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ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Осыдан   31 жыл  бұрын,  яғни  1990  жылы  желтоқсан айының   
14  жұлдызында  БҰҰ - ның  Бас  Ассамблеясы  1  қазанды  
«Халықаралық  қарттар күні»  деп  жариялаған  болатын.   Содан  
бері  ауданымызда  жылдан жылға  қарттар  күні  дәстүрлі   түрде  
аталып өтілуде.   Үлкенді  сыйлау,   оларға  құрмет  көрсету   ата- 
бабаларымыздан  келе  жатқан  салтымыз.  Халқымызда  «Қариясы  
бар елдің  қазынасы бар», «Көп жасаған  қария  ақылы  теңіз да-
рия»,- деген киелі  сөз  бар.  Қазақ   халқының  дәстүрінде  үлкенді  
сыйлап,  ақылын  тыңдап,   алдынан  кесе  көлденең   өтпеген.  

Аға  буынның  мол  тәжірибесі,  сарқылмас  даналығы   және  ора-
сан  күш - қуаты  әрбір  жанұяға ғана  емес,   бүкіл  қоғамға  пайдалы  
маңызды фактор  болып   табылады.  Әлбетте,   тәуелсіз  еліміздің  
бүгінгі  жетістіктері  болашаққа  тыныш та еркін және  қауіпсіз  өмір  
сыйлаған  ардагерлердің    ерен  еңбегі  мен,  қажырлы  жігерінің  
арқасы екені  анық.

Жасы  ұлғайған  шағында  әрбір  қария  өзіне  бөлінер көңілге,  
мейірімділік  пен  көмекке  зәру.

Ауданымызда  еңбек  ардагерлерінің  басын  біріктіретін арда-
герлер  ұйымы  бар. Бұл  ұйымның  құрылғанына  31 жыл болды.  
Бүгінде  31  жылдық  тарихы  бар  ұйым  құрамында  4660  ардагер-
лер  бар.  Президентіміз  Қ.Тоқаевтың саясатына сай ауданымызда  
қарттарға  лайықты құрмет пен қамқорлық  көрсетіліп  келеді.  Де-
генмен  ауданымызда  әлі де болса  әлеуметтік  көмекке  мұқтаж  
егде  адамдар  бар.

«Баталы ер арымас»,-деген  жастар  үлкеннің  батасын  алуға  
ұмтылған. Халықаралық   қарттар  күні  қарсаңында  аудандық  
Ардагерлер  ұйымы  ауданның  барлық  кәсіпкерлеріне,  еңбек  
ұжымдары  басшыларына ардагерлерге  көмек  көрсетіп, олар  үшін  
осы  атаулы  күнді  ерекше  айлық  мерекеге  айналдыру  үшін  
Үндеу  жолдаймыз.

Кімде  кімнің  үйінде  қартайып  отырған  әке-шешесі  немесе  ата-
сы мен   әжесі  секілді қымбатты  «қонағы» болса,   ол   үйіне  олар-
дан  артық  құдайдың  құрметті  өкілі  келеді  деп  ойламасын,  егер 
үйдің  иесі  оларға  дұрыс  қарап,  қамқорлық  жасаса,  қартайған  
ата – анасы  оның  отбасының  құты  болып  табылады. Қарт  кісіні  
құт - береке деп таныса, ол ұрпақ көргендігі. Ұрпағы  құрметтеген  
ата - ана  әр кезде  де  бақытты.  «Атаңа  не қылсаң  алдыңа   сол 
келеді»,- деген сөз  бар.

Жастарымыз  ата - анасының  қадірін  кеш  болмай  тұрып  
түсінсе  екен.  Осы бағытта  көмекке  мұқтаж  қарттарымызды  ел 
болып   қамқорлыққа  алайық. «Көп  түкірсе  көл  болар», «Жұмыла  
көтерген  жүк  жеңіл»  деген  халқымызда  жақсы  мақал  бар.  Ен-
деше,  бір  жұдырықтай  жұмыла қимылдап  елдігімізді  көрсетейік. 
Барлық  ауылдық  округтерде  ардагерлер   ұйымы  мен  байланыс  
жасап,  көмекке  зәру  егде  адамдардың  тізімін  алып,  мүмкіндікке  
қарай  материалдық  жағынан  көмек  көрсетіп,  өз  үлестеріңізді   
қосуға  шақырамыз.

Келешекке   бей-жай қарамайтын,  елін-жерін,  Отанын сүйетін  пат-
риот  азаматтардың  белсенділігі  арқасында  еліміздің  болашағы  
жарқын болары  анық. Аудан ардагерлерінің Үндеуі  түсіністікпен  
қабылданады  деген  сенімдеміз.

АҚСУ АУДАНЫ АРДАГЕРЛЕР ҰЙЫМЫ.

ҮНДЕУ
1 ҚАЗАН - «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАРТТАР КҮНІ!»

Ауылшаруашылығы қашан да, 
ел экономикасының драйвері. 
Ауданда  әр жылға нақты индика-
торлар белгіленген. Ақсу өңірінде 
де агроөнеркәсіп өнімдерінің 
өсімі зор. Тәтті түбір егіп, аудан 
эканомикасының дамуына үлес 
қосып жүргендер бүгінде ауданды 
алғы шепте ұстап келеді.

Ақсу ауданы бойынша 2021 
жылдың  дала және егін егу 
жұмыстарының барысына 
тоқталып өтсек. Биылғы жылғы 
есептік мерзімге сәйкес аудан-
да 61 мың 444 гектарға ауыл 
шарушылығы дақылдары себіліп, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
427 гектарға артты. Оның ішінде, 
30 мың 300  гектар дәнді - дақыл, 
1355 гектар қант қызылшасы, 16 
мың 300 гектар майлы дақылдар, 
2226 гектарына картоп, көкөніс, 
бақша дақылдары, 10 мың 300 
гектар мал азығы  дақылдары 
себілді. 

Дайындыққа аудан егіншілері 
күз айынан кірісіп, егістік жерлер 
күздік бидай егуге дайындалу-
да, 6 мың 725 гектар жерге қара 
пар жыртылды. Биыл су үнемдеу 
технологиясы бойынша 530 гек-
тар алқапқа  5 - шаруа қожалық 
жаңбырлатып суғару тәсілін 
қолдануда.

2021 – 2022 жылдардың мал 
қыстатуына  ауданы бойынша  

АУЫЛДЫҢ ГҮЛДЕНУІ – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГҮЛДЕНУІ

180 000 тонна шөп, 34 600 тонна 
пішендеме, 42 300 тонна сабан, 27 
000 тонна жемдік азық, 43 200 тонна 
сүрлем  дайындау жоспарланған. 
Бүгінгі күнге 17 ауылдық округі 
бойынша  152 300 тонна шөп 
дайындалып, жоспардың 84,6% 
орындалды, соның ішінде 36 800 
тоннасы жоңышқа, табиғи шөп 115 
500 тонна, пішендеме 34 600 тон-
на  дайындалып, жоспардың 100% 
орындалды, сабан 32360 тонна 
76,5%, жемдік азық 18700 тонна 
69,2% дайындалды. Бұл жұмыстар 
жалғасуда. 

Былтырғы жылдан қосалқы 
шаруашылықтар мен шаруа 
қожалықтарында  18 300 тонна шөп 
қалдығы бар.

17 ауылдық округтері бойынша 
шөп шабатын мобилдендірілген 
топтар құрылып, 158 адам жұмыс 
атқарады.

Күзгі дала жұмыстарын жүргізуге 
және жем-шөп дайындауға 
бағасы 175 теңгеден 378 тонна 
арзандатылған дизель отынына 
сұраныс берілген, жеткізуші опера-
торы  «Силкуей Петролиум» жшс 
болып табылады.

Ағымдағы жылы  126 мың гек-
тар жайылымдық жер қосалқы 
шаруашылықтардың жайылымына 
резервке алынды. Соның ішінде 
20 мың гектар жер маусымдық 
жайлымға жайлаудан ауыл 

тұрғындарына берілді. Осы жылы 
Жаңалық, Қаракөз, Ақсу, Ойтоған, 
Сырттанов, Егінсу, Қарашілік, 
Қарасу, Есеболатов ауылдық 
округтерінен  барлығы 12 300 
бас жылқы, 26800 бас ірі-қара 
мал, 152 300 бас ұсақ мүйізді мал 
маусымдық жайлауға шықты. 

Мал шаруашылығы өнімдері 
былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда едәуір өскен  ет 
102,9  пайызға  көбейіп  5799 
тоннаны құрады. Сүт 102,1 пай-
ызды немесе 27176 тонна құрап, 
жұмыртқа былтырғы жылдың 
көрсеткішінен  101,7  пайызбен 
6564 мың дана болды.

Ірі қара мал былтырғы жылмен 
салыстырғанда 101,5 пайызға 
өсіп, 98289 басты құрады. Қой 
- ешкі саны 362428 басқа жетті.
Жылқы былтырғы жылмен 
салыстырғанда 109,5 пайызды 
құрап 34661 басқа жетті. Түйе 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
107 пайызды құрап, 61 басты 
құрады 

Үй құстары саны 120423 ба-
сты құрады. Ақсу ауданындағы 
ауыл шаруашылығы саласындағы 
атқарылып жатқан жұмыстар ба-
рысы осындай. Ауылдың гүлденуі 
– ел болашағы.

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым - Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстан 
халқына «Халық бірлігі және 
жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты 
Жолдауын жолдады.

Ел Президенті биылғы Жол-
дауын Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығымен байланыстырып, 
Біз үшін ең маңыздысы – әр 
азаматтың Тәуелсіздік игілігін 
сезіне алуы. Оның басты 
көрінісі – елдегі бейбіт өмір, 
қоғамдағы тұрақтылық пен 
тыныштық екенін айтты.

Жолдау көпшілік көкейіндегі 
көп мәселені қозғады.  Мем-
лекет басшысының білім беру 
саласына байланысты  айтқан 
ой-пікірлері өте ұнады. Әсіресе 
қазақ тілінің болашағы үшін 
айтылған ойлар бізді қатты 
қуантты. Президент - Қазақ тілін 
дамыту мемлекеттік саясаттың 
басым бағытының бірі болып 
қала береді - деді.

Бұл салада айтарлықтай 
нәтиже бар.

Қазақ тілі, шын мәнінде, білім 
мен ғылымның, мәдениет пен іс 
жүргізудің тіліне айналуда.

Жалпы мемлекеттік тілді 
қолдану аясы кеңейіп келеді.

Бұл – заңды құбылыс, өмірдің 
басты үрдісі.

Сондықтан қазақ тілінің өрісі 
тым шектеліп бара жатыр деуге 
негіз жоқ.

Атазаң бойынша Қазақстанда 
бір ғана мемлекеттік тіл бар. 
Бұл – қазақ тілі – деп Қазақ 
тілінің болашағына баса на-
зар аударды. Сондай-ақ, 
Болашағын Отанымызбен  бай-
ланыстыратын әрбір азамат 
қазақ тілін үйренуге ден қоюға 
тиіс.

Бұл отаншылдықтың бас-
ты белгісі деуге болады – деп 
нақтылап айтты.

Ақсу ауданында Алматы об-
лысы «Тіл» оқу әдістемелік 

орталығы КММ филиалы ашы-
лып жұмыс жүргізіп келеді. Атал-
мыш орталықтан биылғы жылы 
133 адам мемлекеттік тілді, 26 
адам ағылшын тілін оқып шықты. 

Жалпы тіл үйренушілердің 
қазақ тіліндегі тілдік тұлғаларды 
сауатты меңгергені, ойын 
анық жеткізу қабілеті жаттығу 
жұмыстарының дұрыс 
ұйымдастырылып жүргізілуіне 
тікелей байланысты. Сондықтан 
тіл үйренушілердің қазақ тіліне 
деген қызығушылығын артты-
ру үшін оқулықтағы берілген 
жаттығу жұмыстарын әртүрлі 
бағытта түрлендіре отырып 
оқытамыз.

Кез - келген адам ойын 
жеткізу үшін өз тілінде сөздерді 
қалай байланыстыруды, қай 

қосымшаны қай сөзбен 
қолдануды, білдіретін ойына 
сөйлемнің қандай түрін, қалай 
құрастыруды ойланып жат-
пайды. Өзге тілді үйренуде тіл 
үйренуші алғаш ойды қалай 
жеткізуді ойлайды, сондықтан 
сөйлеуге дейінгі дайындық 
жаттығулары тілдік тұлғаларды 
қолдануды үйретіп қоймай, оны 
ойланбай қолданатын дәрежеге 
жеткізуді жүзеге асырады.

Ал, қазақ тілі өте бай тіл. 
Тіліміздің мәртебесі жасай 
берсін.

М.МАТЕМБАЕВА, 
Алматы облысы "Тіл" - оқу 
әдістемелік орталығының 

КММ-нің Ақсу аудандық 
филиал оқытушысы.

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУҚАЗАҚ ТІЛІН ДАМЫТУ 
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ БАСЫМ БАҒЫТЫ
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Соңғы жылдары мемлекет 
басшысының тапсырмасы-
на сәйкес  Президенттік жа-
стар кадр резервіне іріктеу 
жүргізілуде. Оның негізі мақсаты 
- жас таланттарды анықтау және 
мемлекеттік қызметке тарту.

2019 жылы Республикамызда 
1.0 Президенттік жастар кадр 
резервіне бастапқыда іріктеуге 
қатысуға ниет білдірген 13 
мыңнан астам адамнан. 300  
жас буын  іріктеліп алынды. 
Бүгінгі таңда олардың 60%-
ы жұмысқа орналастырылды, 
бұл 184 адам, оның ішінде 17-
сі саяси лауазымдарды, 5-і 
«А» корпусының лауазымын 
атқарады, 2 резервші Парла-
мент Мәжілісінің депутаттары, 
1-і облыстық мәслихаттың де-
путаты.

