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Жыл сайын маусым 
айында Қазақстан 

Республикасы мен ТМД 
елдерінің бүкіл медицина 
қоғамдастығы кәсіби мереке 
– Медициналық қызметкер 
күнін атап өтеді. Мере-
ке қарсаңында денсаулық 
с а қ т ау  м е к е м е л е р і 
қызметінің қорытындысын 
шығару дәстүрге айналып 
кетті.

Б ү г і н д е 
р е с п у б л и к а м ы з д ы ң 
денсаулық сақтау саласын 
дамытуға бағытталған 
басымдықтар туралы баян-
дамамды бастайын.

 Елімізде денсаулық сақтау 
саласын дамыту мемлекеттік әлеуметтік 
саясатындағы басым бағыттың бірі болып 
табылатынын айтудың өзі қуанышты.

Халық денсаулығы, саламатты өмір 
салты Қазақстан үшін жалпыұлттық 
идеяның ажырамас бөлігі ,  оның 
денсаулық сақтау жүйесін әрі қарай да-
мыту бағдарламасы болып барады. Бұның 
бәрін біз Қазақстан Республикасының 
нормативтік құжаттарынан, Президенттің 
Қазақстан халқына Жолдауларынан 
көреміз. Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында 
ауылдағы денсаулық сақтауды, БМСК-ні 
дамытуға басымдық берілген. Сәйкесінше, 
біздің қызмет ауылда медициналық 
көмек көрсетуді жақсартуға, дәрігерлік 
амбулаториялардың, медициналық 
пунктердің материалдық-техникалық ба-
засын нығайтуға бағытталған.

Тіпті қазірдің өзінде кейбір істерімізді 
қорытындылауға болады: біздің ауданда 
соңғы жылдары жаңа ғимараттар, атап 
айтсақ, Анар дәрігерлік амбулаториясы 
және Жалтыркөл медициналық пункті 
салынды. Осыған дейін олар қосалқы 
жайларда орналасқан. Жақында Михайлов 
дәрігерлік амбулаториясы мен Қостомар 
медициналық пункті пайдалануға беріледі. 
Бұлақсай мен Арнасай ауылдарында 
бір үлгідегі дәрігерлік амбулаториялар 
салу үшін қажетті рұқсаттау актілері мен 
құжаттар дайындалды.

Ауылдағы емдеу мекемелері заманауи 
жабдықпен және медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен жабдықталып жатыр. 
Мәселен, 2013 жылы біз 3690,4 мың теңгеге 
ЭКГ аппараты мен санитарлық автокөлік, 
сондай-ақ 17490,0 мың теңгеге маммограф 
сатып алдық, ал 2014 жылы жаңа сандық 
флюорографты сатып алуға 18 млн. 300 
мың теңге жұмсадық. Ағымдағы жылы 
санитарлық автокөлік сатып алуға 4100 
мың теңге шығындалды, АОА босан-
дыру бөлімшесіне 2424,0 мың теңгеге 
медициналық жабдық сатып алуды жо-
спарлап отырмыз. 

2014 жылы ауданның денсаулық сақтау 
саласын дамытуға 538 228,6 мың теңге 
бөлінді (2013 жылы 505 406,8 мың теңге 
бөлінген болатын). Оның 28 525,0 мың 
теңгесі – жергілікті бюджеттен бөлінді. 
Жалпы сомадан: амбулаторлық-емханалық 

Ақ хАлАтты жАндАрғА тАлАп зор

20 маусым – Медицина қызметкерлерінің күні!
МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН!

Құрметті медицина қызметкерлері. Сіздерді кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтаймын! Сіздердің мамандықтарыңыз 
халық қамқоршысы, адам жанының жанашыры, бір сөзбен 
айтсақ денсаулықтың сақшысы. Жауаптылық пен қажырлы 
еңбекті, жоғары біліктілікті және  шыдамдылықты қажет 
ететін күрделі істеріңіз жемісті болсын. 

Қазіргі таңда да медицина саласының атқарар рөлі зор 
болғандықтан заманауи медициналық құрылғылармен 
жабдықталып, медициналық мекемелер білікті мамандармен 
қамтамасыз етіліп, халық игілігі үшін қызмет етіп келеді. 

Дертке дауа іздеушілердің қамқоршысы болып, денінің сауығып кетуіне 
бірден-бір ат салысушы жандар – ақ халатты абзал жандар. 

Барша медицина қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтай 
отырып, дендеріңіз әр қашан сау болып, аялы алақандарыңызбен жасап 
жатқан еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңа бақ-береке, жүздеріңізге 
шаттық тілеп, жұрт ризашылығына бөлене беріңіздер демекпін. 

ж. нұркенов, аудан әкімі.

көмекті дамытуға бөлінгені 
– 248 684,0 мың теңге (2013 
жылы 233 784,0 мың теңге); 
стационарлық және ста-
ционар алмастыратын 
көмекке – 189 504,0 мың 
теңге (2013 жылы 178 498,0 
мың теңге).

Аудандық аурухана 2014 
жылға арналған бюджетінің 
жалпы көлемі – 537,7 млн. 
теңге құраған. Емдеу-
алдын алу мекемелерінің 
материалдық-техникалық 
базасын нығайту және 
кадрлық әлеует деңгейін арт-
тыру бойынша атқарылып 
ж а т қ а н  і с - ш а р а л а р 
медициналық көмектің 

қолжетімдігін кеңейтуге, медициналық 
көмек көрсетудің уақытылығы мен ау-
дан халқына көрсетілетін медициналық 
көмек сапасын арттыруға септігін тигізді.  
Медициналық кадрлар жағына тоқталсам, 
ауданда бүгінде 47 дәрігер мен 149 орта 
білімді медициналық жұмыскер кәсіби 
қызметін көрсетіп  жатыр. Жыл басынан 
ауданға 1 дәрігер мен 4 ОБМЖ келді. Біз 
білікті кадрлармен толықтыру, оларды 
жұмыс орындарында тұрақтандыру және 
медициналық жұмыскерлердің біліктілік 
деңгейін арттыру бойынша жұмыс жасап 
жатырмыз.

Жыл сайын Астана мен Қарағанды 
қалаларының медициналық жоғарғы оқу 
орындарына ауданға жас мамандарды 
тарту үшін бос орындар жәрмеңкесіне 
барып тұрамыз.

Дәрігерлердің орташа айлық еңбекақысы 
бүгінде 150947 теңгені, орта білімді 
медициналық жұмыскерлердікі 104944 
теңгені, кіші медициналық жұмыскерлердікі 
34937 теңгені құрайды.

