227 Сырдария ауданының әділет басқармасында 2004 жылдың 12 сәуірінде тіркелген)

Тұтынушылардың назарына!
ШЖҚ «Қызылорда су жү йесі» МКК тұтынушылар мен өзге де 

мүдделі тұлғалар ал дында 2020 жылдың І жар ты жылдығына арналған 
қо ры  тындылары бойынша бекі тіл ген тарифтік сметаның ин вес тициялық 
бағдарламаның орын далуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің 
сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополия-
лар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ту-
ралы есебін  2020 жылдың шілде айының 30 жұл дызына  сағат 11.00-
ге ауыс тырылғаны жөнінде мәлімдей отырып, Желтоқсан көшесі №156 
үйде – мекеменің ғимаратында өткізілетіндігін хабарлайды. 

ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК әкімшілігі.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нуре-

кеевич 2020 жылдың 7 шілдесінде қайтыс болған азамат Алиев Галым 
Турехановичтің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

«Қызылорда облысы Арал қаласының маңында 
20 МВт күн электр станциясы” объектісі бойын-
ша жаңартылатын энергия көздерінің жаңа нысан-
дарын салуға арналған жобалық құжаттамасының 
қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау бөлімі бо-
йынша «Energy System Researches» ЖШС 23.07.2020-
21.08.2020ж. аралығында сауал нысанындағы қоғам-
дық тыңдауларды өткізу туралы хабарлайды.

Жергілікті атқарушы орган: Кентау қаласы 
әкімдігі. Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. Су-
ханова Ботакөз (мемлекеттік экологиялық сараптама 
бөлімінің экологы), +7 (7242) 605369.

Экологиялық сараптаманы жүргізу жөніндегі 
өкілетті ұйым: ведомстводан тыс экологиялық сарап-
тама.

Тапсырыс беруші: «ЖЭК қолдау жөніндегі есеп 
айырысу-қаржы орталығы» ЖШС, Қазақстан Рес-
публикасы, Нұр-Сұлтан қ., Z00T2D0, Тәуелсіздік 
даңғылы 59, “KEGOC” АҚ ғимараты, офис 224, 

Дүйсенов Жеңіс (ЖЭКҚЖЕАҚО ЖШС-ның Даму және 
жоспарлау жөніндегі директоры): +7 701 501 37 85,  
dyusenovzh@kegoc.kz

Жобалық құжаттаманы әзірлеген: жобалаушы 
ұйым «Energy System Researches» ЖШС, Алматы қ., 
Жамбыл көшесі 114/85 оф. 243, Малахатько Степан 
(жобаның бас инженері): +7 701 212 07 39, malakhatko.
stepan@esr.kz

ҚОӘАБ әзірлеуші «Экологический центрпроек-
тирования» ЖШС, Тараз қ., Қойгелді к, 55 үй. Данияр 
Керім, +77085403028.

Материалдардың электрондық нұсқасы  tabigat.e-
kyzylorda.gov.kz және www.renewable-energy.kz веб-
сайттарында қолжетімді. 

ҚОӘАБ материалдарының қағаз нұсқасымен келесі 
мекен-жайда танысуға болады: Қазақстан,120100, 
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы, Аста-
на көшесі, 33.

Барлық түсініктемелер мен ұсыныстар мына 
электрондық поштаға info@esr.kz қабылданады.

Хабарландыру

Қорқыт Ата атын-
дағы Қызылорда уни-
верситетінің  зерт-
теу  ші-ғалымы, аяу лы 
ұс таз, ака де миялық про  -
фессоры Төрехан Ке-
мел   қызы өмірден озды.

Төрехан Кемел-
қызы 1937  жылы Ал-
маты облысы, Жам-
был ау да нының 
Сү  йін  бай ауылында 
дү    ниеге келген.  1963 
жы лы Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық 
инс  ти тутының Жара-
тылыстану-гео графия фа куль тетін 
«Химия-биология және ауыл шар-
уашылық негіздері» мамандығы 
бойынша үздік бітіріп, еңбек жолын 
Алматы облысында мектеп мұғалімі 
болып бастаған. 1964-1967 жылдары 
ҚазПИ-дің «Генетика» мамандығы 
бойынша аспиранты, 1968 жылдан 
Н.В.Гоголь атындағы аға оқытушы, 
доцент, академиялық профессор, 
кафедра меңгерушісі қызметтерін 
абыройлы атқарды. 1973 жылы 
кан дидаттық диссертациясын қор-
ғады. Көп жыл атқарған абыройлы 
қызметі ескерусіз қалмай, «Тың және 
тыңайған жерлерді игергені үшін», 
«Еңбек ардагері» ме дальдарымен, 
«Қыз меттегі үздік та быстары үшін», 
«Қа зақстан Республикасы Білім беру 
ісінің үздігі» белгілерімен, Қазақ 
КСР Білім ми нис трлігінің Құр мет 