2021 жылғы 1 қыркүйекте 
2.0 Президенттік жастар кадр 
резервіне іріктеу бастала-
ды. Президенттік Жастар 
кадрлық резервін қалыптастыру 
қағидалары Президенттің 2019 
жылғы 27 тамыздағы № 141 
Жарлығымен регламенттелген. 
Басты талаптар - 35 жастан 
аспаған, жоғары білімі бар, 
кемінде бес жыл жұмыс өтілі 
бар және мемлекеттік тілді орта 
деңгейден төмен емес меңгерген 
Қазақстан Республикасының 
азаматтары қатыса алады. 

2021 ЖЫЛҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК 
ЖАСТАР КАДР РЕЗЕРВІНЕ ІРІКТЕУ  

Ұлттық стандарттарға сәйкес бұл 
В1 деңгейі.

Байқау қорытындысы бой-
ынша 50 резервші іріктеледі.
Президенттік резервтен 
тағайындау мемлекеттік саяси 
лауазымдарға, «А» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазым-
дарына және «Б» корпусының 
басшы лауазымдарына 
көзделеді.

Резервте болу мерзімі 3 жыл-
ды құрайды. Іріктеудің алғашқы 
кезеңдеріне: кандидаттардың 
құжаттарын қабылдау, мәтіндік 
және сандық ақпаратпен 
жұмыс істеу қабілетін бағалау, 
ситуациялық тапсырмаларды 
шешу кіреді. Қатысушылардың 
неғұрлым кең ауқымы үшін 
тең жағдай жасау мақсатында 
бұл кезеңдер қашықтықтан 
жүргізіледі. Барлық ниет 
білдірушілер байқауға тіркеліп, 
өңірлерден шықпай, алғашқы 
кезеңдерден өте алады. 

Биыл Президенттік жа-
стар кадрлық резервіне 
іріктеу қағидалары күшейтілді. 
Үміткерлер үшін жас және 
жұмыс өтілі бойынша талап-
тар арттырылды. Тапсырма-
лар жаңартылып, қазақ тілін 
білуі міндеттелді. Жобаға 
Қазақстанның кез келген азама-
ты қатыса алады. 

Үміткерлердің құжаттарын 

қабылдау 1-30 қыркүйек 
аралығында pkrezerv.gov.
kz интернет-порталында 
жүргізіледі. Оған қол жеткізу 
үшін әрбір кандидатқа тіркелу 
қажет. Бұл жолы электрондық 
пошта ғана емес, ЭЦҚ да 
қажет. Іріктеуге қатысу үшін 
жеке кабинетте сауалнама-
ны толтыру қажет. Ыңғайлы 
болу және қателіктер мен 
бұрмалаушылықтарды болдыр-
мау үшін ақпараттың бір бөлігі 
автоматты түрде толтыры-
лып, тексеріледі. Бірақ кейбір 
өрістерді өздері толтыруы ке-
рек. Сонымен қатар, бірқатар 
құжаттарды жүктеу керек. 
Барлық көрсетілген деректер 
мен салынған құжаттар мұқият 
тексерілуі қажет. 

Біздің сүйікті Отанымыздың 
одан әрі дамуы мен гүлденуіне 
үлес қосуға дайын және 
қабілетті барлық азаматтар-
ды Президенттік жастар кадр 
резервінің кезекті іріктеуіне 
қатысуға шақырамыз.

А.ШӘРІПОВ,
Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару 

академиясының Алматы 
облысы бойынша 

филиалының профессоры,  
экономика ғылымдарының 

докторы.                                                                                        

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан - жақты білімділікті, 
икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті 
қажет ететін мамандық – ұстаздық мамандығы десек артық айтпаған 
болар едік. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп 
қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне 
шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі ке-
рек. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. Ұстаз атана білу, оны 
қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. 
Осы орайда Ғ.Орманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен КММ-нің педагог-психологтары Салманова 
Шынар мен Жүнісов Бағлан «Жарқын болашақ иесі – бүгінгі жас 
маман!» атты тақырыпта   жағымды атмосфера қалыптастыру үшін 
тренинг ұйымдастырды. Тренинг өте әсерлі болды. Қатысушы жас 
мамандардың көңіл-күйлері көтеріліп, бір-бірімен жақынырақ таны-
сып, жағымды атмосфера орнады. 

Дүниеде ұстаздық етуден асқан ұлылық бар ма? Бұл өте қиын 
және күрделі міндет. Нағыз ұстаз өз мамандығымен қатар, ғылым 
мен білімді терең меңгере отырып, шәкірттеріне сапалы әрі 
қызықты жеткізумен де ерекшеленеді. Заман талабына сай қызмет 
ету үлкен жауапкершілік. Қазіргі кезде білімді, интеллектуалды, 
ғылым мен техникадан, өнер мен саясаттан хабары бар,  жан-
жақты қалыптасқан ұстаз ғана  жоғары  бағаланады.

Тренингтің мақсаты - жас мамандарға көмек көрсету және ұжымда 
жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру, кәсіби құлшынысын 
арттыру, жігерлендіріп көңіл-күйін көтеру болды. Тренинг жоспа-
рында: «Танысу» жаттығуы, «Мұғалім болу ...» жаттығуы, «Жартас» 
ойыны, «Өзіңді білгің келсе...» жаттығуы, «Шатастыру» ойындары 
өткізіліп, соңынан қорытынды талқылау жүргізілді. 

Ш.САЛМАНОВА,
Б.ЖҮНІСОВ,

 Ғ.Орманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен КММ-нің педагог-психологтары.

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ИЕСІ 
– БҮГІНГІ ЖАС МАМАН

Тіл туралы жазу, ол туралы ай-
тудан қашпау да, жалықпау да ке-
рек. Себебі, тіл бүкіл бір халықтың 
жүрегі. Оның бойында ұлттық бол-
мыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт 
жатыр. Сондықтан әр халық өз 
тілінде мақтанып қана қоймай, оны 
дамытып, жұмыс жасауы керек. 
Қазір әлемде жойылып кетуі мүмкін 
тілдер қатары бар. Ғұлама ғалым 
А.Байтұрсынұлы: «Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады»,–деп 
тілдің ұлт үшін қандай маңызды 
екенін бір-ақ ауыз сөзге сыйдырған. 
Әлемде жаулап алушы елдердің 
озбырлығынан, үстемдігінен 

Тіл - ең асыл құндылық  
Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың 

ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 
нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі 
сол жұрттың тілін аздыруға тырысады.                                                                                                                          

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.
қаншама тіл жоғалып кетсе, қаншама 
тіл жоғалудың аз-ақ алдында тұрғаны 
мәлім. Қазіргі жаһандану дәуірінде 
аз ұлттар мен ұлыстар өз тілдерін 
қорғап қалуға барынша күш салуда. 
Қазақстан Республикасы қазақ тілінің 
ғана емес, қазақстанда тұратын 
барлық ұлттар мен ұлыстардың 
тілінің дамуына барынша жағдай жа-
сап отыр. Тіл өлсе, ұлттың да өмір 
сүруі мүмкін емес. 

Сондықтан сіз қай ұлттың өкілі 
болмаңыз, тіл үшін күресуге 
міндеттісіз. Сол тілде сөйлейтін соңғы 
адам болсаңыз да, тіліңіз жайында 
аманат қалдыруға, мұра қалдыруға 

тырысуыңыз керек. Себебі сіздің 
тілде жазылған құнды тарихи де-
ректер, кейінгі ұрпақ үшін үлкен 
рөлі ойнауы мүмкін. Қазақ тілі үшін 
бәріміз де қарыздармыз, сондықтан 
қолымыздан келген қамқорлығымыз 
бен көмегімізді өз тілімізден ая-
нып қалмайық, өйткені, тіл – біздің 
ертеңгі ұрпақтарымыздың панасы.

Б.АБЕЕВА,
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының 
 кітапханашысы, БПҰ мүшесі.

Мемлекеттік саясаттарының басты 
мәселелердің бірі осы қасіретпен күресу бо-
лып табылады.

Жемқорлық әлеуметтік құқықтық 
құбылыс ретінде қоғамның рухани және 
құқықтық мәдениетімен тығыз байланысты. 
Шешімдер қабылдау кезінде мемлекеттік 
органдағы лауазымды тұлғалардың әділдігі 
мен тәуелсіздігі - жемқорлықтың алдын 
алу мен оны болдырмаудың маңызды 
шараларының бірі.Жемқорлықпен күресті 
күшейту мәселелеріне қатысты заңдар да 
қабылданды. Жемқорлық әрекеттер үшін  жа-
заны күшейту басқа да кешенді шаралармен, 
оның ішінде жауапкершілік адалдық, сондай- 
ақ, мемлекеттік істер мен мемлекеттік мүлікті 
тиісінше  басқаруды ынталандыру шаралары-
мен қатар жүруі тиіс.

 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ӨЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕ

дай қоғамға жат нәрсені болдырмау барлық 
деңгейде яғни, оқу орындарында, жұмыс 
орындарда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы Заңындағы өзгерістер мен 
жаңалықтарды қызықты материалдармен 
түсіндіру, жалпы адамадар арасындағы 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 
туралы ақпараттармен мәліметтермен таны-
стыру керек.

Әр азамат жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті  қалыптастыра білсе еліміздің 
дамуы биік дәрежеге көтерілетіні анық.
Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту-
әрқайсымыздың азаматтық борышымыз бо-
лып табылады.

М.МҰСАНОВ,
аудандық қазынашылық басқарма 

басшысы.                 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі бо-
лып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып та-
былатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-
қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық.

Кез - келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді 
түрде қарсы тұруға болады. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Рес-
публикасы азаматтарының азаматтық боры-
шы деп білу керек.

Елдос ҚАЛИЕВ,
"Ақын Сара" атындағы мәдениет үйінің 

музыкалық  жетекшісі.

Кез - келген қоғам 
үшін жемқорлыққа 
қарсы әрекет 
ету ең маңызды 
м ә с л е л е р д і ң 
б і р і . Ж е м қ о р -
лық мемлекеттің 
қол жеткізген 
ж е т і с т і к т е р і н 
жоққа шығарады.

Ж е м қ о р л ы қ қ а 
қызмет өкілеттігін 
асыра пайдала-
ну, пара алу мен 
беру, бөтен мүлікті 
иеленіп алу,дұрыс 
шешім шығармау, 
тағы  басқа құқық 
б ұ з у ш ы л ы қ т а р 
алып келеді. Осын-

***

Орман өрттері құрғақ ауа - райы мен жел кездерінде айтарлықтай үлкен территорияларға 
таралып кетеді. Ыстық ауа - райы кезінде, егер жауын - шашын болмаса ормандар кұрғап, 
кез - келген абайсыз жанған оттың әсерінен өрт тез таралып кетуі мүмкін. Ең өртке қауіпті ор-
ман өсімдіктеріне қарағайлы, ит бүлдіргендер, аршалар т.б. жатады. Құрғақ кұмды жерлердегі 
ағаштарға өрт ең жиі, әрі тез таралады, бірақ оларды өшіру оңайырак келеді. Қылқан жапырақты 
ормандардағы түскен жапырактар, бұталар және құрғақ шөптер қауіпті өрт тудырады. Олар үлкен 
зардап шектіреді. Өрттің шығуына бірден - бір себепші жағдай ол адамдардың өрт қаупсіздігін 
сақтамауы. Ауылшаруашылығы калдыктарын өртеген кезде толықтай шоқтың сөндірілмегені не-
месе ағаштарға бұталарға, қурап тұрған шөптерге желмен ұшып келуі себепші болып жатады. 
Орман өрті ағаш қорын кемітумен қатар, ағаштың өсуін нашарлатады, жалын шарпыған ағаш 
қурай жел дауылда сынғыш келеді. 

Орманда зиянды жәндіктердің, ағаш ауруларының таралуына қолайлы жағдай туады. Орман 
өрті жер бетін шарпыған кезде жапырақ, бұта, шөп - шалам, көк шөп, ағаштың жас өркендері жа-
нады. Оттың кызуы 400 градустан – 900 градусқа дейін жетеді. Жалын 0,5 - 1 метрге көтеріледі. 
Өрт сағатына 0,25 - 5 км. жылдамдықпен таралады. Көлемі кішкене шарпыма өртті топырак 
химиялык заттары диамоний фосфат, амоний сульфаты т.б.), су шашып, жасыл бұталармен 
соққылап сөндіреді. Орман өртін өшіру үшін көбіне табиғи кедергілер - өзен, жыра, батпақ, жол, 
арнайы жасалған орман аралық ағашсыз жолақтар пайдаланылады. (енін 1 - 2 м. етіп жыртады). 
Күшті өртке қарсы ұшақтар мен тікұшақтар арқылы жоғарыдан сухимикаттар шашады. 

Қорыта келе айтатынымыз, біздің мақсатымыз - табиғат ананың байлығын келесі ұрпаққа 
көзіміздің қарашығындай сақтап, оның өзіміз өмір сүріп жатқан өңірдін игілігі ретінде жан - жақты 
қорғау.

Әуетай ЕСІМБЕКОВ,
Жоңғар орман шаруашылығы КММ-нің 16-шы айналым орман күтушісі.

ОРМАН  ӨРТТЕРІ

Ұлт тағдыры сынға түскен сәтте көзі ашық 
азаматтар әрдайым көш бастаған. Адасқанға жөн 
сілтеп, жастарға бағыт - бағдар берген. Ел ағалары 
бір ауыз сөзбен тентегін тыйып, тектісін төрге 
оздырған.