Қазіргі таңда аудан тұрғындары дәрігерлік 
амбулаторияларда, медициналық пун-
ктерде және фельдшерлік-акушерлік 
пунктерде бастапқы қабылдаудан басқа, 
емханада 19 мамандық бойынша білікті 
көмек ала алады. Диагностикалау мен 
емдеуде медициналық жұмыскерлерге 
заманауи жабдықпен жабдықталған УДЗ-
диагностиканың, фиброгастроскопияның, 
функционалдық диагностика кабинетінің, 
рентгенологиялық, маммографиялық және 
флюорографиялық кабинеттердің, физио-
кабинет пен клиникалық зертхананың 
көмегі зор. Стационарда емделіп жатқан 
науқастардың бәрі тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі ая-
сында тегін ем алады. Аудан халқына 
медициналық көмектің, соның ішінде 
ҒЗИ-ге және ҚР ғылыми орталықтарына 
жолдау арқылы жоғары мамандандырылған 
көмектің қолжетімді болуын қамтамасыз 
ету мақсатында 2014 жылы аудан ауыл-
дарынан жоғары мамандандырылған 
медициналық көмек алу үшін «Емдеуге 
жатқызу бюросы» порталы арқылы ҒЗИ 
мен ғылыми орталықтарға 219 науқас 
жіберілді. Соның ішінде НҰҒО-ға 16 
науқас, АмБҰҒО-ға 69 науқас, КҰҒО-ға 20 
науқас, ОжТҰҒО-ға 7 науқас, ҰҒМО-ға 64 
науқас, ТжОҰҒО-ға 28 науқас жіберілді. 

(Жалғасы екінші бетте)

Ор т а л ы қ 
е м х а -

нада құрметті 
зейнеткерлікке 
шықса да өзінің 
сүйікті жұмысын 
жалғастырып, 
ауырған жанның 
дертіне  дауа 
іздеп, ақыл-кеңес 
беріп отырған 
Ж ұ м а б и к е 
Жәнібекқызы көптеген дәрігерлерге 
ақылшы, мейірбикелерге тәлімгер 
жан. 

Солтүстік Қазақстан облысы Совет 
ауданы Ленинский совхозында 1952 
жылы 22 наурызда дүниеге келген 
екен. Жұма күні жарқ еткен жылы 
жүзді қазақ қызы ақ арманының 
құшағында дәрігерлік мамандықты 
оқып, үйреніп, елдің қамын ойлап 
жүр. 1998 жылы Аршалы ауданының 
Жібек жолы ауылына дәрігерлік амбу-
латориясына аға дәрігер болып келген 
екен. Жолдасы Қабдыбек екеуі үш 
ұл өсірген. Әке бейнесін, әке кеңесін 
ешқашан да естерінен шығармаған 
ұлы Елюбаев Қуаныш Қабдыбекұлы 
мен Жақсылық Қабдыбекұлы Ар-
шалы ауданының ішкі істер ор-
ганында қызмет атқарып, қазіргі 
таңда Астана қаласында органда 
қызмет жасауда. Үлкен ұлы Қуандық 
Қабдыбекұлы ауылшаруашылығы 
Министрлігі құс шаруашылығы 
саласында елдің өркендеуіне үлесін 

 жаны жайсаң 
жұмабике

Осыдан 23 жыл бұрын қабылданған 
«Қазақстан Республикасының ішкі 

істер органдары туралы» Заң еліміздің 
полициясының құқықтық мәртебесі мен 
ұйымдастырушылық құрылымын реттеп, 
оның қоғамдағы және мемлекетіміздегі орны 
мен рөлін анықтап берді. 

қосып жүрген білікті 
маман. Жұмабике 
Жәнібекқызының 
ұстанымы біріншіден 
алдына келген жанға 
барынша көмек, 
жәрдем беру болса, 
екіншіден қуанышы 
мен бар бақыты үш 
ұлының қоғамда 
адал азамат болып, 
ел игілігіне еңбек 

еткендері. Өзі келін болып түскенде 
жолдасы жеті баланың үлкені болған 
екен. Кішкентайлары «Шеше» деп атап 
кетіпті. Барлығына да қамқоршы бола 
білген Жұмабике осы күнге дейін оларға 
ақылшы, кеңесші жан. Наурыз айында 
жұма күні жарқ еткен жайдары жанның 
шуағы барлығына да артығымен жетіп 
жатқанының өзі бір тылсым күштің әсері 
демекпін. Өзінің мамандығын адаспай 
тапқан, өмірлік серігін де жолықтырып, 
үш ұл мен үш немере қызығын қызықтап 
отырған Жұмабике Жәнібекқызы 
құрметті зейнеткерлікке шықса да 
шаршамай, қажет болса категориямды 
жетілдіруге оқуға да барамын деп 
отырған құлшынысы мен белсенділігіне 
сүйсініп, қашан да осындай мейірім 
шашқан жайдарылылығыңыздан 
танбаңыз, мазмұнды болсын өміріңіз, 
гүлдене берсін көңіліңіз дегім келеді. 
Жаздың жайдары күніндегі кәсіби 
мерекеңіз құтты болсын. Еңбегіңіз 
жемісті, әр күніңіз жеңісті болсын.

м. АжықАновА.

Құрметті сақшылар! Ел 
ішінде тәртіп пен тыныштықты 
қамтамасыз ету жолындағы  
кәсіби мерекелеріңізбен 
құттықтаймын. Жауапты да 
мәртебелі, қиын да қызықты 
да жұмыстарыңыз жемісті 
болсын. Тәуелсіз еліміздің 
ішкі, сыртқы жағдайы тұрақты 
болып, қоғамдағы ахуалдың 
жайлы болуы кішкентай 
аумақтардан бастама ала-
ды. Сондықтан да Сіздердің 
істеріңіз маңызды. Елдің 
елдігін сақтап, мемлекет 
мәртебесін жоғары ұстаудағы 
еңбектеріңізде құрметке ие 
бола берулеріңізге шын 
жүректен тілектеспін. 

ж. нұркенов.

АудАн 
әкімінің 

құттықтАуы 23 мАусым - қАзАқстАн полициясынА 23 жыл
Уақыт. Талап. Абырой

Ішкі істер органы бұл – тергеу және анықтау 
қызметтері, криминалдық және көшіқон по-
лициясы, жол және әкімшілік полиция бөлімі, 
ювеналдық және табиғатты қорғау полиция-
сы, уақытша ұстау изоляторы және кезекші 
бөлімі, штаб және ақпараттық-аналитикалық 
топ, кадр жұмысы және кинологиялық топтар 
болып табылады. 