грамотасымен мара-
патталған.

Өмір сағатын сәл 
тоқтатып, артқа ше гініс 
жасап, ға лым ның ғұ-
мыр намасына көз жү-
гірт сек, ғылыми тарих-
на маның тамыр жаюына 
бар ғұмырын арнаған ірі 
зерттеуші-ғалым, ұстаз-
дар дың ұстазы деуге ла-
йық Төрехан апайымыз 
Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 
университетінде 50 жыл -
дан аса уақыт үзіліссіз 

қызмет ат қарып, қалың қауымның 
ыстық ықыласына бөлен ген санаулы 
маман дардың бірі болды. 

Төрехан апайымыздың өзі де, 
өмірі де біздер үшін үлгі болды. 
Асыл апайымыздың жүзі мейірімге 
толып тұратын жүрегі кең парасат 
иесі еді. Ардақты ұстаз, ақылшы 
дос, керемет сырлас құрбымыздай 
болды. Үлкенмен де, кішімен де сөзі 
мен ісі жарасымды болған аяулы 
жанның жаны жәннатта, иманы жол-
дас болсын дейміз. Алтындай асыл, 
мейірімді апайымыздың өмірде өзі 
болмағанмен өнегелі істері мәңгі жа-
дымызда сақталады. 

Жаратылыстану 
институтының 

«Биология, география және 
химия» кафедрасы ұжымы. 

Тауда туып, Сырда өскен

ҚР ҰлттыҚ Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы БеРілген

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», 
«Ақмешіт 
жастары» 
және аудандық 
басылымдарға 
хабарландыру 
орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52 
 телефон ы арқылы 
байланысуға 
болады.  
E-maіl: 
smjarnama
@mail.ru

Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur 
Otan» партиясының облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық 
кеңес пен Ардагерлер кеңесі этнограф, жазушы, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті про-
фессоры Тыныштықбек Майлыбайұлы Дайрабайға ағасы

Жақсылық Майлыбайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.



Бір досым бар еді. 
Оны әкесін қарттар 
үйіне өткізгелі сыйла-
майтын болдым. Бетпе-
бет келсем, қарттар 
үйінде жәудіреген 
жанарымен терезе-
ге үңілген әкесінің 
бейнесін көремін. Көз 
алдымнан кеткен емес. 
Тіпті өмірінің соңғы 
сәттерін ағайынның 
 ортасында өткізгісі 
келген оны баласы 
емес, туыс тары алып 
кетті. Туған баласынан 
тіпті бір уыс топырақ 
та бұйырмады. 
Қынжылдым. Солай... 
Тағдыр әділетсіз деп 
жатамыз, бірақ соны 
жасайтын да өзіміз.

Аялдамада баласы мен анасы 
ұрсысып тұр. Анасы ақыл ай-
тады. Бала болса, сауық кешіне 
бармағаны үшін ашулы. Түкке 
тұрмайтын дүние ғой. Солай емес 
пе?! Сонадайда аузынан түтін 
будақтап, қолына шоқты шылы-
мын қысқан адам – осы баланың 
әкесі. Баласы мен жарына тіпті де 
көңіл аудармайды. Соңғы авто-
бусты күтіп тұр. Ақырын аяңдап, 
баланың қасына бардым.

– Сенікі дұрыс емес.
– Сен кімсің маған ақыл айта-

тын?
– ...
Сәл үнсіздіктен соң иығына 

қолымды қойып тұрып:
– Сен өзің ойлап қарашы, – 

дедім. – Сауық кешінің қызығы 
бір-екі күн айтылар, қалар. Бірақ, 
анаңның тілін алмағаның өзіңе 
мәңгілік таңба болып қалады. 
Жүрек түкпірінде жазылмас 
жара пайда болады. Сен қанша 
тырыссаң да оны жазу қолыңнан 
келмейді.