Біз қанымызға сіңген осы қасиеттен айырылмауы-
мыз керек.

Президент Қ.Тоқаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауынан.
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ҚҰРМЕТТІ ЖАНСҮГІРОВ 
АУЫЛЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

СІЗДЕРГЕ АУЫЗ СУМЕН 
ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ 
ЖӨНІНДЕГІ КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУҒА 
АРНАЛҒАН ЖАРИЯ ШАРТ-
ПЕН ТАНЫСУДЫ ҰСЫНАМЫЗ, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-
ЛИКАСЫ АЗАМАТТЫҚ 
КОДЕКСІНІҢ 387 - БАБЫНА 
СӘЙКЕС КОММЕРЦИЯЛЫҚ 
ҰЙЫММЕН ЖАСАЛҒАН 
ЖӘНЕ ОСЫНДАЙ ҰЙЫМ ӨЗ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ БОЙ-
ЫНША ОҒАН ЖҮГІНГЕНДЕРДІҢ 
ӘРҚАЙСЫСЫНА ҚАТЫСТЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ТИІС 
ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ 
ЖӨНІНДЕГІ ОНЫҢ 
МІНДЕТТЕРІН БЕЛГІЛЕЙТІН 
ЖӘРИЯ ШАРТ ДЕП ТА-
НЫЛАДЫ. ЖОҒАРЫДА 
АЙТЫЛҒАНДАРДЫ ЕСКЕ-
РЕ ОТЫРЫП, ЖАНСҮГІРОВ 
АУЫЛЫНЫҢ АБОНЕНТТЕРІН 
ЖАРИЯ ШАРТПЕН ОҚЫП, ТА-
НЫСУЫН СҰРАЙМЫЗ.

«АКСУ ЖСК» 
ЖШС-НІҢ ЗАҢГЕРІ ҚУАНЫШ 

СЕДАТҰЛЫ ЧОКАНОВ.

Жария шартқа сәйкес "Ақсу 
ЖСК" ЖШС атынан Жарғы 
негізінде әрекет ететін бас-
шысы Кенебаев Жасұлан 
Мырзақасымұлы Ақсу 
ауданының тұрғындарына су-
мен жабдықтау және су бұру 
қызметтерін ұсыну бойынша 
қызметтер көрсетеді. 

1.Тұтынушы құқылы:
1) көрсетілетін қызметтердi 

Шарттың талаптарына сәйкес 
мөлшерде алуға; 

2) қажеттi көлемдегi сарқынды 
суды рұқсат етiлген жүктемелер 
шегiнде айдауға; 

3) көрсетілетін қызметтерге 
арналған тариф жобасын 
талқылау жөнiнде өткiзiлетiн 
жария тыңдауларға қатысуға;  

4) уақтылы төлем жасаған 
жағдайда оған қажеттi 
көлемде қызметтер көрсетудi 
пайдалануға; 

2.Тұтынушы құқылы:
1) коммуналдық реттеліп 

көрсетілетін қызметтерді (тау-
арларды, жұмыстарды) есепке 
алу аспаптарын берiлген төлем 
құжаттарына сәйкес ұсынылған 
қызметтер үшін уақтылы және 
толық көлемде ақы төлеуге; 

2) Өнім берушiге көрсетілетін 
қызметтердi пайдалану кезiнде 
туындаған сумен жабдықтау, 
су бұру жүйелерi құрылысының 
және есепке алу аспаптарының 
жұмысындағы ақаулар тура-
лы, ал сумен жабдықтау мен 
су бұру жүйеciнің құрылысы 
бұзылған немесе ластайтын, 
улы заттарды авариялық та-
стау жағдайында – төтенше 
жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою жөнiндегi жергiлiктi 
органдарға, мемлекеттік өртке 
қарсы қызметке, санитарлық-
эпидемиологиялық қызметке 
және қоршаған ортаны қорғау 
қызметiне де дереу хабарлауға; 

3) Өнім берушi өкiлдерiн 
желiлердiң, құралдардың және 

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
"АҚСУ ЖСК"  ЖШС 

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ 
ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ 

ЖАРИЯ ШАРТЫ

жабдықтардың техникалық жай-
күйiн және қауiпсiздiгiн бақылау 
үшiн eceпке алу аспаптарына 
жіберуді қамтамасыз етуге; 

4) көрсетілетін қызметтердi 
пайдалану кезiнде техника 
қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды 
сақтауға; 

5) оның қарауындағы не-
месе қызмет көрсетуiндегi су-
мен жабдықтау мен су бұрудың 
пайдаланылатын жүйелерiнiң 
сақталуын, тиiстi техникалық 
жай-күйiн және қауiпсiздігін 
қамтамасыз етуге мiндетті.

3. Өнім беруші құқылы: 
1) ұсынылған қызметтер 

көрсету үшiн уақтылы және толық 
көлемде ақы алуға; 

2) уәкілетті орган бекiткен 
тәртiппен тарифтердiң 
қолданыстағы кезеңiне барлық 
Тұтынушылар үшiн ұсынылатын 
қызметтердің тарифтерін 
азайтуға; 

3) сумен жабдықтау, су 
бұру жүйелерi құрылысына 
техникалық қызмет көрсетудi 
жүргiзуге және есепке алу аспап-
тарын тексеру мен тексерiстi 
ұйымдастыруға; 

4) көрсетілетін қызметтердi 
тұтынуға және оған ақы төлеудi 
бақылауды жүзеге асыруға 
құқығы бар. 

Халық теуелсіздігінің ең басты 
белгісі - оның ана тілі, ұлттық 
мәдениеті. Дүниедегі барлық 
халық тәуелсіздікке ұлттық қадір 
- қасиетін, мәдениетін, ана тілін 
сақтап қалу үшін ұмтылады. 
Олай болса, мәңгілік елдің оны-
мен қатар жасап бірге дамитын 
мәңгілік ел болуы шарт. 

Мемлекеттік тіл 
теуелсіздігіміздің жырын жыр-
лап, бұғанасын қатайтты.
Тілге деген құрмет - халыққа 
деген құрмет. Демек, әрбір 
қазақстандық мемлекеттік 
тілді құрмет тұтып білуі тиіс, 
Тіл мәртебесі – ел мерейі. Ана 
тіліміздің мәртебесін үстем етіп, 
еліміздің мерейін көтерейік, 
Тілсіз халықтың елдің өмір сүруі 
мүмкін емес. Тіл халықтың ал-
тын діңгегі. Өзін-өзі білетін әр 
халық алдымен өзінің туған тілін 
сыйлап, мақтан тұта білуі керек. 

Тіл - қай ұлтта болса қастерлі, 
құдыретті ұғым. Әлем таныған 
ел болуы үшін ана тіліміздің 
жұлдызын биіктетуіміз керек. 
Бұл біздің басты парызымыз.   

                                    
Д.ОРАЗАНБАЕВ,

 аудандық сотының 
жетекші маманы. 

Жер адамның материалдық саламен байланысты қызметінде 
өндірістік байланыстардың нысаны болып табылады. Сонымен 
қатар ол барлық салаларында өндірісті ұйымдастыруда жер бас-
ты инженерлік база. Қандайда болмасын құрылыс тұрғызарда 
(нысандарды жобалауда) жұмыс жер телімінің бөлінуінен баста-
лады. ҚР-ның Жер кодексіне сәйкес жерге орналасу жобасына 
сай шынайы түрде жер ауданы мен оның шекарасы анықталмай 
құрылыс жұмыстарын бастауға тыйым салынады. Ал, ауыл 
шаруашылығында жер өндірісінің басты құралы. Сондықтан жерге 
орналастыру жобаларын жасауда оның сапасына, жанжақтылығына 
аса үлкен көңіл бөлінеді, онда жер жобалаудың жалпы талап-
тарымен қатар сол алынған аймақтың ерекшеліктері, климаты, 
нысандардың орналасуы, шаруашылықта тиімділігі, яғни барлық 
жағдайлары қарастырылады, ескеріледі. Ауыл шаруашылығында 
жерде өндірісті ұйымдастыру жерді пайдаланудың сыртқы шека-
раларын жобалаудан басталып, сол жобаны шынайыға шығарып 
жүзеге асырумен аяқталады. Жерге орналастыру жобаларын жа-
сау нәтижесінде жеке меншік, ауыл шаруашылық, шаруашылыққа 
жатпайтын, яғни жерге орналастыру нысандарының қатарына 
енгізілген жер телімдерінің тығыз тораптары қалыптасады. Жеке 
жер иелері мен жерді пайдаланушылардың жерлерінде өндірісті 
аумақтық ұйымдастыруға өзгерістер енгізіледі, болашақта жоба-
лау, оны әлеуметтік экономикалық, экологиялық тұрғыдан және 
техникалық есептемелерімен негіздеу және соның нәтижесінде 
аумақты жаңа кеңістікте ұйымдастыру. Жерге орналастырудың 
жобалаудың негізгі мазмұны болып табылады. Жерге орнала-
стыру мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін кез келген 
тұрғын жеке компютер арқылы үйінде немесе ауданымыздың әр 
мемлекеттік мекемесінде орналасқан өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрыштары арқылы www.egov.kz, www.elicense.kz сайттарынан 
эцқ-ны қолданып ала алады. 

ҚЫЗМЕТТІ ОНЛАЙН АЛУ 
1. "Онлайн сұратым" батырмасын басыңыз, одан кейін жаңа те-

резеде "электрондық лицензиялау" порталы ашылады.
2. Жүйеге кіріңіз немесе "электрондық лицензиялау" порталында 

тіркеліңіз.
3. Қызмет паспортында құжаттар топтамасымен танысып 

"Қызметке онлайн тапсырыс беру" батырмасын басыңыз неме-
се қажетті қызметтің кіші түрін таңдап "Әрі қарай" батырмасын 
басыңыз.

4. Қажетті мәліметтерді көрсетіп, өтінішті толтырып, ЭЦҚ-мен қол 
қойыңыз.

5. Берілген өтініш мәртебесін "Менің өтініштерім" тарауы-
нан қадағалауға болады. Рұқсатты алу туралы "Менің рұқсат 
құжаттарым"  тарауынан, хабарлама алу туралы - "Менің хабарла-
маларым" тарауынан біле аласыз.

Қызмет көрсету мерзімі 4 күн.
  

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.

Жер учаскелерін 
қалыптастыру жөніндегі жерге 
орналастыру жобаларын бекiту 

мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі қалай жүзеге 

асырылады?

Тіл мәртебесі - ел мерейі

4. Қызметтердің құны және 
ақы төлеу тәртібі:

1) осы Шарт бойынша 
ұсынылған қызметтер үшін ақы 
төлеу төмендегі тарифтер бой-
ынша жүргізіледі:

1.1 Жансүгіров ауылы 
есепке алу аспабымен:

1. Жеке тұлғалар-уәкілетті 
органның ведомствосы бекіткен 
сумен жабдықтау 1м3 үшін 
121,56 теңге мөлшерінде, су 
бұру 1м3 үшін 56,41 теңге 
мөлшерінде.

1.2. Жансүгіров ауылы есеп-
ке алу аспабынсыз:

1. Жеке тұлғалар-уәкілетті 
органның ведомствосы бекіткен 
үйішілік сумен жабдықтау 1 м3 
үшін 227,31 теңге мөлшерінде, 
су бұру болған кезде 649,59 
теңге мөлшерінде.

Қызметтердің құны, сондай-
ақ шарттың өзге де талаптары 
барлық тұтынушылар үшін тең 
дәрежеде белгіленеді.

2. Тұтынушы нақты 
көрсетілген қызметтер 
саны үшін ай сайын төлем 
құжатының негізінде есеп айы-
рысу кезеңінен кейінгі айдың 
20-күніне дейінгі мерзімде ақы 
төлеуді жүргізеді. Есеп айыры-
су кезеңі бір күнтізбелік айды 
құрайды.

5. Өнім берушінің 
деректемелері

«Аксу ЖСК» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі  

Банк: АО «Казпошта» 
Тел.: 8-(72832) 2-18-83
Мекен - жайы: Жансүгіров 

ауылы, Мұқашев к-сі, 6 А 
БСН 171240004273
ИИК KZ 965 63В 350 000 096 

662
БИК KPSTKZKA

Басшысы:  Ж.М.КЕНЕБАЕВ. 

мүмкін, оған біз Майқы биді, Төле биді, Қазыбек биді 
(өте көп би – шешендерді ) жатқызамыз.

Қай елдің ана тілі құлдырады, ол елде болашақ 
жоқ. Бұл сөзіме дәлел «Тіл жоқ жерде, ұлт жоқ» деген 
Шыңғыс Айтматовтың қанатты сөзі.

Менің сараптауым бойынша, дәл осы тіл мәселесі 
қазіргі таңда Қазақстан үшін өте күрделі тақырыпқа 

ТІЛ ҚАДІРІ

Қорытындылай келе, «Мен жастарға сенемін» деп 
Мағжан Жұмабаев жас ұрпаққа күш – жігер берді. Енді 
сол сенімді бірге ақтайық.

Аяжан ТІЛЕКТЕС, 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының 

11-сынып оқушысы. 

айналды. Неге? Өйткені, тілге деген құрмет 
азайды. Дәл осы құрметті, сүйіспеншілікті 
қалыптастыратын – ата-ана. Сондай – ақ, қазақша 
ертегілерді, аңыз әңгімелерді, әндерді, бейнежаз-
баларды қызықты түрде жасаса, әр бала қызыға 
қарар еді. Тілдің дамуына кішкене болсын үлесін 
қосар еді.