Жыл сайын полиция жасағының қатарлары 
жас қызметкерлермен толықтырылады. Осы 
орайда жас қызметкерлерді патриоттық рухта 
тәрбиелеуге мол үлес қосып және біздің 
даңқты дәстүрлерімізді сақтауда өнегелік та-
нытып келе жатқан ардақты ардагерлерімізге 
ерекше алғысымды білдіремін. 

Бүгінгі таңда Аршалы ауданының ІІБ 
– де абыроймен және адамгершілікпен 
қызметін атқарып жүрген қызметкерлер бар, 
әсіресе тергеушілер мен криминалдық по-
лиция қызметкерлерінің және өздеріне сеніп 
тапсырылған әкімшілік учаскілерде қызмет 
көрсететін әкімшілік полиция бөлімшесінің 
учаскелік полиция инспекторларының еңбегін 

ерекше атап өтуге болады. Олар тікелей 
халықпен күнделікті түсіндіру және алдын 
алу жұмыстарын жүргізеді. 

Қайсарлық пен ерлік, ақыл мен парасат, 
мен жанжал  тартысты жағдайларды терең 
және дұрыс шеше білу, адамдарға көмек 
беруге дайын болу - мінеки, біздің көпшілік 
қызметкерлердің ерекшеленетін қасиеттері. 
Олар өздеріне жүктелген міндеттерді абы-
роймен атқарады. 

Құрметті әріптестер, ішкі істер бөлімінің 
ардагерлері!!!

Шын жүректен Сіздерді Қазақстан 
полициясының – 23 жылдығымен 
құттықт аймын.  Сіздерге  және 
жақындарыңызға зор денсаулық, баянды 
бақыт, отбасыларыңызға ырыс-береке және 
Отанымыз – Қазақстан Республикасының 
игілігі жолындағы қызметтеріңізге табыстар 
тілеймін! 

е. Әшімов, 
Аршалы ауданының ііБ бастығы

полиция полковнигі.

Ба р лықт а рыңы з ды 
шын жүректен кәсіби 
м е р е к е л е р і ң і з б е н 
қ ұ т т ы қ т а й м ы н ! 
М е м л е к е т т і к 
қызметкердің күні деп 
арнайы бекітілген бұл 
күн – мемлекеттік 
үкімет органдары мен 
басқарманың ролінің 
маңызды екендігінің белгісі. 
Мемлекеттік қызметкер – 
бұр ерекше мамандық, бір 
жағынан құзыреттілігі 
кең ауқымды болса, 
екінші жағынан қоғамдағы 
жағдай мен ахуал үшін 
екі есе жауаптылық жүгін 
арқалайтын маңызды 
қызмет. Мемлекеттік 
қызметкер атану үшін 
- ел игілігіне ерінбей 
еңбек ететін, өзінің бар 
күш-жігерін, білімі мен 
біліктілігін мемлекеттің 
даму жолына арнайтын, 
ө з і н е  т а л а бы з о р 
адамның жұмысына 
деген сүйіспеншіліг ін 
қажет ететіні үлкен 
роль атқарады. Әрбір 
қабылдаған шешімнің 
соңында адам тағдыры 
тұрғанын ойлап, таразы 
басына салатын да, адамның 
құқығын қорғап, ертеңгі 
күніне бағдар беретін 
де сала осы. Сондықтан 
да мемлекеттік органда 
жұмыс жасап жатқан әрбір 
қызметкердің жұмыстағы 
дұрыс қадамы, қабылдаған 
шешімдерінің дұрыстығы, 
халықпен арасындағы 
с ен ім мен түс і н і к , 
қоғамдағы тұрақтылық 
негізін қалайтын әрекеті, 
барлығы да мемлекеттік 
қызметкерге деген пікірдің 
қалыптасуының негізі. 
Мемлекеттік қызметкерге 
талап зор. Сол талапты 
азаматтықпен арқалап 
жүрген барлық мемлекеттік 
қ ы з м е т к е р л е р г е 
дендеріңізге саулық, табыс, 
мықты сенім мен жігер, 
ел игілігіне жасап жатқан 
жұмыстарыңызда жеміс, 
еңбек жолдарыңызда 
абырой тілеймін. 

Ж. НұРКЕНов, 
Аршалы 

ауданының әкімі.

23 маусым - 
Мемлекеттік 

қызметкерлері күні

Ішкі істер органдары дамуының барлық 
кезеңдерінде де полиция қызметкерлері үшін ең 
басты міндет – азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын заңсыз қол 
сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз етіп, 
қылмысқа қарсы күресте әрқашан алдыңғы 
шепте тұрды. Бүгінгі күні алдымызға қойылған 
міндеттердің сәтті аяқталуы үшін барлық 
қажетті жағдайлар жасалған: дайындалған 
кадрлар, материалдық база, автокөліктер, 
радио байланыс, криминалистикалық тех-
ника, білім, тәжірибе және дәстүр. Соңғы 
заманауи техникамен жарақтанған полиция 
қызметкерлерінің біліктілігі мен біліміне деген 
талап та жыл өткен сайын қатайып келеді. 
Қазір ішкі істер органында қызмет атқару 
үлкен мақтаныш. Бейбіт елдің берекесіне 
айналған тыныштықты қас қақпай күзеткен 
полиция қызметкерлері ешқашан уақытпен 
санаспайды. Осындай жанкешті еңбектің 
арқасында абырой биігіне көтерілген ішкі 
істер органдары талай жауапты кезеңді бастан 
кешіруде. 

Құрметті жамағат! 
Б а р ш а ң ы з д ы 
қасиетті Рамазан 
айының келуімен 
қ ұ т т ы қ т а п , 
ниеттеріңіз қабыл 
болсын демекпін. Бұл 
ай адамды ізгілік 
пен қайырымдылық 
әлеміне шақырып, 
бауырмалшылдықпен 
өмір сүруге үндейді. 
Бірлік пен мейірім 
күшін нықтайды. 
Жүздеріңіздегі нұр, 
жүректеріңіздегі 
иман арта берсін! 

Ж. НұРкеНов,
 Аршалы ауданының 

әкімі.