Бала үнсіз қалды. Әкесінің 
аузы ішімдіктен құрғамайтын. 
Анасы мектепте техникалық 
қызметкер. Былайша айтқанда, 
еден жуады. Жол түсіп, үйіне соға 
қалсаң, қара су мен қара наннан 
өзге дастарқанға қояры жоқ. Әлгі 
әйел бірақ үнемі күліп жүреді. 
Мен соған таңғаламын.

Арада бір апта өткенде сол 
үйдің баласы менен кешірім 

өтінді. Ал мен анасынан кешірім 
сұрау керегін айттым. Ол үнсіз. 
Жанарынан жас тамып тұрып, 
анасынан айырылып қалғанын 
айтты. Ойланып қалдым.

Әкеден ерте қалған соң ба 
өмірімдегі барым да, нарым да 
анам деген көзқарасты көбіне 
алға қоямын. Ал ананың балаға 
деген сезімі ерекше екеніне ешкім 
күмән келтірмес.

***
«Универсам» маңында қа-

йыр тілеген келімсектерді көп 
кезіктіреміз. Студент жастардың 
көп жүретін жері ғой. Үнемі 
бір әйелді байқаймын. Өзі кар-
тонның, баласы қалың көпшіктің 
үстінде отырады. Денсаулығына  
алаңдайтынмын. Кейде ана мен 
бала тақырыбы қозғалса, сол әйел 
еске түседі. Бүгін тағы өттім әлгі 

тұстан. Кісі аяғы арылмайтын жер 
ғой, жұрт өтіп барады. Бірақ әлгі 
әйелдің орны бос тұр...

Мен оны баласының ден-
саулығына қарайлап, қолынан 
бар келгенін жасайтыны үшін 
құрметтейтінмін. Иә, өткен сайын 
бақыр тиындардың бірне шеуін 
тастап кететінмін.

***
Махаббат әлі студент. Мед-

бике мамандығында оқиды. 
Тәжірибеден өтуге елорданың 
ең мықты ауруханасына келген. 
Анасының жүрегіне ота жасады. 
Дәрігерлер ота бөлмесінен ана-
сын реанимацияға шығарғанда 
кеудесіндегі қан ізін өзі сүрткен 
еді. Анасының кеудесіне көзінің 
жасы да тамды. Ол тұрмысқа 

шығарда жігіт ұсыныс айтты.
– Мен өзіме жар іздемеймін. 

Анама келін іздеймін. Жақсы 
келін бола алсаң, жақсы жар 
болғаның, – деді.

– Мен ананың қадірін білемін, 
– деді Махаббат.

Қыздың жанарынан бір там-
шы жас сырғып барады...  

***
Балалар үйінде тәрбиеленген 

Әсет деген досым бар. Ата-
анасын қанша іздесе де, таба 
алмаған... Сонан соң  Қара ған-
дыдағы милиция мек тебінде 
оқыды. Білім алды. Қазір беделді 
қызметкер. Осыдан біраз уақыт 
бұрын кездейсоқ жолығып 
қалдық. Шайханада отырып ата-
анасын тапқанын айтты. Олар 
жайлы айтқан сайын жүзі жайнап 
сала береді.

– Мен оларды тауып алдым. 
Сенесің бе, милиция мектебінде 
жай әншейін оқымаппын, – деді 
жүзі бал-бұл жайнаған ол.

Бірақ ата-анасы көше кез-
ген қаңғыбас екен. Олармен 
алысып жүріп, тіпті ішімдікті 
де тас татыпты. Қолына алып, 
үйіне тұрақтатқан. Келіншегі 
екеуі оларды қалыпты өмірге 
дағдыландырған.

Осыны естігенде әкесін 
қарттар үйіне өткізіп жіберген 
досымның өзін ақтағаны есіме 
түсті. «Келіншегім екеуі сөзге 
келіп қала береді, сосын жасы 
келген кісі, алғаным қаланың 
қызы ғой» деген еді. Әсеттің 
өмірлік жарына риза болдым.