Кезінде бір шумақ қазақша жазылған сөз үшін 
ақын жазушылар өлім дәмін татқан еді. Сондағы 
мақсат қазақ ұрпақтарының надан болмасы үшін.

Тіл адам жанының тілмашы, тілі 
кем болса адамның қор болғаны.

Жалпы тіл дегеніміз не? Ол әр 
халықтың негізгі қаруы, яғни тек 
өздеріне ғана тән қасиет. Және де 
сол қасиет адамға туа бітті беріледі. 
Мысалы туа біткен шешен болуы 
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атындағы  ауылдық округінің орталығы  
орналасқан ауылдың бұрыңғы аты Діңгек. 

Діңгек  аталу себебі бағзы бір заман-
дарда салынып, кейін ХХ ғасырдың 
бас кезінде құлаған, сәулеттік нұсқасы 
Аякөздегі Қозы Көрпеш-Баян Сұлу 
кесенесіне ұқсаған, тастан қаланған, 
биіктігі  18-20 метрлік күмбез болған екен. 

Алыстан қарағанда діңгектей сорайып 
көрінетіндіктен бұл жер Діңгек  атанған.

1898 жылы Николай Николаевич 
Пантусов Жетісуды аралағанда Қозы-
Көрпеш - Баян-Сұлу, Тәнеке (Нұралы) 
батыр, Шоқан Уәлихановтың мазарла-
рымен қатар ДІҢГЕК мазарын да мұқият 
тексеріп, география қоғамына жазып 
қалдырыпты. 

Мәліметтерде: Ақсу ауданы, Есебола-
тов ауылдық округі аумағындағы «Діңгек» 
мазары Абакумов мекеніне (выселкесіне) 
12-15 шақырымдай жерде орналасқан. 
Бұл мазар «Дың» конструкциялық фор-
масымен таудың жалпақ тасынан өріп 
тұрғызылған. 

Жергілікті қазақтар «Діңгек» деп атап 
кеткен. Жақпар тастарды бір-біріне 
ашытылған илем сылақпен отырғызған. 
Мазарға қалай болса ешкім бара ал-
майды. Себебі, жан - жағында қалың 
өсімдік шөптер мен ну ағаштар өседі. 
Атпен ғана баратын жолы бар. Жер-

болсақ, мазардың өлшемдері: көлемі 
мен ені ғұн заманына тірейді. Мазарды 
тұрғызған шеберлер қазақ үйдің нобайын 
құрылысқа алғандары аңғарылып-ақ тұр.

Діңгек мазарының тұрғызылған кон-
струкциясын Н.Пантусов Қозы-Көрпеш  
-  Баян-Сұлу мазарымен салыстырып, 
екеуі  бір - біріне сәйкес, аумайтындығын 
дәлелдеген. 

Діңгек мазарына байланысты, сол 
жердегі елді мекен кеңес дәуірінде 
«Діңгек» деп те аталды. 

Көнекөз қариялардың айтуынша, 
Тәуке тауынан 3 - 4 шақырымдай етектегі 
Өтеп сазындағы бейітті әскерлер қатар 
тізіліп тұрып, тасты қолдан - қолға беріп 
жеткізген. ХХ ғасырдың орта шеніне 
дейін бұл жерде хан қызының бейіті 
болған деседі. Кейін «Дың» ескерткішінің 
үйіліп жатқан қара тасын колхоз құрылыс 
жұмыстарына пайдаланып бұл ескерткіш 

Биыл қазақ елінің қайта рухани 
жаңғырып, Тәуелсіз ел болғанына орда 
бұзар 30 жыл толды. Енді «Қазақтың 
көне салт  - дәстүрлерін қайта жаңғырту» 
жастардың санасына сіңіру біздің 
алдыңғы толқынның толық міндеті. Енде-
ше, бұл мақалама салт - дәстүрді алуыма 
өткен жылдары ғана Қазақ хандығының 
құрылғанына 555 жылдығын тойласақ, 
енді қайтадан Тәуелсіз ел болғанымыздың 
30 жылдығын мерекелегелі жатқан, 
Қазақстан деген ұлан - байтақ жерді 
аз ғана қазақ иемденуіне себеп болған 
бірінші қазақтың өзі болса, екінші – салт - 
дәстүрі бола тұра қадір қасиетінің әлі күнге 
толық зерттелмей келе жатқаны, бүгінгі 
таңдағы ұмыт болып, салт - дәстүрлердің 
кейбірі қолданыстан шығып жатқаны се-
беп болды.

Менің ойымша, әр қазақ баласы өз сал-
тын насихаттау барысында дәстүрлерге 
сүйене отырып өмір сүруі қажет.

Қазақ «қазақ» деген атын осы кезге дейін 
қазақи салт - дәстүрлерімен, ырымдары-
мен, той - мереке, әдеп - ғұрыптарымен 
талай елді таң қалдырып келеді. Алайда 
осы салт – дәстүрлеріміздің халық ара-
сында ұмытылып бара жатқандары да 
жоқ емес. Олай болса, тәуелсіз елімізде 
ата - бабамыздың қалдырған көне салт 
– дәстүрлерін қадірлеп, жоғалғанды 
жаңғыртып, қайта жаңартатын ендігі 
болашақ ұрпақтың санасына сіңіру біздің 
міндетіміз.

Ата дәстүрін ардақтау – қазақтың халық 
педагогикасының ұлттық ұжданы. «Атадан 
бала тусайшы, ата жолын қусайшы» деп, 
халық атадан балаға мұра болып келе 
жатқан жақсы қасиеттерді келесі ұрпақтың 
бойына сіңіріп, ізгілікке тәрбиелейді. Ата 
дәстүрі бойынша ең әуелі әкені, содан соң 
атаны, ата - бабаны құрметтеп, солардың 
алдында ұрпақтық қарыздарды өтеу – 
кейінгі ұрпақтың міндеті. 

Ол ұрпақтық борыштар: ананың ақ сүтін, 
еңбегін өтеу, ата дәстүрлерін құрметтеп, 
одан әрі ол дәстүрлерді жалғастыру, 
адамгершілік қағидаларды қалтқысыз 
орындау болып табылады. Тәуелсіз 
мемлекетімізде ата - бабамыздан қалған 
қазынаның бірі салт - дәстүрлерді ұмыту 
мүмкін емес. Ендеше осы елдің ертеңі 
жасөспірімдерге салт -дәстүрімізді на-
сихаттай отырып, ғасырдан - ғасырға 
жалғасып келе жатқан тәрбие көзін мақсат 
ету. 

Қазақ этнопедагогикасының үлкен бір 
саласы қазақ халқының салт -дәстүрі бо-
лып табылады. Халықтың игі әдеттері 
дағдылана келе әдет -ғұрыптар, салт 
- дәстүрлерге халықтың өмірінде 
қалыптасқан салт - дәстүрлер салт - сана 
болып қалған. Халықтың салт - дәстүрлері, 
рәсімдер мен жөн - жоралғылар, ырым-
дар мен тыйымдар, түрлі сенімдер өмірде 
қолданыс тауып келеді. Оның бәрі дамып, 
толысып, жаңарып отырады. 

Қазақ халқының салт - дәстүрлері 
осы ұлттың мінез - құлқын, қасиеттерін 
көрсетеді. Кейбір салт - дәстүрлер мен 
әдет - ғұрыптар сол халықтың тұрмысына, 
тәрбиесі мен мінезі, сеніміне, ырымы-
на қарай қалыптасып келеді. Қазақ «Ат 
тұяғын тай басар» деп кейінгі ұрпақтың 
ата салтын бұзбауын, ұмытпауын талап 
етеді.

Салт – кәсіпке, сенімге, тіршілікке 
байланысты әдет - ғұрып, дәстүр. Ол 
ұрпақтан - ұрпаққа ауысып отырады. 
Уақыт өткен сайын салтқа өзгеріс еніп, 
өзгеріп, қоғамға байланысты бейімделіп 
келеді. Жаңа қоғамдық қатынасқа сай 
келмейтін дәстүрлер ығысып, өмірге 
қажетті жаңалары дамып отырады.

Дәстүр – ұрпақтан - ұрпаққа ауыса-
тын, тарихи қалыптасқан нормалар мен 
үрдістер. Ол – қоғамдық ұйымдар мен 
халықтың мінез - құлқының, іс -  әрекетінің 
рухани негізі. Дәстүр мәдениетпен тығыз 
байланысты, сондықтан мәдениеті 
дамыған ел дәстүрге де бай. Ата - 
ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, 

халқының салт - дәстүрлері өте көп. 
Қазіргі кезде ұмытылып бара жатқан салт - 
дәстүріміздің бірнеше түрлерін іздеп, соны 
сіздерге ұсынып отырмын. 

 «Ата салтың – халықтық қалпың» деген-
дей, өз жұртының қадір-қасиетінен мәлімет 
беретін ғұрып қасиетпен, оған мейлінше 
құрметпен қарау – ұлтымызға, елдігімізге 
сын. Тыңдар құлаққа, көрер көзге, сезінер 
жүрекке танымал, басқа елдерде жоқ 
дәстүр өрнектері, ортақ мұралары, 
тұрмыс-тіршілігіндегі керемет салт - ғұрпы 
мақтаныш сезімін тудырып, жұртшылықты 
жалпы отаншылық пен елжандылыққа 
тәрбиелеуде маңызды міндет атқармақ. 

Қазақ халқының дәстүрлерінің барлығы 
дерлік қарттарды құрметтеу, үлкендерді 
сыйлау, балаларға жанашырлық, жастарға 
қамқорлық ету, ата - ананы ардақтау, 
әйелдерді аялау т.б., ізгі қасиеттерге бау-
лиды. Халықтық жақсы дәстүрлерді ешбір 
ұлы адам аттаған емес, әрбір жас дәстүрді 
қорғаушы, орындаушы әрі дамытушы 
болғай – ақ.  

2. Ұлттық код
Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында жаңғырған қоғамның 
тереңнен бастау алатын рухани коды 
болатыны айтылады. Сондай-ақ, 
мақалада ұлттық рух пен ұлттық сананың 
кемелденуіне, ұлттық салт - дәстүріміз 
бен тілімізді, мәдениетімізді сақтауға, 
бағалауға, дамытуға баса назар аудары-
лады.

Құндылықтар дегеніміз – ұлтты ұлт ететін 
қасиеттер. Президент өз мақаласында 
ұлттық рухани код туралы жазды. Бұл 
«қазақты қазақ ететін қандай құндылықтар, 
қандай мәдениеттің бағыттары» деген 
сөз. Біз тек тамағымыздың тоқтығына 
мәз болмай, рухымыздың күштітлігіне, 
қадір-қасиетіміздің молдығына бүгін 
мән беруіміз керек. Адамға тек жұмыс 
күші, материалдық өндірісті игіліктерді 
шығаратын тұлға деп емес, қоғамның 
маңызды күші, рухы биік тұлға, рухы биік 
қазақ, рухы биік Қазақстан мемлекетінің 
азаматы деп қарауымыз керек» деген 
ойын білдіреді.

Елбасы мақаласында жаңғыру атаулы 
бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. 
Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен 
озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың 
маңызды алғышарттарына айналдыра 
білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық - 
рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 
адасуға бастайтыны айтылған. Ұлттық 
код туралы сөз қозғалғанда ұлттық таным 
- түсінік, әдет - ғұрып, салт - дәстүр де на-
зардан тыс қалмауы керек.  

Өйткені, біздің әдет - ғұрпымыз күнделікті 
тұрмыс - тіршілігімізбен біте қайнасып жа-
тыр. Салт - дәстүрімізде көрініс тапқан 
ғұрыптық жоралғылар түптен келген-
де тәрбиемен ұштасады. Осы жерден 
қазақтың мәдени кеңістігінің қаншалықты 
кең екенін көруге болады. Мәдениет бар 
жерде, әдебиет те бар, әдебиет бар жерде 
өмір де болады. 

Мемлекет басшысы: «...Ұлттық 
код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 
ешқандай жаңғыру болмайды» дейді өз 
мақаласында.  Менің де осы мақаламда 
айтқым келгені де осы.

Ұлттық салт – дәстүрлердің көне 
түрлерінің бірі - «Жұртшылық». Бұл - 
біреуден көп қарыз алып, кейін оны өтей 
алмайтын жағдай да болады. Бірақ – ар 
ұяты бар адамдардың алған қарызын 
өтемей кетуі ел ішінде мүлде болмайды 
және бүкіл ел – жұртқа, руға, ағайын ал-
дында үлкен мін саналады, бетке басыла-
ды. 

Міне, осындай жағдайға ұшыраған 
адамды жұрт алдында шығарып ұялтпай 
– ақ ел ағалары мен ақсақалдары бас 
болып, ағайын – туыстар бірлесіп, жал-
пы көпшіліктен көмек сұрайды, қаржы, 
мал жинайды. Бұған барлық жұрт, 
көпшілік қатысатын болғандықтан осы 
қайырымдылық дәстүр «жұртшылық» деп 
аталған. Қайырымды қазақ елі бұдан бас 
тартпаған, жұрт болып жұмылған.

Мұндай дәстүр халқымыздың бойында 
әлі бар. Бірақ ұмыт болған керемет қасиет.

Айнұр ЖҰБАЕВА,  
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи- өлкетану музейінің 
экскурсия жүргізушісі.

адалдық, әдептілік, 
м е й і р і м д і л і к 
сезімдері озық 
дәстүрлерге жата-
ды.