Рамазан – нұР 
шашқан ай
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Осыған байланысты, алдағы 
ж ы л д а р ғ а  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегияның 
б а с ы м  м і н д е т т е р і н і ң  б і р і 
қазақстандықтардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
деңгейін құру болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа көнуге 
болмайтын қарым-қатынас әр 
позициясының азаматтық борышына, 
ал адалдық пен қиянатқа бармауы – 
міңез-құлық нормасына айналу тиіс.

А з а м ат т а р д ы ң  с ы б а й л а с 
жемқорлыққа қарсы мәдениеті, 
сыбайлас жемқорлыққа тұрақты 
иммунитеті болмаса, оны көзге шұқып 
жарияламаса, тиісті нәтижеге қол 
жеткізу мүмкін емес. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқық бұзушылықтар талай өз 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыру кезінде азаматтардың әлсіз 
құқықтық сауаттылығының салдары 
болып табылады. 

Қоғамда құқықтық дәлелсіз 
қарсылықты түбегейлі жоюға қол 
жеткізу керек.

Бүгін азаматтардың құқықтық 
мәдениетін арттыруға және құқықтық 
ағартуға, әсіресе халықтың күнделікті 
өмірінде неғұрлым жиі ұшырасатын 
қолданыстағы құқықтың салалары 
мен нормаларына назар жеткілікті 
аударылмайды. 

Халықтық арасындағы ауқымды 
түсіндіру жұмысы, азаматтардың 
жас, кәсіби және өзге ерекшеліктері 
ескеріліп, олардың құқықтық 
мәдениетін арттыру бойынша жүйелі 
және ықтиятты қызмет осы жағдайды 
түзеу тиіс. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті құрудағы түбегейлі 
маңызды рөлді өсіп келе жатқан 
буынмен жұмыс атқарып отыр. Ең 
ерте жастан міңез-құлықтың сәбайлас 
жемқорлыққа стандарттарын енгізу 
ғана осы әлеуметтік істі тамырымен 
жоюға мүмкіндік береді.

Балалық шақтан тұлғаны 
қазақстандық отан сүйгіштік және 
сыбайлас жемқорлықты қабылдамау 
рухында тәрбиелеу маңызды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
оқытатын курстармен барлық оқу 
мекемесін, мемлекеттік орган мен 
тұтас алғанда азаматтық қоғамды 
қамту жоспарланып отыр. 

Көпке бірдей болуына қарай осы 
жұмыс азаматтардың мемлекеттік 
қызметтерді алу, өз құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау 
механизмдерін қолжетімді және 
білікті аша алатын әртүрлі салалардың 
мамандарын пайдалана отырып, 
кәсіби негізде өткізілетін болады.

 Ұлттық мәдениетке жат құбылыс 
ретінде сыбайлас жемқорлықты 
түсіну және қабылдамау – біздің 
қ о ғ а м ы м ы з д ы ң  с ы б а й л а с 
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
негізі. 

Жоғарыда айтылғанды ескере 
отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті құру үдерісінің маңызды 
құраушысы ретінде халықтың әртүрлі 
таптары мен әлеуметтік топтарға 
қоғам үшін сыбайлас жемқорлықтың 
мағынасын, қауіптілігі мен барлық 
жағымсыз салдарын түсіндіруге, 
азаматтар арасында сыбайлас 
жемқорлықтың көріністеріне 
төзбеу идеяларын таратуға, жоғары 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық 
естиярлығын құру мен заңға бағынудың 
міңез-құлқының алғышарттарын 
ашуға бағытталған тәрбие, оқу және 
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ақпараттық сипаттағы іс-шаралар 
жүйесін жүзеге асыруды анықтауға 
болады.

Біз сыбайлас жемқорлықпен күресу 
тиімділігі өткізілетін іс-шаралардың 
санымен емес, олардың жағдаятқа 
нақты әсер етуге қабілетті сапасымен 
анықталатынын жақсы түсінеміз.

Қызметтің осындай бағыттары 
арасында бірінші жоспарда 
мемлекеттік қызметкерлердің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
дайындығын, жеке алғанда олардың 
бойынан қоғамға қызмет ету 
нысанында мемлекеттік қызметтік 
жауапкершілігін маңыздылығы 
мен жауапкершілігін түсінуін 
қалыптастыруға, мемлекеттік 
қызметкерлердің бойынан сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау мен 
қарсы әрекет жасау қағидалары мен 
механизмдерін, тәжірибеде осы білімді 
қолдану дағдысы мен іскерлігін білуін 
қалыптастыруға дайындықты атап 
өткім келеді. 

Осы жұмысты Қазақст ан 
Республикасының Президенті 
қасындағы мемлекеттік басқарма 
а к а д е м и я с ы ,  м е м л е ке т т і к 
қызметкерлерді өңірлік қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру орталықтары 
мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ағарту және жұртшылықпен өзара 
әрекет жасау бөлімдері өткізетін 
болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
жұмысқа үлкен зияткерлік қауымды 
қосудың ықпалдылығы аз болмайды. 
Осы мақсаттарда Агенттік сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы әрекет жасау 
мәселелерін зерделеу бойынша 
орталық құрылған, сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін талдау мен 
анықтау бөлімдері әрекет етеді.

Сөйтіп, біздің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет жасауда, халықтың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетін құруда күрделі және жүйелі 
жұмысты бастағанымызды және 
біздің осы бағытта озық тәжірибені 
қабылдауға дайын екенімізді атап 
өткім келеді.

Бірақ қоғамның қолдау көрсетуінсіз, 
біз өткізетін сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шаралар тек жарям-жартылай 
нәтиже береді. 

Маңызды ақпараттық алаң сыбайлас 
жемқорлықтың көрінуіне нөлдік 
төзімділіктің құрылуына қоғамның 
шоғырлануына үнемі әсер етпейді.

Сыбайлас жемқорлық мәселесі 
бұқаралық сипатта болып, қоғамдық 
өмірдің барлық саласын қамтыды. 
Сыбайлас жемқорлық күресу керек 
және тамырын түбегейлі жою керек 
болатын әлеуметтік жамандық ретінде 
біркелкі қабылданады. Бұл Қазақстанда 
ғана емес, бүкіл әлемде болып жатыр. 
Сыбайлас жемқорлықты заманауи 
экономикалық, саяси, әлеуметтік 
және рухани-адамгершілік ғаламдық 
дағдарыстың себептерінің бірі атауға 
болады. 

Сыбайлас жемқорлықтың деңгейіне 
қоғамдық санада қалыптасқан, соның 
ішінде БАҚ арқылы құрылатын 
стереотиптер ісер етеді. Демек, 
азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы санасымен күреу жолдарының 
бірі өзге түсініктердің қалыптасуы 
бола алады.