***

Автовокзал аумағында жеңіл 
жүрісті әйелдер көп жүретін. 
Келімді-кетімді кісілер сол 
аумақта олардың қызметін 
тұтынады. Солардың ішінде 
дү кенші келіншекті танимын. 
Күнұзақ баласын аулада қы-
дыртып жүріп, кешкілік жұ мысқа 
кіріседі. Аты – дүкенші, заты – ...

– Балаң кішкентай. Қазір сенің 
жұмысың туралы білмейді. Ертең 
ер жеткенде осындай лас жолмен 
ақша тауып, асырағаныңды білсе, 
рақмет айтар деп ойлайсың ба? – 
деймін қынжылып.

– Балам ауру екенін білесің. 
Қазір оған көмек көрсетпесем, 
ауруын асқындырып одан айы-
рылып қаламын. Оған көмектесе 
алмай өзімді өзім жек көргеннен 
дені сау болып ер жетіп, балам 
мені жек көрсін, – деді көзінің 
жасын сығып.

Айтарға сөз таппадым.
***

Жақын досым қарт анасын 
ауылына жалғыз қалдырып, өмір-
лік жарым деп бір шүйке бастың 
соңынан кетті. Ана байғұс бақыт 
тілеп қала берді. Бір кездері 
дәл осындай жағдай жақын 
бауырымның да басында болған.

Сұрай қалсаң, «Анаммен басы 
піспеді, енді қайтем?» деген бір-
ақ жауап. Тіпті «баласы керек 
болса келеді де» дейді.

Жүрегің тілініп кетердей. 
Бірақ тағдыр деп тағы айналып 
өтеміз. Алайда сол тағдырды 
жасайтын өзіміз екенін тағы 
ұмытамыз.

***
Қарашаның қара суығы 

желтоқсан болса да кеткен жоқ. 
Қызылордалықтар қарды ізде-
мейтін де сияқтымыз. Шылы-
мымды тістеген күйі алысқа көз 
тастадым. Қасымдағы орын дықта 
әкелі-балалы екеу отыр. Бұл 
жолы әлгі әйел жоқ.

Соңғы автобус та келді. 
Қарттар үйінің аялдамасына 
тоқтағаны сол еді, ішінен тая-
ғына сүйенген қарт аналар мен 
ақсақалдар түсті. Зейнетақы 
берер уақыт келген екен ғой 
дедім ішімнен. Өздерін осын-
да өткізіп кеткен балалары мен 
немерелеріне ақшасын беріп келе 
жатқанын бірден ұғасың. Сонда 
деймін-ау, тым құрыса осында 
көліктерімен жеткізіп тастауға да 
құлықсыз болғаны ма?!

Телефон шыр етті. Анам екен.
– Балам, қашан келесің? 

Кешкі асқа үлгересің бе?
– Иә, апа, қазір жетемін.

Аян СПАНДИЯР  
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ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН

Соңғы 
автобус

Сонда жасына қарамай 
аяқ жақта отырған Аташал 
Тама Салданың Оспаны «мен 
әкелемін» депті. Оның бұл 
адамгершілігіне ақсақалдардың 
көңілі босап, көздерін сығып 
алған екен. Сонан үлкендер 
жағы бір-бірін сабырға ша-
қырып, Оспанға оң батасын 
беріпті.

Ол түйеге азық-түлігін мол 
етіп артып алып, жанына сегіз 
жастағы баласы Құспанды 
ертіп, жолға шығады. Апта 
жүріп, аптығып барған Оспан-
ды Қалжан ахун құшақ жай-
ып қарсы алып, зор құрмет 
көрсетеді. Ахунның үйінде өз 
сапарының мақсатын айтпай 
Оспан үш ай жатыпты. Ахун да 
одан жөн сұрамай, балаларын 
оқытып жүре беріпті.

Бір күні таңғы намазда тұра 
бергенде Оспан жылаған ба-
ласына: «Айналайын, ауылды 
сағындың ба, онда қайтамыз» 
деп, жұбатқан болып жата 
беріпті. Ғұлама ахун бұл 
жағдайды көңіліне түйіп қалған 
екен. Азанғы шайға отырғанда 
сөз бастапты. 