Қасиетті қазақ 

Біздің жерлесіміз  
28 - Панфилов-
шылардың бірі  Ұлы 
Отан соғысының 
батыры Нұрсұлтан 
Е с е б о л а т о в 

ден тік жоғары көтерілген мазардың 
астыңғы іргесі элипс дөңгелек түрде, ал 
үсті сүйірленіп күмбезделген. Қорымның 
биіктігі 18 аршын (метр), ішкі ені 4 (төрт) 
аршын. Едені таспен қаланған. Оңтүстік-
батыс жағында мазарға кіретін есік 
орны өріліп шығарылған. Мазардың ба-
тыс қабырғасында ішіне жарық түсетін 
кішкене терезе есік жасалған. Қорымның 
сыртқы маңайында әртүрлі кішкене 
шүберектер байланған жіңішке шыбықтар 
жерге қадалған. Бұл сиынып, дұға-құран 
бағыштап келгендерден қалған белгілер. 
Мазардың оңтүстік және батыс жағында 
бірнеше қадам жерде зираттар жа-
тыр. Олардың қорғандары қазақтардың 
қорғандарына ұқсамайды. Тұрғызылған 
сиқы бойынша қалмақтардың мазарына 
ұқсап тұр»,-деп жазылған. 

Н.Пантусов мазардың жан - жағындағы  
орналасқан зираттарға байланысты 
Діңгек мазары жоңғар - қалмақтікі деген 
ой түйген. Тарихқа сүйенсек, ол жерді 
жоңғар мен қазақ соғысында жоңғардың 
торғауыттары иеленіп тұрғаны әйгілі. 
Н.Пантусов  келтіргені сол заманда жер-
ленген жоңғарлардың зираттары болуы 
мүмкін ғой. В.Рубрук: «Бай көшпенділер 
дыңнан қайтыс болғандарына там 
тұрғызған» деп жазғанына қарағанда, 
әмбе орыс зерттеушісі В.Радлов: «Қозы-
Көрпеш  -  Баян-Сұлу мазарын жоңғар-
қалмақтардікі дегені қазақ ғылымына 
қиындықтар келтіріп, қазақ ғалымдары ол 
мазар қазақтікі екенін зорға дәлелдеген 
болатынын» -деп жазды. 

Діңгек мазары кімдікі екені әзірге 
белгісіз. Елдің айтуында: «Хан қызынікі» 
деседі. Мұндай құрылысты қазақтар: 
«Дың діңгек, кесене, үй тас» деп атаған. 
Діңгек мазары архитектурасы бойынша, 
таудың етегіне салынуына қарағанда, ғұн 
дәуіріне жатады. Ғылым негізіне сүйенер 

жойылып кетті. Діңгек атауы осылай пай-
да болды. 

Ақсу ауданындағы «Дың» ескерткіші 
болғанын айғағын академик Ә.Марғұлан  
да «Қазақ-совет энциклопедиясына» 
енгізген. 

«Діңгек» ауылының атауы 1978 жылы 
өзгертіліп, Кеңес Одағының батыры 
Нұрсұлтан Есеболатовтың есімі берілді.

Бұл мәлімет деректер «Алматы 
облысының республикалық өңірлік 
және маңызы бар киелі орындары» ав-
торлары Қ.Баймырзаев, Ғ.Тұрсынбай, 
Т.Қасымберкебаев монографиялық 
кітабынан алынды.

Қасиетті Діңгек ауылында туып өскен 
ұрпақтарының   елді мекеннің   аты 
да,  атауы да мәңгі біздің  жүрегімізде 
сақталып қалады. 

P.S Діңгек ауылынында туып өскен 
азамат, азаматшалары туған елге, жерге 
деген сағыныш, патриоттық сезім, ыстық 
ықластарын, туған ауылдың тарихын, 
ұрпақтар жалғастығын, ерен еңбектерін,  
мәдени - спорттық іс шараларына,  
тұрмыс тіршілігіне  бей - жай  қарамай 
әлеуметтік желіде «АЛҒА ДІҢГЕК» чатын  
ашып, ауылдық қорын құрып,  атсалы-
сып  жатқандарын,  бірталай  істе баста-
ма көтеріп,  мұрындық  болып, біткен іс 
шараларды  мақтанышпен ауыз толты-
рып айтуға болады. Өскелең ұрпақтың  
рухы биік,  береке - бірлігі,  ынтымағы 
жарасқан ел болып өсіп өркендеуіне  
Діңгек  ауылының символдарын жасап 

"JAN жүрегім DINGEK" МАП
"DINGEK  туы", 
"DINGEK таңбасы", 
" АЛҒА ДІҢГЕК " патриоттық рухты әнін  

жазып  Діңгектіктерге  сән салтанатымен 
табыстады. Алға, Діңгегім асқарым!

 Жантас БИҒАЛИ,
Есеболатов ауылының азаматы.

ҰМЫТ БОЛҒАН ҰЛТТЫҚ 
ДӘСТҮРЛЕР

ДІҢГЕГІМ - КИЕЛІ 
МЕКЕНІМ
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"Бақытты отбасы" жобасы аясында  
"Мектепке баланы даярлайық!" акция 
аясында облыстық мәслихат депутаты 
Б.Тынышбаев, аудандық мәслихат депу-
таттары Б.Сүлейменов, Р.Ибрайымова, 
С.Ермұхамбетова, К.Дәулетбекова, 
Э.Самбетов,  М.Естібаев, Қ.Абдырахманов, 
Б.Құрымбай, А.Каденов демеушілігімен   

Әр оқу жылының қарсаңында «Мектепке жол» акциясының өткізілуі дәстүрге айна-
лып келеді. Биылғы 2021 оқу жылында да аталмыш шара жалғасын тауып отыр.

2008 жылы Елбасының бастамасымен басталған «Мектепке жол» акциясы облысы-
мызда 13 жыл бойы дәстүрлі түрде өткізіліп келеді.

Акцияның мақсаты - оқу жылының басталуына дайындық кезінде аз қамтылған, 
көпбалалы отбасылар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
оқушыларға материалдық және басқа да көмек көрсету және балалардың мектепке 
бармауын болдырмау болып табылады.

Осы акция аясында аудандық мәслихат депутаты С.Ермұхамбетова Ғ.Мұратбаев 
атындағы орта мектебінің 6-сынып оқушысына  мектепке керекті заттар мен мектеп 
формасын сыйға тартты.

Бұл акция көптеген балаларға шапағат нұрын себуде. Бұл бір реттік қана көмек 
емес, жыл бойы жалғасып отыратын үрдіс. Жыл сайын балаларға мейірім мен шуағын 
төге келетін акция көпшілік көмегімен өз дәрежесінде өтуде.

Суықсай бастауыш партия 
ұйымының төрағасы Ғ.Мерекеновтың 
ұйымдастырумен жеке шаруа 
қожалықтары және Ю.Гагарин орта 
мектебінің ұжымы ұйымдастыруы-
мен жыл басынан қыркүйек айы-
на дейін демеушісі болған жеке ша-
руа қожалықтары: Тоғызбаев.А, 
Абдулаев.Е, Ормашева.М, Мынбаев.А, 

Жыл сайын өтетін «Мектепке жол» республикалық акциясын ұйымдастыру, 
оқушыларға көмек көрсету дәстүрлі жағдай. "Мектепке жол"  акциясына үлес қосу 
аудандық мәслихат депутаттары үшін аса маңызды. Аудандық мәслихаттағы "Nur 
Otan" партиясы фракциясының мүшесі ретінде 25 тамыз күні мектептің бастау-
ыш сынып оқушысына жақсы көңіл - күй сыйлап, қолдау көрсету мақсатында Рахат 
Нығметбекқызы мектеп формасы мен оқу құралдарын алып берді.

Елімізде жыл сайын 1 тамыздан 30 қыркүйекке дейін республикалық «Мек-
тепке жол» акциясы өтуде. «Мектепке жол» акциясы – балаларға қуаныш сый-
лап, олардың әлеуметтік белсенділігін арттыруға қолдау көрсететін игілікті шара. 
Басты мақсат – аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға көмек көрсету, балаларды 
мектепке қажетті құралдармен қамтамасыз ету.

Жыл сайынғы дәстүр бойынша аудандық мәслихаттың хатшы-
сы Б.Ж.Сүлейменов және мәслихат депутаттары биылғы жылы да осы 
шараға үлес қосты. Сабаққа қажетті оқу құралдарын тарту етіп, балалар 
мен олардың ата-аналарын жаңа оқу жылының басталуымен құттықтады. 
Балалардың ата-аналары, үлкен жәрдем беріп, қол ұшын созып демеушілік білдірген 
депутаттарға шығармашылық табыс тілеп, алғыстарын білдірді. 

Алдағы уақытта да бұл акция өз жалғасын табады.
Суретте мәслихат хатшысы Б.Ж.Сүлейменов Е.Сиқымов орта мектебінің 4-сынып 

оқушысы Е.Ж.  мектепке керекті заттар мен мектеп формасын сыйға тартты.

2021 жылдың 24 тамыз күні "Ойтоған" БПҰ төрағасы Венера Берікованың 
ұйымдастыруымен  "Бақытты отбасы" жобасы аясында әлеуметтік аз қамтылған от-
басы "Мектепке баланы даярлайық!" акциясы бойынша мектеп формасынан бастап 
барлық керекті құрал-жабдықтарын қолына табыстады.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті.

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» АКЦИЯСЫН ДЕПУТАТТАР ҚОЛДАЙДЫ

Баймұханов.С, Қызыр, Қадыл, Нүсіпов.К, 
Кузнецов.И, Жанысов.Е, Тиналиев.А. 
сынды демеушілерімен "Бақытты отба-
сы" жобасы аясында "Мектепке бала-
ны даярлайық!" акциясы  барысында 34 
балаға оқу құралдары мен мектеп фор-
маларын алуға 224000 теңге көлемінде 
көмек көрсетілді.

аз қамтылған, көпбалалы отбасылардың 
балаларына оқуға керек құрал-жабдығы 
мен мектеп формасы және спорттық 
киімдері алып берілді. 

#мектепке жол
#дорога в школу
#Бақытты отбасы
#30 игі іс

Жеке шаруалар да демеулікке 
атсалысады Бір бала қуанса, көкте мың періште 

қуанады

Мектепке жол акциясы аясында Бақытты отбасы жобасымен 30 игі іс
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Жіті ішек жұқпасы (ЖІЖ) - Ас қорыту жолдарын зақымдайтын инфекциялық ауру-
лар тобы. ЖІЖ қоздырғыштар өте төзімді және ұзақ уақыт топырақта, суда, сондай-ақ 
қасық, тәрелке, есіктің тұтқасы, ойыншық және т.б. заттарда сақталуы мүмкін. Микроб-
тар суда, сүтте, сүтті өнімдерде, салаттарда және басқа да тез бұзылатын азық-
түліктерде көбейеді.                                               

Негізгі белгілері: Іштің ауыруы; құсу, іш өту; дене қызуының көтерілуі; әлсіздік, 
тәбеттің төмендеуі. Құсқанда және іш өткенде адам сұйықтықты жоғалтады, соның 
нәтижесінде ағзадағы су алмасу процессі бұзылып, жүректің, тамырлардың, 
бүйректің және басқа ағзалардың қызметінің бұзылуына әкеп соғады.  Жедел ішек 
инфекциясының белгілері байқалса, өздігіңізден емделмей, жедел медициналық 
көмекке жүгініңіз! Табиғатта белсенді, салауатты демалысты өткізу үшін ұсынылады: 
Азық-түлікті арнайы дүкендер мен базарлардан сатып алыңыз. 

Тез бұзылатын азық-түлектер: сүт пен сүт өнімдерін, етті, кремдері бар кондитерлік 
өнімдерді, дайын және тез бұзылатын салатты өзіңізбен бірге алып шықпаңыз.  Ірі 
еттерді, құстың етін, жұмыртқаны әбден қайнатыңыз және қуырыңыз. Көкөністерді, 
жеміс - жидектерді қолданар алдында жақсылап жуыңыз. Ауыз суын немесе 
қайнатылған суды тұтыныңыз. Су қоймаларындағы суды пайдаланбаңыз. Қолыңызды 
әрдайым жуыңыз немесе бактерияға қарсы әсері бар зарарсыздандыратын дымқыл 
майлықты қолданыңыз.

Жіті ішек жұқпасы 

Іш сүзегі - Salmonella typhi және 
salmonella paratephi А және В 
қоздырғышымен шақырылатын, фекальді 
- оральді жолмен берілетін, ішектің лим-
фа аппаратының зақымдалуымен, бак-
териемиямен, айқын интоксикациямен 
бауыр мен көк бауырдың ұлғаюымен 
және розеолезді бөртпемен сипатталтын 
антропанозды жедел инфекция.