Бізге қоғамдық санада мемлекет 
пен қоғамның өзара қатынастары 
саласында адал қатынастардың 
қажеттілігіне нұсқауды қалыптастыру 
керек. 

А. мырзАлиев, 
Басқарма басшысы. 

Сонымен қатар халыққа медициналық 
көмектің қолжетімділігін қамтамасыз 

ету мақсатында жылжыма медициналық 
кешен жұмысы ұйымдастырылды.

Бұл жұмыс 2015 жылы да жалғасын 
табуда.

Сонымен қатар барлық ауруларды барлық 
деңгейлерде емдеу медициналық пунктер 
мен дәрігерлік амбулаториялардан бастап 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің бұйрығымен бекітілген 
диагностикалау мен емдеу стандарттары 
бойынша жүргізіледі. 

Денсаулық сақтау саласын дамыту 
бағдарламасына сәйкес стационарлықтан 
амбулаторлыққа, яғни емнің шығыны аз 
кететініне көшу жүзеге асырылып жатыр. 
Бұл үшін 7 ДА-да 30 төсекке күндіз келіп 
емделетін стационарлар ашылды, АОА-да 25 
төсекке ашылған күндізгі стационар бар, онда 
науқастар емдеуге жатқызуға көрсетімдері 
болған жағдайда тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін ем 
ала алады.

Күндізгі стационар жағдайларында 2014 
жылы 1345 науқас емделіп шықты, соның 
ішінде АОА күндізгі стационарында 368 
науқас, емхана мен ДА жанындағы стацио-
нарларда 512 науқас емделді. 

Бұл 880 науқасты емдеу үшін емдеудің 
арзанырақ әдістері пайдаланылып, стационар 
жағдайларында науқастарды емдеу үшін 
көп қаражат жұмсалатын стационар босады 
деген сөз.

Соңғы жылдары амбулаторлық ем 
қабылдауда тегін әрі жеңілдікті дәрі-дәрмек 
алатын науқастар санаты кеңейді. 2014 жылы 
тегін дәрі-дәрмекке мұқтаж адам саны аудан 
бойынша 4 948 адамды құрады.

Тегін емді Диспансерлік есепте тұрған 
5 жасқа дейінгі балалар, балалар мен 
жасөспірімдер алады, жүкті әйелдер анемия 
және йиодтапшылықты жағдайлар кезінде 
профилактикалық ем алады, халықтың 
жекелеген санаттары тегін ем алады. 
Жеңілдікті негізде ойықжара ауыруымен, 
ӨСОА, артериялық гипертензиямен, бронх 
демікпесімен, қантты диабетпен және т.б. 
аурулармен диспансерлік есепте тұрған 
науқастар ем алады.

ар бойы халықты
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының маңызды бағыттарының 
бірі профилактикалық бағыттылықты 
күшейту, бірінші кезекте, бастапқы 
медициналық-санитарлық көмектің 
әлеуметтік бағдарланған моделін дамыту.

Медициналық жұмыскерлер медициналық 
тексеріп-қараулар, скринингтік тексеру өткізу 
бойынша ауқымды жұмыс атқарып жатыр. 
Жыл сайын 20 мыңға жуық аудан халқы 
тексеріліп қаралған. Сондай-ақ әлеуметтік 
маңызы бар ауларды скринингілік тек-
серу жүргізіледі. 2015 жылдың 5 айына 
ҚЖА-ға 1358 адам тексерілді, бұл ретте 
37 науқас анықталды, қантты диабетке 
1356 адам тексерілді, 3 науқас анықталды. 

ақ халатты жандаРға  
талап зоР

Глаукомаға 1409 адам, тікішек обыры-
на 679 адам  тексерілді. Жатыр мойнағы 
обырына 296 және сүт безі обырына 331 
әйел тексеруден өтті. Бұл ретте обыралды 
ауруымен 3 әйел анықталды. Сонымен 
қатар, профилактикалық мақсатта 3223 бала 
тексеріп-қаралды, 190 науқас бала анықталды. 
Науқастар анықталысымен диспансерлік 
есеп алынады, оларды сауықтыру немесе 
әрі қарай емделуге жолдау үшін бағдарлама 
жасалып, жүргізіледі. 

Осы мақсатта жұмыстың көшпелі дәрігерлік 
бригадалар сынды түрі қолданылады. Ол 
жұмысқа негізгі жұмысынан тыс халықты 
тексеріп-қарау үшін ауылға жол жүретін 
негізгі мамандар тартылған.

 2010 жылдың қаңтарынан ауданды 
Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық 
жүйесі (әрі-қарай ДСБҰЖ) енгізілді. ДСБҰЖ 
енгізу науқастың дәрігерді және медициналық 
ұйымды еркін таңдау қағидатын, тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі аясында көрсетілетін медициналық 
қызметтерге орталықтандырылған 
мемлекеттік ақы төлеуді, бәсекелес орта-
ны қалыптастыруды және медициналық 
қызмет көрсету үдерісінің айқындылығын 
қарастырады. Басқаша айтқанда, бұл 
республиканың жедел ауырып қалған не-
месе өзі қалаған жерде емделгісі келетін 
кез-келген тұрғыны тегін медициналық 
көмектің тиісті көлемін кедергісіз алады деген 
сөз. Ал осы көмекті көрсеткен медициналық 
мекеме – көрсеткен медицналық қызметіне 
ақы алады.  

Республиканың кез-келген медициналық 
мекемесіне жоспарлы тәртіпте емдеуге 
жатқызуды реттестіру үшін емдеуге жатқызу 
бюролары құрылды. Тұрғылықты жерінен 
тыс жерде емделгісі келген науқас өзінің 
учаскелік дәрігеріне барады, онда дәрігері 
оған емдеуге жатқызу бюросы арқылы 
емдеуге жатқызатын орын сұрап алады да 
емдеуге жатқызу күнінен емдеу мекемесін 
хабардар етеді.