– Оспан шырағым, ауыл-
дан кеше шыққан бала елін 
сағынғанда елден шыққаныма 
2-3 жыл болған маған не дауа?! 
Қайтсақ бірге қайтайық, ертең 
базардан балаңа бір тай алып 
берейін. Сосын сәрсенбінің 
сәтіне елге бет түзейік, – деген 
екен.

Осылайша Қалжан ахун Сыр 
бойына қайта оралыпты.

Ахун тегін адам болма-
ды. Оған  сол сапарда сыйға 
ұсынған тайдың хикаясы 
анық дәлел. Ол кезде «Аламе-
сек» – аудан орталығы. Онда 
сарттардың дүкендері, шайха-
на, қымызханалары жағалай 
орналасқан үлкен базар бар 
екен. Халық көп жинала-
тын жер думансыз болған ба? 
Сондайда жүйрік аты барлар 
бәйгеге қосып, бәсекелесетін 
көрінеді. Ал басқа адамдар, әр 
атқа бәйге тігіп, қаржы жинай-
ды да, сыйлыққа тартатын бо-
лыпты.

Сондай бәсекеде Оспанның 
баяғы бәсіре тайы құнан жасын-
да да бәйгенің алдын бермепті. 
Сол тұлпар Сәрсенбай 
Көшкіновтің көк қасқасымен 
екеуі бір түнде жоқ болып-
ты. Іздегенмен хабары шыға 
қоймапты. Аттар жоғалған 
соң бір жылдан кейін Верный-
да (қазіргі Алматы) қыпшақ 
Әлмембетке ас беріледі деген 
хабар келеді.

Үш жүздің жұрты шақы-
рылған бұл асқа Жетірудан 
да біраз адам баратын бола-
ды. Олар Керейт Есқара мен 
Тынымбай, Табын Алданазар 
мен Шортанбай, Тама Боран-

бай мен Кеңесбай би және 
Оспан, Қоқыбай, Көбекбай 
тәрізді атсейіс сыншылар да 
болыпты. Олар жүйрік Қаратау 
етегіне жақындап, енді қайда 
қонатындықтары сөз етілгенде 
Есқара: «Осы өңірде Қаласбай 
деген құдамыз бар. Сонда 
түнелік» дейді. Көпшілік мұны 
мақұл көреді.

Қаратаудың кең қойнауында 
еркін отырған Қаласбайдың 
қора-жайы мол, үйлері де дәлізді 
кең екен. Үй иесі қонақтарды 
да, олардың көліктерін де 
жақсы жайғастырыпты. Шай 
әкелер алдында су құйған бала 
ақсақалдар әңгімесінен сырт-
тап отырған Оспанның көзіне 
жылыұшырай береді. Сойтал-
дай жігіт болып қалса да, үстіне 
бөз көйлек, дамбал киіпті. Со-
нысына қарамай беліне ұшы 
шашақты өрме жібек белбеу 
таққан. Ал аяғы жалаң аяқ, 
баланың олпы-солпы киінуінен 
оның Қаласбайдың баласы емес 
екенін сезген Оспан сәтін та-
уып сыртқа шығып, баламен 
тілдеседі.

– Қарағым, қай жақсысың?
– Керейтпін, оның ішінде 

Арбалы.
– Мұнда неғып жүрсің?
– Әкем өлген соң шешем 

төркініне алып келген.
– Ана Есқараны танисың ба?
– Танимын.
– Онда мен сенен бірдеңе 

сұрайын, – дейді Оспан балаға.  
Мұнан екі жыл бұрын ауылы-
нан ат жоғалғанын, түр-түсін 
айтады. 

– Хабарым бар, – дейді бала. 
– Көк қасқа ат Ұлытау жаққа 
ұзатылған бір қыздың қарасына 
жұмсалды. Ал, күрең қасқа 
ертеңгі астың бәйгесіне жара-
тылып, дайын тұр. Ол түнек 
бастырмада байлаулы. Көрем 
десеңіз, ел ұйқыға кеткенде 
келіңіз. Уәделі шақта келсеңіз, 
ат өзіңіздікі. Ен бұрынғыша тек 
қасқасын бояп, қызыл жабу, 
мойынса салып қойыпты.

– Менің атым Өсербай, – 
дейді жігіт. – Мына атқа інім 
Өскенбай шабады. 