Аурудың қоздырғышы – бактериялар 
су және топырақта 2 аптадай, жемістер  
мен көкөністерде 5 – 10 күндей, сары 
май мен етте 1 – 3 айға дейін тұрады.                    
Қыздырғанда 50°С-қа дейін өз тіршілігін 
жоймайды. Тек қайнатқанда ғана өледі.  
Үш типке бөлінеді (жеңіл. орташа, ауыр)                                                                                           

- А типті                                                                                                                             
 - Жеңіл түрі:  жасырын, абортивті, ам-

булаторлы                                                                                                                              
- Ауыр түрі: пневмосүзек, менингосүзек, 

невросүзек, колоносүзек
Клиникалық көрінісі: Инкубациялық 

кезеңі 3-28 күнге дейін, орташа алғанда 
9-14 күн. Типті түрінде инфекция 
біртендеп басталады.                                                      

Негізгі клиникалық көріністері:                                                                                                                           

Іш сүзегі (брюшной тиф)

Көкжөтел (коклюш) — әсіресе жас 
нәрестелер үшін өте қауіпті. Ауру 
қоздырғыш — көкжөтел таяқшалары  
адамның демімен қақырығы арқылы 
тарайды. Ауру таратушы бактериялар 
көмейдің шырышты қабаты мен кеңірдекті 
тітіркендіретін улы зат бөліп шығарады. 
Олар сыртқы ортаға өте төзімсіз келеді. 
Сондықтан олар жел шешек, қызылша 
қоздырғыштары сияқты ауа арқылы та-
рай алмайды. Сырқат баламен бірге, бір 
бөлмеде болған балаларға ауру тез жұға-
ды.                                                                                                                                                                                                                                       

Көкжөтелге, әсіресе 5 жасқа дейінгі ба-
лалар өте бейім келеді. Онымен көбінесе 
әлсіз, қорғаныс күші нашар балалар ауы-
рады. Науқас бала сөйлегенде, күлгенде, 
жөтелгенде көкжөтел таяқшалары 
айналасындағы ауаға тарайды. Ауырған 
бала алғаш аздап құрғақ жөтеледі, кейде 
мұрнынан су ағып, тыныс алуы нашар-
лайды. Уақыт өте келе жөтелі күшейіп, 
дем ала алмай қиқылдап қалады, күре 
тамырлары адырайып, көзі қызарып 
кетеді, баланың еріндері, мұрнының 
айналасы, бірте - бірте беті, тілі көгере 
бастайды. Жөтелдің ұстамасы көбінесе 
кешке қарай, түнде жиі қайталайды. 
Көкжөтелмен  ауырған балаға тездетіп 
дәрігер шақырту керек. Ата аналар 
дәрігердің айтқандарын бұлжытпай 
орындағандары жөн.

Ауру асқынып кетсе, бронхитке, өкпенің 

Көкжөтел қабынуына айналады. Көкжөтелмен 
ауырған баланы сау баладан бөлек ұстау 
керек. Ауру баланы қалалық көлікпен алып 
жүруге болмайды. Бала аурудан әбден 
айыққанша, дәрігердің бақылауында бо-
лады.  Науқас бала таза ауада болуға 
тиіс. Маусымның жылы мезгілінде бала 
күні бойы далада, таза ауада жүргені, 
ұйықтағаны жөн. Ал таңертең, кешкісін 
мүмкіндігіне қарай өзен жағасында, 
жүргені жөн. Қыстың күні ауру бала-
ны жылы киіндіріп, емшектегі нәрестені 
жылы орап далаға шығарып тұрған абзал. 
Таза ауада бала аз жөтеледі, әрі жақсы 
ұйықтайды. 

Көкжөтелмен ауырып жазылған бала 
қайтып ауырмайды. Алайда, сырқаттанып 
жазылған баланың қорғаныс күші 
қатты нашарлайды, өзі тым әлсіреп 
қалады. Сондықтан ондай балалар 
басқа ауруларға жиі ұшырап қалады. 
Көкжөтелмен ауырып тұрған бала 6 ай 
бойы диспансерлік бақылауда болуға тиіс. 
Көкжөтел - өте күрделі және баланың жа-
нын қатты қинайтын ауру.                 

Алдын алу шаралары - бала көкжөтелге 
қарсы егілсе, ол ауруды қабылдамайды, 
өйткені бойында сырқатқа қарсы күшті 
иммунитет пайда болады. Сондықтан да 
әрбір ата-ана балаларына көкжөтелге 
қарсы дер кезінде еккізуге көңіл бөлгендері 
дұрыс. Көкжөтелге қарсы вакцина егу 
баланы аурудан қорғайды, ал, ауыра 
қалғанның өзінде жеңіл өтеді.

Сальмонеллез – бактериалды жұқпалы ауру, көбінесе ішек - қарын жолдарына 
зиян келтіреді, бұл жануарлар мен адамдар арасында болатын жіті ішек ауруы, көп 
жағдайларда  азық-түлік арқылы беріліп, асқазан-ішек жолдарының зақымдануы 
арқылы сипатталатын жұқпалы ішек ауруы. Ауру қоздырғышы сальмонелла  болып 
саналады. Ол көптеген аңдар және құстар ағзасында мекендейді. Сальмонелла-
лар суыққа төзімді және ұзақ қайнатқанда ғана жойылады. Сүтте, тартылған етте, 
жұмыртқа ұнтағында, сальмонеллалар өмірге бейімділігін сақтай отырып, көбеюі де 
мүмкін.                                                                                                                                                                           

Жұғу көзі ауыл шаруашылық жануарлары мен құстар, сальмонеллезбен ауру адам-
дар және бактерия тасымалдаушылар болып табылады. Инфекцияны тасымалдай-
тын негізгі факторларға әртүрлі тағам өнімдері ( мал, құс еттері, балық, устрица, теңіз 
шаяны, жұмыртқа және жұмыртқа ұнтағы, сүт және сүт тағамдары), көкөністер мен 
жемістер, кремді өнімдер жатады. Су ауруды жиі тасымалдаушы факторлардың бірі 
болуы мүмкін.                                                                                                      

Ауру белгiлерi: Жасырын кезеңі -жұқтыру кезеңінен аурудың клиникалық белгілерінің 
пайда болуына дейінгі мерзім 2-6 сағаттан 2-3 күнге дейін құрайды. Ауру негізінде 
жіті басталады, бастапқы кезеңде улану (интоксикация), әлсіздік, бас ауруы, дене 
қызуының 39 градусқа дейін және одан да жоғары көтерілуінен, қалтыраудан, бас 
және бұлшық ет ауруынан басталады. Кейіннен жүрек айнып, лоқсу, құсу, бірнеше 
рет нәжісінің   сұйықтанып, патологиялық қосындылармен бірге жасыл түсті болу-
ын байқауға болады. Бұл аталған белгілер пайда болған жағдайда міндетті түрде 
дәрігерге қаралуы керек!                                                                      

Емі: - асқазанды жуу, тазарту клизмасы. Патогенетикалық терапия: регидрон 2 л 
дейін, инфузиондық терапия, негізі тұзды ерітінділер, оның ішінде Рингер ерітіндісі,  
трисоль, ацесоль, хлосоль т.б. Алдын-алу шаралары: Күнделікті жеке бас гигиена-
сын және тамақты дайындаудың (кондитерлік, кулинарлық өнімдердің, салаттардың 
) ережесін, дайын өнімдерді пайдалану мерзімі мен сақтау мерзімін қатаң қадағалай 
отырып, сальмонеллез инфекциясының алдын алуы тамақ өнімдерінің термиялық 
өңдеу ережелерін сақтау аса маңызды, әсіресе ет, сүт және құс өнімдерін, сонымен 
қатар кулинарлық, кондитерлік, сүт өнімдері, тез бұзылатын тағамдар (салаттар, 
окрошка және т.б.). Көкөністерді, жемістерді пайдаланар алдында таза ағынды сумен 
мұқият жуу аса маңызды. Белгісіз су қоймаларынан, әсіресе ашық су қоймаларынан 
суды пайдалануға болмайды. 

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық СЭБ басқармасының басшысы.                                                                  

Ж.ЕРКЕНОВА, 
санитариялық - эпидемиологиялық бөлімінің маманы. 

Сальмонеллез ауруы

Көптеген ата-аналарды жоспарлы екпе-
лерден бас тартуға бола ма деген сұрақ 
мазалайды. Балалар екпесін алудан 
бас тарту – ол ата-ананың құқығы, не-
месе қамқоршылардың, себебі, олар өз 
перзентінің өмірі мен денсаулығы үшін ол 
18 жасқа толғанға дейін жауапты. Бірақ 
егер Сіз екпеден бас тартуға бел бусаңыз, 
бас тарту заңды және медициналық 
тұрғыдан саналы қадам болуы тиіс. Бұдан 
басқа ол болашақта емханалармен, 
балабақшамен және мектеппен ешқандай 
қиындықтар туындамауы үшін дұрыс 
рәсімделуі тиіс.                                                                                                                                 

«Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі 156-ба-
бына сәйкес ҚР аумағында тұратын 
жеке тұлғалар тегін медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемі аясын-
да инфекциялық және паразитарлық 
ауруларға қарсы профилактикалық 
екпелерді алуға міндетті.

Профилактикалық екпені енгізу алдын-
да медицина қызметкері егілетін адам-
ды қарап-тексеруді жүргізеді. Медицина 
қызметкері оған не оның заңды өкіліне 
профилактикалық екпе, ықтимал жанама 
әсерлері, олардан бас тарту салдарлары, 
вакцинадан кейінгі ықтимал асқынулар 
туралы толық және объективті ақпарат 
береді.  

Жазбаша нысанда берілген келісімнің 
не бас тартудың болуы профилактикалық 
екпе жүргізудің шарты болып табылады.

Инфекциялық аурулардың өршуін 
болдырмау мақсатында балалар 
балалардың  ұйымдасқан ұжымдарына 
профилактикалық екпелерді алғаннан 
кейін жіберіледі. Тіркеуді әр жағдайында 
ұйымдасқан ұжымдарда инфекциялық 
ауруларды тіркеген жағдайда егілмеген 
адамдар яғни, инфекциядан қорғалмаған 

Екпелерден бас тарту және бас 
тартудың жауапкершілігі

адамдар осы мекемелерге аурудың 
тоқтатылуына дейін келуден шеттетіледі, 
себебі инфекциялардан қорғалмаған.

Екпеден бас тартудың салдарла-
ры қандай? Осындай қадамнан кейінгі 
ықтимал келеңсіздіктерге мыналар жата-
ды:

- Сіздің балаңыздың ауырып қалуы 
және отбасы мүшелеріне жұқтырудың 
жоғары қаупі. Салдарлары қайғылы 
жағдайға әкелуі мүмкін, мысалы полио-
миелитпен ауырғаннан кейін ол мүгедек 
болып қалуы мүмкін;

Терісі  және шырышты қабықтары 
бұзылып жарақат алған, немесе жануар-
лар тістеген кезде сіреспе және құтыру 
ауруларына шалдығудың жоғары қатері. 
Кез келген бала осы инфекцияларға 
шалдығу қатері жоғары  жарақат алу-
дан немесе жануарлардың тістеуінен 
кепідендірілмеген. Сіреспеден тек 
сіреспеге қарсы екпе енгізу және  са-
рысуды уақтылы жедел енгізу арқылы 
қорғалуға болады.

-    сол елде болудың халықаралық 
медициналық-әлеуметтік ережелері не-
месе халықаралық шарттарға сәйкес 
нақты профилактикалық екпелерді талап 
ететін елге кіруге тыйым  салынады;

-    орындалуы инфекциялық аурулар-
мен ауырудың жоғары қаупімен байла-
нысты жұмысқа қабылдаудан бас тарту.

Тәжірибе көрсеткендей, егілмеген 
адам ауырғанда инфекция әдетте ауыр 
нысанда асқынумен және кейде өлім 
жағдайына әкелумен өтеді. Қалыптасқан 
жағдайда бала қауіпті инфекцияларға 
қарсы иммунитеті болмайды, осы арқылы 
аталмыш аурулардан асқынулардың 
қалыптасуы және инфекциялануының 
маңызды қауіпіне ұшырайды.

МАМАН КЕҢЕСТЕРІ

• Дене қызыуы 39-40С-ке дейін 
көтеріледі, көбінесе тұрақты түрде (кей-
де дұрыс емес немесе ремиттирленген), 
ұзақтығы 2-3 аптаға дейін

• Интоксикация: басының нақты ауруы, 
ұйқысының бұзылуы, адинамия, апатия, 
сананың тұмандануы, енжарлық. Орталық 
нерв жүйесі жағынан әртүрлі дәрежедегі 
тифозды статус белгілері (тежелу, 
көңілсіздік, мимикасының азаюы, кейде 
сандырақтау, елестету, ориентациялық 
бұзылуы).  

Тері өзгерістері: бозару, бөртпе (аурудың 
8-12 күндері, розеолезді бөртпе түрінде, аз 
мөлшерлі, көбінесе ішіне, кеуденің төменгі 
жағына шығу, 2-3 күн себелеп шығуы тән).

Клиникалық белгілері мен 
эпидемиологиялық мәліметтері бойын-
ша қойылған болжам диагноз келесі ла-
бораторлы әдістер арқылы дәлелденеді: 
бактериологиялық.

Аурудың емі тек ауруханада жүргізіледі: 
қатаң төсектік режимі, қызба түскенге 
дейін 10-11 күнге дейін диета сақтау. 
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Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры коронавирустық инфекцияның 
таралуын болдырмау мақсатындағы  
іс-шараларды қаржыландырудың 
қорытындылары туралы есеп берді және 
медицина қызметкерлеріне қаржылық 
қолдаудау көрсетудің  жаңа моделіне 
көшу туралы  айтып өтті.

2021 жылдың 1 - жарты жылдығының 
қорытындылары туралы айтумен қатар, 
Қордың "COVID-19"-дың  таралуын 
болдырмаудағы, коронавирустық инфек-
циямен ауыратын науқастарды диагно-
стикалау мен емдеудегі іс-шараларды 
қаржыландыру бойынша  рөлін атап өту 
маңызды.  

1-ші жартыжылдықта КВИ-мен 
күрес аясындағы іс-шараларды 
қаржыландыруға барлығы 219 млрд. 
теңге бағытталды, оның ішінде 197,6 
млрд. теңге ТМККК қаражаты есебінен, 
21,4 млрд. теңге МӘМС есебінен жа-
салынды. Оның ішінде медициналық 
қызметтер үшін жұмсалған  қаржы 
112,8 млрд. теңге, ал "COVID"-ке қарсы 
күрес шараларына тартылған медицина 
қызметкерлеріне үстеме ақы 106,2 млрд. 
теңгені құрады.