 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 58-бабына сәйкес пациенттерді 
қолдау қызметі құрылды. Қолдау қызметінің 
негізгі функцияларының бірі медициналық 
көмек көрсету тәртібін бұзу фактілерін 
анықтау болып табылады. Осыған байланы-
сты егер Сіз,  медициналық қызмет көрсету 
сапасына қанағаттанбасаңыз, емхананың 
медициналық қызметкерлері тарапынан 
дөрекілікке жолықсаңыз, тегін медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде 
көрсетілетін медициналық қызметтер үшін 
медициналық қызметкерлер тарапынан боп-
салап ақша алу жағдайына соқтығыссаңыз, 
сонымен қатар, Сізде медициналық көмек 
көрсету тәртібі мен сапасына қатысты 
басқа да сұрақтарыңыз туындаса, онда Сіз 
пациенттерді қолдау қызметіне жүгінуге 
құқылысыз. Бұл үшін сенім телефондары 
ашылған. Сондай-ақ Сіз өз өтінішіңізді 
емхананың 2-ші қабатында орналасқан «Па-
циент бұрышындағы» өтініштер журналына 
қалдыра аласыз. Бұған қоса, Сіз өтінішіңізді 

біздің www.arshcrb.kz ресми сайтымыздағы 
басшының блогіне қалдыра аласыз. «Осын-
да және қазір!» - Сіздің өтінішіңіз бен 
шығымыңызды қараудағы ұранымыз.

Ал біздің медицина саласындағы 
қызметкерлеріміздің қайсысы болмасын 
келген жандардың дерттеріне дауа іздеуде, 
көмек көрсетуде білікті маман екендіктерін 
көрсетуде. Олардың қатарында:

Анюхина Альбина Николаевна, 
Мұхамеджан Қарашаш Төлеубайқызы, 
Аксенова Наталья Владимировна, Зеленый  
Геннадий Владимирович,   Каст Людмила 
Викторовна, Гололобов Анатолий Анатолье-
вич, Шубина Инна Анатольевна,  отбасылық 
амбулатория дәрігерлері – Константиновка 
ДА аға дәрігері Малейченко Людмила Викто-
ровна, Михайловка ДА аға дәрігері Зиновьева 
Валентина Григорьевна, Арнасай ДА аға 
дәрігері Сымағұлова Әлия Ермекқызы, Анар 
ДА аға дәрігері Абағұлова Гүлнар Кәкімқызы, 
Жібек жолы ДА аға дәрігері Бәкіров Кенже-
болат Кабдушевич және басқалар Уақытпен, 
моральдық кедергілермен, отбасылық 
қиыншылықтармен санаспай жоғары кәсіби 
деңгейде еңбек етіп жатқан дәрігерлеріміз.

Дәрігерлердің қасында қайсарлықпен 
және адал еңбек етіп жатқан орта білімді 
медициналық жұмыскерлеріміз бен 
фельдшерлеріміз де жетерлік. Олар, Дюсем-
бекова Ж.Б., Егизбаева Л.А.,Давыдова В.Н., 
Тыштыбаева Г. Ж., Зенгер Л.И.,  Тимофеева 
А.А., Гусельникова Н.Ю., Цынтило Л. А, 
Кочеткова Г. И., Руденко И.Т., Карпович Р.Р., 
Турсунова Р.С.,  Турсунова Р.М., Кострыкина 
В.М., Белоярка МП меңгерушісі Кунц А. А., 
Михайловка ДА фельдшері Шимберко А. 
В., Николаевка МП фельдшері Осатаненко 
Т. П., Бірсуат ФАП меңгерушісі Зейнолда 
Сайран, Красное Озеро МП фельдшері 
Величко В. С. және басқалар. Науқастарың 
сауығып кетуі көп жағдайда осы кісілердің 
арқасында болады. 

Мереке күндері біз өз денсаулығын, 
білімін, жан жылуын науқастарға сарп еткен 
денсаулық сақтау ісінің ардагерлері В.М. 
Биджиевті, В.А. Зеленыйды, Л.А. Байкованы, 
А.П. Плясовицаны, В.Э. Гончаренконы, П.И. 
Примакты, З.П. Стефаненконы, М.И. Моро-
шанды, Л.В. Сталеваны, В.И. Шешеняны, 
М.В. Петрованы, Н.В. Куликованы, Р.И. 
Белоусованы, К.И. Киценконы, В.И. Медве-
денконы, Т.А. Беланды, К.К. Егизбаеваны, 
Н.А. Решетнякты, Т.П. Холевицкаяны, Т.М. 
Кутлинаны, П.С. Шевченконы, С.Г. Плукисті, 
Т.В. Орехованы, А.А. Шокинаны және басқа 
да ардагерлерімізді құрметпен әрі алғыс 
айта отырып, олардың кезінде тәлімгерлік 
ретінде айтқан кеңес, ақылдарын жанымызда 
ұстаймыз. 

Жыл өтіп, тағы да кәсіби мерекеміз келіп 
қалды. Осыған орай ауданның барлық 
медициналық жұмыскерлерін кәсіби 
мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. 
Барлығыңызға денсаулық, істеріңізге сәттілік 
тілеймін. Медициналық қызметкерлеріміз 
жасай берсін!

с. семБиев ,
АоА бас дәрігері.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет пен халықтық құқықтық сауаттылығын қалыптастыру – бұл 
Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемде барлық бұқаралық ақпарат 
құралдарында, газеттердің беттерінде жиі айтылып жүрген, конференцияларда, 
дөңгелек үстелдерде талқыланып жүрген сөз орамдары.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті құру туралы айтатын болса, 
мен мысал келтіріп, саясатшылардың біреуінің дәйексөзін айтып өткім келеді: 
«Сыбайлас жемқорлық тек заңсыз ғана болып емес, сондай-ақ әдепсіз болу 
тиіс».

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет астарынан қоғамның әл-ауқаты 
мен қауіпсіздігі үшін сыбайлас жемқорлықтың зияндылығы туралы білімнен 
тұратын тұлғаның сапасын түсіну керек: бұл бұл сыбайлас жемқорлықтың 
әрекеттеріне тек көнгісі келмейтін, сондай-ақ осы құбылысты жоюға 
ұмтылатын индивид күйі. 

Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың көріністеріне төзімділік үстемдік етіп 
тұрған кезде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасаудың барлық үндеуі 
маңызынан айырылады.

Жемқорлық - дерт, жою - міндет

(Жалғасы. басы бірінші бетте)

Бүгінгі Қазақстан өтпелі кезеңнің 
қиындықтарынан ойдағыдай өтіп, 
алдына әлемдік экономикаға одан 
әрі бірігуге, елдің бәсекелестікке 
қабілеттілігін арттыруға және 
қазақстандықтардың өмірін сапа-
лы жақсартуға бағытталған жаңа 
мақсаттар қойып отыр.