Бұл әңгіме осымен тынып, 
жолаушылар араға бір күн 
қонып, Верныйға жетеді. Онда 
әр жүзге арнап бөлек ауыл етіп, 
үйлер тігіпті. Әр ата жолының 
үлкендеріне деп олардың ара-
сынан бір еңселі үйді сәнді етіп 
орналастырыпты. Қаракесектің 
үлкені, Бай ұлының үлкені, 
Жетірудың үлкені  осындай 
айшықты үйлерге түсіріліпті. 

Қонақтар жайғасып, қо нақ-
асы жеп түнеген соң ертеңіне 
Оспан ның айтуымен Қоқыбай 
мен Көбекбайды бәйгеге түсетін 
аттарды сынауға жібереді. 
Олар жатып түстене жүріп, 
бапталған 500 атты асықпай 

көріп шығамыз дегенше үш күн 
өтіпті. 

– Бір жерде қара қасқа ат бар, 
тұяғым төселген, бірінші бәйге 
менікі деп тұр. Тағы бір жерде 
қызыл күрең көрдік, жасым-
да таста өстім, өсе келе құмда 
өстім, маған өрі-қырың бірдей, 
екінші бәйгең менікі деп тұр. 
Қалғандарының ерекшеліктерін 
байқай алмадық, рет-ретімен 
келе жатыр, – деп баяндапты. 

Бірер күннен кейін ас қызып, 
бәйгеге қосылатын аттар күндік 
жерге айдалатынын хабарлай-
ды. Сол кезде Оспан атқа ша-
батын Өскенбайға ретін тауып 
жолығып, қарақшыдан өткенде 
«Қарабура», «Тостаған» неме-
се «Ақсақал» деп, ұрандап өт, 
қорықпа, мен жаныңда бола-
мын» дейді.

Бұл кезде екінші жақта пал-
уандар күресі басталып, манағы 
Өсербай жеңіп шығып, бәйгеге 
отауымен қыз алатын болады.

Астың басқа да қызықтары 
жарасымды өтіп жатады. 
Ертеңіне бесін кезінде биіктен 
дүрбі салып тұрғандар «ат келе 
жатыр» деп хабарлайды. Бұл 
кезде үстінде түйе жүн шекпен 
киіп, белін шылбырмен буып, 
басын орамалмен таңып алған 
Оспан бәйге жолын күзетіп 
жүреді. Әп-сәтте сонадайдан екі 
қара көрінді. Оспан қапталдап 
ере көтермелеп келді де, кейін 
қалып қойды. Осы кезде сол 
жақтан шыққан біреу баланың 
қарқындап «Тостағандап» өт-
кенін естіп, оны қамшымен са-
лып өтіпті. Оспан да ұмтылып, 
аттан ауып бара жатқан баланы 
алдына өңгеріп алып, сырттап 
кетеді.

Ол Өсербайға таза ауа 
жұтқызып, есін жинатып әкелсе, 
әлгі жерде төбелес басталып 
кеткен екен. Бұған Оспанның 
қатысы барлығы анықталғасын 
оны Боранбай шақырып алып, 
қамшымен сабай бастапты. 
«Ағасы ұрса, інісінің күнәсі 
пәк» дегенді есте ұстап, Оспан 
да қаша қоймағасын мәнісін 
білгенде, бәйгеден екінші кел-
ген ат соныкі екені анықталып, 
жүлдеге берілген үш үйір 
жылқыны Жетіру еншілепті. 
Боранбай тұрып: 

– Бір үйір жылқыны 
Қаракесек пен Байұлына, бір 
үйір жылқыны Жетіру ұрпағына 
берейін, қалған мал иесінікі, 
– деп жиналған көпшілік бұл 
жол-жоралғыға риза болып та-
рапты. Елге өздерімен бірге 
Өскенбай мен Өсербайды отау-
ларымен қоса ала қайтыпты.

Міне, Қалжан ахунды 
елге қайтару мен ол сыйлаған 
атының бір хикаясы осындай.

Берік 
САЙМАҒАНБЕТОВ

ҚАЛЖАН АХУН 
МІНГІЗГЕН АТ

ҚР «Оңалту және банкроттық 
туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) 
басты мақсаты – кәсіпкерді эконо-
ми калық буын ретінде сақтап қалу 
үшін оның төлем қабілеттілігін 
қалпына келтіру екенін атап өту ке-
рек. Кез келген кәсіпорынды құру 
үшін елеулі материалдық, уақыттық, 
интеллектуалдық ресурстар жұм-
салады.