Қор басшысы айтып өткендей, 
дәрігерлерге қаржылық қолдау көрсету  
2020 жылдың наурыз айынан бастап үш 
тәуекел тобы бойынша коронавирустық 
инфекцияны жұқтыру қаупі үшін төленетін 
үстемеақылар түрінде көрсетіледі: I топ – 
850 мың теңге; II топ – 425 мың теңге; III 
топ-212,5 мың теңге. Ағымдағы жылдың 
маусым айына дейін осы мақсаттарға 
шамамен 229 млрд. теңге бағытталды.

Сонымен қатар, үстіміздегі  жылдың 
ақпан айынан бастап дәрігерлерді басым  
түрде вакцинациялаудың арқасында 
(қамту 100%-ға жуық) олардың 
арасындағы аурудың қаупін айтарлықтай 
төмендетуге қол жеткізілгені туралы 
айтылды. Осыған байланысты тамыз-
қыркүйек айларында ауруды жұқтыру 
қаупі үшін үстемеақылар төлеу әрбір 
тәуекел тобы үшін белгіленген мәндердің 
50% мөлшерінде жүргізілетін болады. 
(I топ-425 мың теңге; II топ – 212,5 мың 
теңге; III топ-106,25 мың теңге).

"Мемлекет басшысының кеңейтілген 
отырыста берген тапсырмасына 
сәйкес, дәрігерлерді ендігі ынталан-

дыру бойынша  үстемеақылар жүйесі  
үстіміздегі  жылдың қазан айынан бастап  
Эпидемиологиялық  ахуалға қарамастан 
жұмыс істейтін медицина қызметкерлерін 
қолдау және ынталандыру қағидаларына 
сәйкес жүзеге асырылатын болады", – деп 
атап өтті Болат Төкежанов.

"COVID-19" коронавирустық инфек-
циясымен күрес аясында эпидемияға 
қарсы іс-шараларда жұмыс істегені үшін 
төмендегі қызметкерлер  қосымша ақы 
алатын болады:

- инфекциялық стационарлардың, 
провизорлық және карантиндік 
стационарлардың дәрігерлік, орта және 
кіші медициналық персоналы;

- дәрігер-реаниматологтар;
- дәрігерлік персонал, орта 

медициналық персонал және ЖМК, МСАК 
мобильді бригадаларының, медициналық 
авиацияның жүргізушілері;

- шұғыл стационарлардың, МСАК 
ұйымдарының қабылдау бөлімшелерінің 
қызметкерлері; сондай-ақ блок-бекеттерде 
карантиндік режимді қамтамасыз ететін 
денсаулық сақтау қызметкерлері;

- СЭС вирусолог-дәрігерлері мен зертха-
нашылары; СЭС дәрігер-бактериологтары 
мен зертханашы-бактериологтары, СЭС 
сынамаларын қабылдау және іріктеу 
жөніндегі ЖМК және дәрігерлері, СЭС 
жүргізушілері, санитарлары және дезин-
фекторлары.

Кәсіптік тәуекелдер үшін берілетін  
қосымша ақы 14 қызмет үшін белгіленген 
лауазымдық жалақы мөлшеріне түзету 
коэффициентін қолдана отырып 
жүргізілетін болады. 

Жоғарыда аталған қызметтерден 
басқа, оларға босандыру қызметінің, 
стационардың педиатриялық қызметтің, 
пульмонологиялық қызметтің, ядролық 
медицинаның, сәулелік диагности-
ка қызметінің, патологоанатомиялық 
қызметтің, МСАК қызметінің медицина 
қызметкерлері де қосылады.

Аталған  өзгерістерге байланысты 
жалақы дәрігерлер мен орта медициналық 
қызметкерлердің басым мамандықтары 
бойынша ұлғайтылатын болады (қосымша 
ақының мөлшері ең төменгі жалақының 
1,5-тен 6-ға дейінгі мөлшерін  немесе 
63 750 теңгеден бастап 255 000 теңгеге 
дейінгі мөлшерді  құрайды).

Пандемия басталған уақыттан бері дәрігерлерге 229 
млрд. теңгеден астам мөлшерде үстемеақы төленді

2021 жылдың бірінші жарты 
жылдығының қорытындысы бой-
ынша Қазақстанда медициналық 
көмектің бірқатар бағыттарының көлемі 
өсті. Бұл жалғасын тауып жатқан 
коронавирустық пандемия жағдайында 
да денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс 
істеуге бейімделгендігін көрсетіп отыр. 
Осы туралы ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары Ералы Тоғжановтың 
төрағалығымен өткен ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің алқа отырысында 
"Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры" КеАҚ Басқарма төрағасы Болат 
Төкежанов мәлімдеді.

Осылайша, емханалар деңгейінде 
көрсетілетін консультациялық-
диагностикалық көмектің көлемі 
ұлғайды. Консультациялар мен 
диагностикалық қызметтер саны 2020 
жылмен  салыстырғанда 31% - ға артты. 
Барлығы 70 млрд. теңге сомасына  41,1 
млн қызметтің түрі  көрсетілді, бұл 2020 
жылдың 1- жартыжылдығына қарағанда 
12,7 млн.-ға артық болып отыр.

Сонымен қатар МӘМС амбулатория-
лық деңгейде дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету мөлшерін арттыруға 
мүмкіндік берді. Науқастардың тегін дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз етілетін ауру-
лар тізімі  45-тен 138-ге дейін кеңейтілді.

"Бұл жерде, ақпараттық жүйелерде 
жан басына шаққандағы нормативпен 

(МСАК, мектеп медицинасы) қаржылан-
дырылатын көрсетілген қызметтер бойын-
ша деректер толық көлемде енгізілмеген. 
Медициналық ұйымдардың барлығы  
аталған  қызметтер бойынша деректерді 
толық енгізуі қажет", - деп атап өтті Қор 
басшысы.

Сонымен қатар Болат Төкежанов 
мамандандырылған медициналық 
көмекке тоқталып өтті. Мәселен, 
өткен жартыжылдықта медициналық 
сақтандыру есебінен еліміздің стационар-
ларында жоспарлы түрде 434,3 мыңнан 
астам пациент ем алды. Бұған МӘМС 
жүйесіне барлық стационарлық көмекті 
қаржыландыру көлемінің 51,2% - ы 
бағытталған.

"Медициналық ұйымдарда 376 мың ота 
жасалды. Жоспарлы емдеуге жатқызуды 
10 күн күтетін пациенттердің саны 42% - 
ға (13,2 мыңнан 11,4 мың пациентке дейін) 
қысқарды", - деп мәлімдеді ӘМСҚ басшы-
сы.

Б.Төкежанов сондай-ақ Қордың 
медициналық оңалтуды дамытуды, оның 
ішінде амбулаториялық деңгейде да-
мытуды ынталандыруды жалғастырып 
отырғанын айтты. Осы ретте осы 
қызметтер бойынша  Өнім берушілер 
саны 20 есеге, 64-тен 618-ге дейін өсті, ал 
көрсетілген қызметтерді қаржыландыру 
көлемі 22 млрд. теңгеден асты.

БІРІНШІ ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚТА КӨРСЕТІЛГЕН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨЛЕМІНІҢ ӨСУІ 

МӘМС ЕСЕБІНЕН БОЛДЫ

2021 жылғы 1-шілдедегі жағдай бой-
ынша Қазақстан халқының 83,5%-
ы медициналық сақтандырудың 
қатысушылары болып табылады, яғни 
15,85 млн. адамды құрайды. Бұл туралы 
ҚР Премьер - Министрінің орынбасары 
Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің алқа 
отырысында "Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" КЕАҚ Басқарма 
төрағасы Болат Төкежанов мәлімдеді.

Басқрама Төрағасы Қор тарапынан 
Қазақстан Республикасының МӘМС ту-
ралы Заңына сәйкес соңғы 3 айда төлем 
жүргізген 38 мың азаматты МӘМС жүйесіне 
қайтару бойынша жұмыс жүргізілгені, 
сондай-ақ, дербес төлеушілер бойынша 
МӘМС жарналарын төлеуге қатысты ша-
ралар қабылданғанын атап өтті.

"Бұл ретте МӘМС жүйесінен 3 млн.-
нан астам қазақстандық тыс қалып отыр, 
бұл халықтың осы бөлігі үшін МӘМС 
пакетінің медициналық қызметтеріне 
қолжетімділігіне байланысты белгілі 
бір проблемаларды  туғызады.  Бірақ,  
жүйеден тыс қалғандар да әрқашан тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде медициналық қызмет 
алуға құқылы", - деп Қор басшысы өз 
сөзінде айтып өтті.

Сақтандырылмағандардың ішінде 1,6 
млн адам МӘМС үшін тұрақсыз төлем 
жасағандар болып табылады. Яғни,  
олар үшін қандай да бір аударымдар 
және (немесе) жарналар алынған, бірақ 
тұрақты түрде емес, сол себепті  бере-
шек пайда болады және медициналық 
сақтандыруда сақтандырылу мәртебесі 
жоқ болып есептеледі. Өйткені, БЖТ не-
месе жарнаның дербес төлеуші ретіндегі 
бірлі-жарым төлемдері МӘМС пакетінде 
барлық 12 ай бойы медициналық 
қызметтерді алуға құқық бермейді. 
Төлемдердің жүйелілігін сақтау әрқашан 
маңызды болып табылады.

38 мың қазақстандық МӘМС жүйесіне 
оралды

Тағы 1,5 млн. адам МӘМС үшін бір рет 
болсын жарна төлемеген. 

Болат Төкежановтың айтуынша, 
2021 жылдың басымен салыстырғанда 
сақтандырылған қазақстандықтардың 
саны 2%-ға немесе 328 038 адамға 
азайған. 

Қор басшысының мәліметінше, 
сақтандырылмаудың жоғары көрсеткіші 
Қостанай (23,2%), Алматы (22,3%), 
Түркістан (21,8%) және Жамбыл (20,2%) 
облыстарының тұрғындары арасында 
байқалуда. 

Болат Төкежанов осы бағыттағы 
бірқатар проблемаларды атап берді, 
олардың ішінде ол өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған халықты сәйкестендіру мен 
өзектендіруді, жұмыссыздар үшін 
МӘМС жүйесінде медициналық көмектің 
қол жетімсіздігін және жалдамалы 
қызметкерлердің МӘМС жүйесінен түсіп 
қалуын айтты.

"Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхат алған шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға келетін 
болсақ, олар бойынша МӘМС жүйесінде 
сақтандыру мәртебесін автоматты түрде 
беру үшін Қордың ақпараттық жүйелерін 
ҚР  ІІМ КҚК ақпараттық жүйелерімен ин-
теграциялау мәселесі пысықталуда", - 
деп атап өтті Қор басшысы. 

Жоғарыда аталғандарға байланы-
сты, Қор басшысы атап өткендей, 
жергілікті атқарушы органдардың, 
денсаулық сақтау басқармасының, 
медициналық ұйымдардың, Атамекен 
ҰКП мен аумақтық мемлекеттік кірістер 
органдарының белсенді қатысуымен 
халықты МӘМС жүйесіне тарту бойынша 
өңірлік штабтар жұмысының тиімділігін 
арттыру қажеттігін мәлімдейміз.

«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ АЛМАТЫ 

ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ.

Пациенттерге амбулаториялық көмек 
көрсететін медициналық ұйымдардың 
жанынан "COVID-19" бар науқастарды 
амбулаториялық бақылау бойынша мобильді 
шығу топтары құрылды. 

Медициналық ұйымдағы бір мобильді топ 
емханаға тіркелген халықтың кемінде 5000 
адамына қызмет көрсетуі тиіс. 

Республика бойынша алғанда жарты 
жылдың  ішінде мобильді бригадалар 1 
237 270 рет шақыртуға шықты. Атап айтсақ,  
ТМККК бойынша - 85 228, МӘМС бойынша-1 
152 042.

Осы жылдың қаңтар мен маусым айла-
ры  аралығында шақыртуға шығудың басым 
бөлігі ШҚО - да - 135 799 жағдай, Алматы об-
лысында - 126 439 жағдай және Қарағанды 
облысында-122 905 жағдай болды.

Айта кететін болсақ, 2021 жылғы қаңтар-
маусым аралығында Қор 7,3 млрд. теңге 
сомасына мобильді бригадалардың 
шақыртуларға шығуын төледі.  Оның ішіндегі 
қаражат  МӘМС бойынша 6,8 млрд теңге, 
ТМККК бойынша - 0,5 млрд. теңгені құрады.

Мобильді топтың функциялары жатады:
• жіті респираторлық ауру белгілері бар 

және "COVID-19" күдікті немесе науқас паци-
енттер алғашқы жүгінген кезде үйге шығумен 
шақыруларға қызмет көрсету;

• "COVID-19" бар, оның барлық отбасы 
мүшелерінің үйде оқшаулауында жатқан 
пациенттерге консультация беру (оның 
ішінде аудио-бейне), аурудың орташа 
ауыр, ауыр түріне шалдыққан және ста-
ционардан амбулаториялық емдеу кезеңіне 
шығарылған пациенттерге консультация 
беру (үйде оқшаулауды сақтау бойынша 
нұсқама); 

• "СOVID-19" күдігімен ПТР-тестілеу;
• дәрі-дәрмектерді тағайындау;
• қажет болған жағдайда 2021 жылғы 5 

тамыздағы №75 бұйрыққа сәйкес аурухана-
дан тыс пневмония, созылмалы аурулары 
бар пациенттерге дәрі-дәрмектерді жеткізу;

• МАЖ-да бастапқы медициналық 
құжаттаманы ресімдеу: амбулаториялық 
пациенттің медициналық картасы (025/у ны-
саны); 

• МСАК ұйымының басшысына белгі-
ленген нысанда және мерзімде COVID-19 
бар пациенттер бойынша күн сайын ақпарат 
беру;

• халықты "COVID-19" туралы және Call-
орталықтар бойынша деректермен хабар-
дар ету.