Бұл жағдайда экономиканың өсуі мен 
қоғамның демократиялану бағытынан 
таймауын қамтамасыз етудің ба-
сты факторы ретінде мемлекеттік 
басқарудың тиімділігі мәселесі ерек-
ше маңызды.

Тарихи қысқа мерзім ішінде 
Қазақстан ел басқарудың командалық-
әкімшілік жүйесінен нарықтық эконо-
микасы бар, жаңа әкімшілік-басқару 
моделі дамыған мемлекетке айнал-
ды.

« Н ұ р  О т а н »  п а рт и я с ы н ы ң 
16-сессиясында Мемлекет бас-
шысы біздің мемлекеттілігімізді 
нығайтатын 5 институционалды 
реформаны анықтап берді. Олардың 
бірі экономикалық бағдарламалар мен 
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің 
сапалы жүргізілуін қамтамасыз ететін 
бүгінгі күнге сай, кәсіби және дербес 
мемлекеттік аппарат құру.

Ұлт Көшбасшысымен белгіленген 
«100 нақты қадамды» жүзеге асы-
ру Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметін реформалауды 
жаңа деңгейге көтереді. 100 қадамның 
15-і  мемлекеттік аппараттың 
кәсібилігін түбегейлі арттыруға 
бағытталған.

Ұлт  жо спары мемлекетт ік 
қызметшілерге жауапкершіліктің 
жаңа деңгейін артып отыр. Яғни 
мемлекеттік аппаратта еңбек ететін 
әрбір адам президенттік «100 
қадамды» орындаудағы нақты 
өзінің үлесі үшін және оған сеніп 
тапсырылған жұмыс учаскесінде 
олардың орындалуына жеке жауап 
беруге дайын болуы тиіс.

Мемлекет басшысы өзінің халыққа 
және қоғамға тынбай қызмет етуімен, 
Қазақстан мен қазақстандықтардың 
и г і л і г і  ү ш і н  ж а с ап  ж ат қ а н 
еңбегіменбізге биік жауапкершіліктің 

Кәсіби мереКе-мемлеКеттіК қызметші Күні!

үлгісін көрсетіп отыр.
Бүгін  мемлекеттік  басқару 

органдарының, әрбір мемлекеттік 
қызметшінің алдында Қазақстанның 
әлемнің 30 бәсекелестікке қабілетті 
мемлекеттерінің қатарына кіруін 
қамтамасыз ету міндеті тұр. Бұл міндетті 
орындау үшін біз кәсіби мемлекеттік 
қызмет қалыптастыруымыз қажет. 
Президенттің алға қойған міндеттерін 
орындаудыотансүйгіштік және 
азаматтық борышымыз деп санауға 
тиіспіз.

Мемлекеттік қызметшілер мемлекет 
дамуының қозғаушы күші болып 
табылады. Қазіргі уақытта оларды 
әлеуметтік қорғау мен ынталандыруға 
ерекше көңіл бөлінуде.

Ат ап  а й т с а қ ,  м е м л е ке т т і к 
қызметшілерге еңбекақы төлеу 
түбегейлі өзгереді. Ол мемлекеттік 
қызметшінің жұмысында қолжеткізген 
нәтижелеріне негізделетін бола-
ды және қосымша аймақтық 
түзету коэффиценттері енгізіледі. 
Ротацияланған мамандар тұрғын үймен 
қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік 

қызметшілерді ұдайы оқыту жүйесі 
заңнамамен қарастырылады.

Елімізде Мемлекеттік қызметші 
күнібекітілді.Кәсіби мерекенің 
т а р и х ы  2 0 0 2  ж ы л д ы ң  2 0 
желтоқсанынанбасталады, БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 57 сессиясында 
23 маусым күнін БҰҰ Мемлекеттік 
қызметші күні деп жариялау ту-
ралы резолюциясы қабылданған 
болатын.Бас Ассамблея БҰҰ мүше 
елдерді әрбір мемлекетте осы күнді 
кәсіби мереке ретінде белгілеуді 
ұсынды.

Осылайша, 2013 жылдың 23 
желтоқсанында Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Қазақстан 
Республикасындағы кәсіби және 
ө з ге  д е  м е р е ке л е р  ту р а л ы » 
Жарлығына Қазақстан Республи-
касында 23 маусымды Мемлекеттік 
қызметші күні деп жариялау туралы 
өзгеріс енгізілді.

Сонымен қатар,  Елбасының 
Жарлығымен «Үздік мемлекеттік 
қызметші» («Отличник государ-
ственной службы») төсбелгісі 
бекітілді. Онымен 15 жыл мінсіз 
қызмет атқарған және мемлекеттік 
қызметтің дамуына елеулі үлес 
қосқан мемлекеттік қызметшілер 
наградталады. Ағымдағы жылы 
5 ақмолалықтар осы жоғары 
наградаға ие болмақ.

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Ақмола облысы бой-
ынша департаменті облысымыздың 
барлық мемлекеттік қызметшілерін 
кәсіби мерекелерімен құттықтайды! 
Қазақстан Ре спубликасының 
халқына қызмет ету жолында 
мықты денсаулық, қажымас қайрат, 
таусылмас жігер тілейді!

н. исАқов, 
қр мемлекеттік 

қызмет істері және
сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің 

Ақмола облысы бойынша
департаментінің басшысы.  

Жауаптылығы жоғары лауазым



19 маусым 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

 

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша ко-

миссия жұмыс істейді. Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /немесе/ заңнаманы бұзушылық 
деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

Аудан әкімі Ж.Ж.Нұркеновтың 
т ө р а ғ а л ы ғ ы м е н  ауд а н д ы қ 
әкімдіктің мәжіліс залында аудан 
қызметінің басшылары, ауылдық, 
селолық округ әкімдері мен Ар-
шалы кентінің әкімі, бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдері 
қатысқан лездеме өтті. 

Басты  және маңызды мәселе 
2015-2016 жылдың қыстық 
дайындығы талқыланды. Аудан 
бойынша жылу беру мәліметімен то                    
сары А.Е.Мысырәлімова мен 
аудандық орталық ауруханасының 
бас дәрігері С.Қ.Сембиев баянда-
ма жасады. 

Баяндамадан соң толық талқыға 
түскен мәселелер: білім бөлімі 
нысандары бойынша сметалық 
есептеме дайындалуы, мектеп ди-
ректорларымен кеңес өткізу, көмір 
сатып алу бойынша байқауды 
1-ші  тамызға  дейін  өтк ізу 
нықталып, осының барлығына 
А.Е.Мысырәлімованың қатаң 
бақылау жасауы тапсырылды. 