Кәсіпкер әдетте, сауда-өндірістік 
буынның қатысушысы болып табы-
лады және оның контрагенттерінің 
(жеткізушілер, сатып алушылар, кли-
енттер, құрылтайшылар) қалыпты 
жұмысы онымен тығыз байла-
нысты. Шаруашылық айналымға 
қатысушылардың әрқайсысы жұмыс 
беруші, салық төлеуші болуына бай-
ланысты әлеуметтік тұрақтылық пен 
мемлекеттік бюджеттің көлемі де 
олардың қаржылық жағдайларына 
байланысты болады.

Осыған орай, әр кәсіпкер өзінің 

төлем қабілеттілігін қалпына келтіру 
мақсатында, Заңның 28-бабына сәй-
кес, берешекті қайта құрылымдау 
рәсімін қолдануға құқығы бар. Осы 
Заңда берешекті қайта құрылымдау 
рәсіміндегі борышкерлердің құқық-
тары мен міндеттері айқындалған. 

Кез келген кәсіпкер оңалту не-
месе банкроттық туралы сот қозғаған 
істер болмаған жағдайда, осы Заңның 
5-1-бабының 1-тармағына сәйкес 
айқындалатын уақытша төлем 
қабілетсіздігі туындаған кезде өз 
берешегін қайта құрылымдау ту-
ралы шешім қабылдауға құқылы. 
Яғни, борышкер, уақытша төлем 
қабілетсіздігін куәландыратын құ-
жаттарды қоса бере отырып, бере-
шекті қайта құрылымдау туралы 
өтінішпен сотқа жүгіне алады. Сотқа 
өтініш берген кезде бір мезгілде кре-
диторларды хабардар етуге міндетті. 

Берешекті қайта құрылымдау 
рәсімін қолдану туралы сот шешімі 

заңды күшіне енген күннен бастап екі 
ай ішінде борышкер барлық кредитор-
лармен берешекті қайта құрылымдау 
туралы келісім жасасуға міндетті. 
Берешекті қайта құрылымдау тура-
лы келісімде келісімнің шарттары, 
борышкердің кредитор (кредиторлар) 
алдындағы міндеттемелерін орындау 
тәртібі, тәсілдері мен мерзімдері ту-
ралы ережелер қамтылуға тиіс. Заңға 
сәйес, берешекті қайта құрылымдау 
туралы келісім үш жылдан аспай-
тын мерзімге жасалады. Салықтық 
берешек борышкердің және (неме-
се) үшінші тұлғаның мүлік кепілімен 
және (немесе) банктің кепілдігімен 
өтеледі. Кепілге берілетін мүлік 
өтімді, жоғалудан немесе бүлінуден 
сақтандырылған болуға және оның 
нарықтық құны салықтық берешек со-
масынан кем болмауы қажет. 

Сонымен қатар, берешекті қайта 
құрылымдау туралы келісімді бекіту 
туралы сот ұйғарымы заңды күшіне 

енген күннен бастап, борышкер 
берешегінің барлық түрлері бойынша 
тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, 
айыппұлдарды) есептеу және сыйақы 
(мүдде) тоқтатылады, борышкердің 
шоттары бойынша мемлекеттік орган-
дар қойған барлық шектеулер олар-
ды қойған тиісті органдардың шешім 
қабылдауынсыз алып тасталады, төлеу 
мерзімі берешекті қайта құрылымдау 
туралы келісім жасасқаннан кейін 
басталған, мораль дық зиянды өтеу ту-
ралы талаптарды есепке алмай, өмiріне 
немесе ден саулығына зиян келтiргенi 
үшiн борыш кер жауаптылықта бола-
тын аза маттарға төленетін төлемдердi 
қоспағанда, соттардың бұрын қабыл-
данған шешімдерін, төрелік шешім-
дерін орындау тоқтатылады.