Мобильді бригада қандай жағдайларда 
келуі керек:

Мобильді топ жедел респираторлық 
инфекциялардың белгілері бар және СOVID-
19-ға күдікті ауыратын науқастарға үйге ба-

Қазақстанда 2021 жылдың 6 айында мобильді 
бригадалар 1,2 млн.-нан астам шақыртуларға шықты

рады. Мобильді топты амбулаториялық 
бақылаудағы немесе үйде оқшауланған 
науқастар да шақыра алады. Мобильді 
топқа: терапевт/ педиатр/жалпы практика 
дәрігері, учаскелік медбике/фельдшер/аку-
шер / әлеуметтік қызметкер кіреді. Мобильді 
топтың құрамы науқастың жағдайына және 
аурудың сипатына байланысты

Неліктен  мобильді бригада шығудан бас 
тарта алады:

Мобильді бригада өзінің медициналық 
ұйымына тіркелген халықтың ғана 
шақыруларына қызмет көрсете ала-
ды. Мобильді топтың жұмыс уақыты 
таңғы 08.00-ден кешкі 20.00-ге дейін. 
Егер үйде 20.00-ден кейін шақыруларға 
қызмет көрсету қажет болса, оларды 
МСАК жанындағы жедел медициналық 
көмек (шақырулардың 4-санаты), жедел 
медициналық көмек (шақырулардың 1-3-са-
наты) жүзеге асырады.

Қандай белгілер болғанда ауруханаға 
жатқызылуы керек және қай уақытта 
ауруханаға жатқызудан бас тартуы мүмкін:

Ауруханаға жатқызу, ең алдымен, 
денсаулығы үйде емделуге мүмкіндік 
бермейтін науқастар үшін қажет. 
Бұл жағдайда науқастың әл-ауқаты 
қарастырылады-сатурация деңгейі, 
өздігінен тыныс алу қабілеті, дәрі қабылдау, 
өкпенің зақымдану дәрежесі. Ауруханаға 
жатқызудың нақты көрсеткіштері дұрыс 
емес, өйткені жалпы клиника маңызды. 
Сатурацияның бірдей төмендеуімен екі 
науқаста әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, 
біреуінде тыныс алудың қысқаруы және 
тыныс алудың қиындауы мүмкін, ал біреуі 
өзін қанағаттанарлық жағдайда сезінеді. 
Сондықтан емдеуге жатқызу үшін ПТР-дің 
оң нәтижесі жеткіліксіз. Мобильді бригада-
лар пациенттерге жағдайды бақылау үшін 
чек-парақтардың бланкілерін қалдыруы 
тиіс. Өзгерістерді зерттеу арқылы аурудың 
барысын бағалауға болады.

Аурудың клиникалық симптомдары 
ұлғайған кезде,  өзіңізді сезіну жағдайыңыз 
дене температурасы, пульс жиілігі, 
тыныс алу, АҚ, сатурацияны өлшеу 
көрсеткіштерінің нашарлауы кезінде 
учаскелік дәрігерді хабардар ету қажет, ол 
жағдайдың ауырлығын бағалағаннан кейін 
одан әрі қарайғы қадамды анықтайды, 
көрсетілімдер бойынша инфекциялық 
стационарға жібереді. 

Медициналық көмекті алу бойынша 
сұрақтарыңызды Қордың ресми кері байла-
ныс арналары - 1406 байланыс орталығы, 
"Qoldau 24/7" мобильді қосымшасы, www.
fms.kz сайты, Telegram-дағы Saqtandyry-bot 
арқылы қалдыруларыңызға болады.
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Құттықтаймыз!
Сағабүйен ауылының құрметті 

азаматы, Т.Тоқтаров атындағы 
орта мектебінің шаруашылық 
меңгерушісі, отбасының ұйытқысы, 
асқар тау тірегі, ардақты Әке, 
сүйікті жар, жан шуағын шашқан 
мейірімді ата, ақжарқын, аб-
зал азамат ТҰРҒАНБЕКОВ 
БАЛТАБЕК САВЕТБЕКҰЛЫН 
туған күнімен және еңбегі еленіп 
құрметті демалысқа шыққан 
қуанышты күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Еңбек демалысыңыздың әр күні 
шалқыған шаттыққа толып, жасаған  
еңбегіңіз бен төккен теріңіздің 
зейнетін көріп, немере-шөберенің 
ортасында мейірімді ата деген 
атты иеленіп жүре беріңіз! Құрметті 
демалысыңыз 100 жасқа дейін 
ұлассын!
Құтты болсын зейнетке келген 
                                              жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан 
                                             тасыңыз!
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!   

Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!

Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруда, 
сондай-ақ, оның қолданыс аясын кеңейтуде 
ерекше маңызға ие қозғаушы күштің бірі көрнекі 
ақпараттар мен жарнамалар екендігі белгілі. 
Қашанда көрнекі ақпараттар тіліндегі өріп жүрген 
қателер, сауатсыз, олақ аудармалар, сөздік 
қолданыстағы кемшіліктер тіліміздің көркемдігіне 
әсер етеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы №1045 қаулысымен 
Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын 
іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы бекітілген болатын. 
Бағдарламадағы нысаналы индикаторлардың 
бірі – көрнекі ақпараттардың мемлекеттік тілдің 
нормасына  сәйкес жазылуын қамту болып 
табылады. Аталған индикатор тоқсан сайын 
ұйымдастырылатын рейд жұмыстары арқылы 
есептеледі.

Осы орайда, жыл сайын ауданда Алма-
ты облысының тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасының ұйымдастыруымен  «Тіл 
тазалығын сақтайық!» атты акция жұмыстары 
жүргізіліп отырады.

Акцияның басты мақсаты – аудандағы 
көрнекі ақпарат пен деректемелерді «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңының 
талаптарының орындалуын қадағалау, орын 
алған заң бұзушылықтар бойынша жұмысты 
ұйымдастыру.

КӨРНЕКІ АҚПАРАТ ПЕН 
ЖАРНАМАҒА - САУАТТЫЛЫҚ

Ақсу ауданы  әкімінің орынбасарымен жұмыс 
тобының құрамы бекітіліп, аудан мәдениет 
қызметкерлері күшімен «Тіл жанашыры» 
волонтерлық тобы құрылған. Рейд жұмыстары ай 
сайын жүргізіледі,  рейд барысында дүкендерде 
жарнама тек орыс тілінде ғана жазылып, ілінген 
қателіктер анықталды.

Тіл туралы Заңның 21-бабына сәйкес көрнекi 
ақпараттың барлық мәтiнi мынадай ретпен: 
мемлекеттiк тiлде - сол жағына немесе жоғарғы 
жағына, орыс тiлiнде он жағына немесе төменгi 
жағына орналасады, бiрдей өлшемдегi әрiптермен 
жазылады. Қажеттiгiне қарай көрнекi ақпараттың 
мәтiндерi қосымша басқа да тiлдерге аударылуы 
мүмкiн. 

Бұл жағдайда қарiп өлшемi нормативтiк 
құқықтық актiлерде белгiленген талаптардан 
аспауға тиiс. Ауызша ақпарат, хабарландыру, жар-
нама мемлекеттiк тiлде, орыс және қажет болған 
жағдайда, басқа да тiлдерде берiледi.

Ақсу ауданында  көрнекі ақпарат пен жар-
нама мәтіндерін қатесіз әрі сауатты жазылу-
ын қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай кеңес 
беретін «Callcenter» қызметі мен консультациялық 
көмек көрсететін 87283221516 телефоны жұмыс 
жасайды. 

Г.БАЗАРБАЕВА,
 аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 

бөлімінің бас маманы. 

Ел-жұртыңыздың ортасында 
                                               аман-сау,
Күліп-ойнап, жүзге келсін  жасыңыз!

 ІЗГІ НИЕТПЕН ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
Т.ТОҚТАРОВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ҰЖЫМЫ. Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық мәслихат, аудандық Ар-

дагерлер кеңесі, аудандық білім бөлімі, «Молықбай» атындағы 
мәдениет үйі және «Ақсу өңірі» газеті ұжымы - Қазақ ССР-нің еңбек 
сіңірген мұғалімі Мәкей Еркінбековтің ұрпағы, немересі, биология 
ғылымдарының кандидаты 

ЕРКІНБЕКОВА БАҚЫТ КӘДІРХАНҚЫЗЫНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған – туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. 

АУДАНҒА СОҢҒЫ САПАРЫ...
Адам өз өмірінің соңғы күндері 

қалғанын сезетін сияқты. Мен 
мұндай жағдайларды көп жер-
лерде байқап жүрмін. Солардың 
бірі – ақын Құдаш ағамыз: 

Үлгеру керек бәріне,
Көп ойда мақсат, жоспарым.
Егілер ертең төрімде,
Мені де жоқтап достарым, 

- деген екен «Ақын өліміне» 
атты бір өлеңінде. Бейнебір өз 
өмірінің аз болатынын алдын - 
ала сезгендей. 

Осыдан бір ай бұрын Мәкей 
Еркінбековтың немересі, био-
логия ғылымдарының кан-
дидаты Еркінбекова Бақыт 
Кәдірханқызы ауданымызға 
келіп, аралап, Еңбектегі 
атасының басына барып 
құран бағыштап, аудан 
кітапханаларына, аудандық 
білім бөліміне, аудандық "Ақсу 
өңірі" газетіне, І.Жансүгіров 
әдеби музейінің қорына 
Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген 
мұғалімі Мәкей Еркінбековтің 
125 жылдық мерейтойына 
орай шығарылған «Мәңгілік 
елдің Мәкейі», «Ойды бөлген 
екі сөз», «Мәкей Еркінбеков: 
библиографиялық көрсеткіш» 
атты кітаптары мен баспасөз 
беттерінде жарық көрген мате-
риалдарды табыстады.

Бақыт Кәдірханқызы ата-
сы Мәкей Еркінбековты 

кейінгі ұрпаққа таныстыру 
мақсатында көп еңбектенді. 
Иә, көп жұмыс жасады. Ре-
жиссер Қалила Омаровпен 
бірге «Мәкей Төренің құпиясы» 
атты деректі фильм шығарып, 
Ілескен Әлбатырұлымен бірге 
Мәкей Еркінбековты көрген, 
білетін адамдармен жолығып, 
«Мәңгілік елдің Мәкейі» атты 
кітап шығарып үлгерді. 

Үлгермей қалған бір 
жұмысы Қазақ ССР-нің еңбек 
сіңірген мұғалімі, кезінде 
Қарасуда балалар үйін ашып, 
ашаршылықтан алып қалған 
атасы Мәкей Еркінбековтің 
атына бір мектептің атын беру 
туралы бастамасы аяқсыз 
қалды. Тамыз айының соңында 
мезгілсіз өмірден озды. Енді 
марқұмның аманатын орын-
дау, бастаған ісін жалғастыру 
бәріміздің міндетіміз. 

Ауданға келген сай-
ын міндетті түрде біздің 
редакцияға кіріп шығушы еді. 
Жасаған жұмыстарын редакто-
рымыз Ләззатқа айтып, ойымен 
бөлісетін.

Марқұмның жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болсын.

Ербол СЫМХАНОВ,
журналист. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
байланысты «30 қайырымды 
іс» акциясы аясында  ауданы-
мызда «Қайырымды істер ма-
рафоны» жалғасын табуда.

Ақсу ауданы жастар 
ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен, «Жасыл 
Ел»  еңбек жасақшыларының 
және аудан еріктілерінің 
қатысуымен «30 қайырымды 
іс», «Қайырымды істер марафо-
ны» шеңберінде, «Жақсылық 
жасап жарысайық!» атты 
қайырымдылық акция-
сы өтті. Акция барысында 
ауданымыздың еріктілер 

тобы, Жасыл Ел жасақшылары, 
Жансүгір ауылының тұрғыны 
Күлдариға апамыздың үйіне ба-
рып хәл - жағдайларын біліп, 
ауласындағы қоқыстарды таза-
лап, бақшасын ретке келтіріп, 

қыстық отындарын дайындап, 
тазалық жұмыстарын жүргізді. 
Апамыз жастарға алғысын 
білдіріп, ақ батасын берді.

Ақсу ауданының жастар 
ресурстық орталығы.

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАП 
ЖАРЫСАЙЫҚ!

«Әрбір саналы, 
мәдениетті азаматқа ана 
тілі мен сол ана тіліндегі 
әдебиеттің қадірін білмеу 
- мәдениетсіздік».

«Мен ана тілімде жа-
зып, ойымды ана тілінде 
білдіріп қана қоймай, 
тіпті, түсімді де қазақша 
көремін».

«Өз тілін, әдебиетін, 
қадірлемеген адам толық 
мәнді интеллигент емес. 
Себебі, ол қандайлық 
мамандық білімі болса 
да, рухани ой тәрбиесінде 
сыңаржақ азамат бола-
ды».

«…Жазушы өз 
дәуіріндегі қазақ әдебиет 
тілін өсіру, саралау, 
көріктеу, шеберлендіру 
жөнінде міндеткер».

Елділіктің негізгі 
белгісі - тілінде. Тіл - 
аса қадірлеп ұстайтын 
байлығымыз. Тілді ешкімге 
түрткілетпеуіміз керек.

Ғабит МҮСІРЕПОВ.

Оймақтай ойлар...