А.ЖАНКЕЛДИН,
Қызылорда облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер 
департаментінің бас маманы 

Берешекті қайта құрылымдау рәсіміндегі
борышкердің құқықтары мен міндеттері туралы

Қалжан ахун 
бір жылдары 

ауылдастарына 
өкпелеп, Үргеніш 

жаққа көшіп 
кетеді. Екі-үш 

жылдай артынан 
іздеп барғандарға 
қайта қоймапты. 
Орталарынан дін 

басшылары кетіп 
қалғанына сасқан 
ауылдастары осы 

жайды елдің игі 
жақсылары бас қосқан 

бір жиында сөз етіп, 
«оны ертіп келетін 

адам табылар ма екен?» 
деген ой тастайды.

COVID-19 қорқыныш пен 
үрей тудырып қана қоймай, елді 
мейірімділік пен түсіністікке, 
шыдамдылыққа тәрбиелеуде. Пан-
демия біткеннен кейін көп адамның 
осыған дейін қалыптасқан өмір 
салты, құндылықтары өзгерері сөзсіз. 
Әлеуметтік желіде желдей ескен 
мына ақпарат та көпке ой салғаны 
анық. 

Сауд Арабиясындағы 78 жастағы 
қария қауіпті дерттің құрығына түсіп, Эр 
Риярдтағы  жеке ауруханаға жүгінген. 

Ауырсынған қарт кісінің біртіндеп күші 
кете бастаған. Дәрігерлер оны аяққа тұрғызу 
үшін барын салған, 24 сағат көлемінде 
оттегі аппаратына да қосыпты. Бірер 
сағаттан соң науқастың беті бері қарап, әл 
жинаған. Жазылып шыққан соң аурухана 
қызметкерлері оған 600 риал көлеміндегі 
төлемді әкелгенде қарияның көзінен жас 
тоқтамапты. Дәрігердің көңілі құлазып, 
төлемге бола бұлай таусылмауын сұраған 
екен. Сонда қария «Төлемді қалтам көтереді. 
Бірақ, 24 сағат жасанды ауа жұтқаным үшін 
600 риал төлемекшімін. Ал, 78 жыл бойы 
Жаратқан маған осы ауаны тегін берді емес 
пе, мен оған қанша қарыз болдым екен?!» де-
ген екен. Дәрігер басын төмен түсіріп, расы-
мен біз неше жылдан бері осы ауаны жұтып 

келеміз, алайда кейде Аллаға деген алғысты 
ұмытамыз деп ой түйген. 

Шынында, «Бірінен-бірі айнымайтын 
күндерден жалықтым. Өмірімде қызықты 
өзгеріс жоқ» дейтіндер бары жасырын 
емес. Кешегі күннің қайталанып жатқанына 
керісінше, қуану қажет. Себебі, бүгін де дәл 
кешегідей денің сау, дәл кешегідей аман-
есенсің. Дәл бүгін біз әрбір күннің бізге 
берілген бағалы сый екенін түсінгендейміз. 

Қыс артынан жаз, түн артынан күн 
шықпаушы ма еді, сол секілді жамандықтың да 
соңынан бір жақсылықтың келеріне сенеміз. 
Абай дана «Үмітін үзбек – қайратсыздық» 
деген. Санамызды торлаған сары уайымнан 
арылып, ғазиз дүниенің ғажайып сұлулығына 
тамсанып қарауды жазсын! Бүгінімізді, бары-
мызды бағалайық!

Үміт үзбек – қайратсыздық

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

КҮН САЛҚЫНДАЙДЫ
23-25 шілде аралығында Қазақстанда күн салқындап, нөсер жауын болады. Бұл туралы «Қазгидромет» 

РМК өкілдеріне сілтеме жасап, Tengrinews.kz хабарлады.
Синоптиктердің мәліметінше, солтүстік-батыс циклоны Қазақстан аумағына жаңбыр әкеледі. Елдің солтүстік 

бөлігінің кей жерінде нөсер жауын болады, кей жерлерде найзағай ойнап, жел күшейеді. Оңтүстікте шаңды дауыл, 
қатты жел соғып, бұршақ жауады, ауа температурасы төмендейді.

Сондай-ақ, Солтүстік Қазақстан облысында ауа райының өзгеруіне байланысты ескерту жарияланды: 23 шілдеде 
күн күркіреп, бұрқасын болады, солтүстік-шығыс және шығыстан жел секундына 15-20 метрге дейін күшейеді.

«СБ» ақпарат