Ауд а н н ы ң  б а с  д ә р і г е р і 
С.Сембиевке ауданның барлық 
медициналық мекемелерінің 
қ а з а н д ы қ т а р ы н ,  ж а л -
п ы  н ы с а н д а р д ы ң  қ ы с т ы қ 
дайындығына назар бөлу айтылды. 
Ауылдық, селолық округ әкімдеріне 
өздер ін ің  аумақт арындағы 
б а р л ы қ  н ы с а н д а р д ы ң 
қ ы с т ы қ  д а й ы н д ы ғ ы н а  а с а 
жауапкершілікпен қараулары 
ескертілді. Аудан басшыларының 

XXXXIII аудандық мәслихаттың 
сессиясы туралы 

2015 жылдың 10 маусымында 
XXXXIII аудандық мәслихаттың 
сессиясы өтті. Сессия жұмысын 
депутат К.С.Устенбеков ашып, 
жүргізді. Депутаттардан басқа 
сессия жұмысына аудан әкімі 
Ж.Ж.Нұркенов, оның орынба-
сарлары, мәслихат және әкімдік 
аппарат басшылары, ауылдық, 
селолық округ және кент әкімі, 
аудандық мекеме мен дербес бөлім 
басшылары және БАҚ өкілдері 
қатысты. 

С е ссия  баст а лмас  бұрын 
барлығы да мезгілсіз қайтыс 
болған аудандық мәслихат депута-
ты С. Ә. Жакуповты бір минуттық 
үнсіздікпен еске алды.  Содан кейін 
«Аршалы аудандық мәслихаттың 
депут аты С.Ә.Жакуповтың 
депутаттық өкілетт іл іг ін ің 
мезгілден бұрын тоқталғаны ту-
ралы» мәселе қаралды. Аудандық 
мәслихаттың 2014 жылғы 24 
желтоқсандағы № 36/2 «2015-2017 
жылдарға аудандық бюджет тура-
лы» сессия шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы» мәселемен «Ар-
шалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімі» ММ басшысы 
Е.Андрух ақпаратты алға тарт-
ты. 4521 мың теңге үнемделген 
қаржыны проблемалық тұстарға 
бөлу: яғни, 2461 мың теңге – 

Аудандық әкімдікте
Лездемеде тАЛҚыЛАНғАН 

мәсеЛеЛеР
бірден бір бақылауға алып 
жүзеге асыратын істері аумақты 
дамыту Бағдарламасы бой -
ынша шаралардың орында-
луы. Мүмкіндіктері шектеулі 
жандардың қандай болмасын 
ғимаратқа кедергісіз жетулеріне 
жағдай жасалуына мән беріп, 
пандустардың дұрыс орналасуын 
және бұл санаттағы жандардың 
жұмыспен қамтылу барысына 
жауаптылықпен қарау керектігі 
туралы жұмыспен қамту және 
ә л еум е т т і к  б а ғ д а рл а ма л а р 
бөлімінің басшысы Г.Жекебаева 
н а қ т ы  т ү с і н і к т е м е  б е р д і . 
Ж.Нұркенов бұл мәселені нақты 
қолға алу керектігін нықтады. 
Аудан бойынша ОТАУ-ТВ Ұлттық 
телевидениесіне қосу саласындағы 
кедергілер мен берілген жоспарды 
орындау барысына тоқталды. 
Телебағана арқылы ортақ желі 
өткізілетіні туралы ақпарат жоққа 
шығарылып, әрбір қазақстандық 
азаматтың патриоттық тұрғыдан 
бұл мәселеге шынайы жақын 
ойлана келіп, әрбір үйде қажетті 
бағдарламалар легін беретін 
ОТАУ ТВ орнатуларына наси-
хат пен нақты жұмыс жүргізу 
керектігі тапсырылды. Екінші 
жартыжылдықта баспасөз жазы-
лымдарына берілген жоспардың 
орындалу мәселесі талқыланды.  
Басқа да көкейтесті мәселелер 
қозғалды. 

м. АжықАновА.

ақпаРаттық мәлімет 
экономика бөліміне, Батпақкөл 
өзенінде орналасқан платинаның 
т е х н и к а л ы қ  т ө л қ ұ ж а т ы н 
даярлауға, ал 1500 мың теңге 
– ТҮКШ бөліміне тұрғындық 
пунктердің санитарлық ахуалын 
жақсартуға, арнайы контейнерлер 
алуға, 560 мың теңге басқа да 
ағымдағы мәселелерге. Аудандық 
бюджеттегі өзгеріс бойынша депу-
таттар келісімдерін берді. Содан 
кейін «мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға үйлерінде сабақ беру-
де тәртібі мен шығыны туралы» 
мәселе қаралды. Бұл мәселені 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Г.Жекебаева  берді. Депу-
таттар сонымен қатар аудандық 
мәслихаттың 2014 жылғы 26 
ақпандағы № 24/5 «Аршалы ау-
данында төтенше жағдайларда 
құтқару бойынша аудандық 
комиссияның жеке  құрамын 
бекіту туралы» және 2014 жылғы 
27 наурыздағы № 25/11 «сауда 
арқылы (аукцион) сатуға қойылған 
жер учаскелерін пайдалануға және 
жекешеге беру құқығын ұсыну 
бойынша аудандық комиссияның 
жеке құрамын бекіту туралы»  
шешімдеріне өзгерістер енгізді. 

Талқыланған мәселелер бойын-
ша шешімдер қабылданды. Осы-
мен сессия жұмысын аяқтады

м. Ахметқызы.

Қоғамдылықпен  байланысты күшейту мақсатында Аршалы АІІБ 
қызметкерлерімен азаматтардың конституциондық құқықтарын 
бұзушылық және барлық заңсыз әрекеттері туралы Аршалы АІІБ 
8(71644)7-90-65, сот. 87757689055, ІІД ӨҚБ 8(7162)25-03-60 бойынша 
сенім телефонына хабарлауларыңызды сұраймыз.

Аршалы АііБ кжт.

сенім телеФоны

2015 жылы 17 маусымда Арша-
лы кентіндегі орталық базарда 
«Бүкіләлемдік тұтынушылар 
күніне» орай «Сапалы өнім – әр 
үйге» акциясы өтеді. 

Әрбір тұтынушы алған азық-
түлік, жеміс-жидек өнімдерін 
« Т Е Г І Н »  с а р а п т а м а л ы қ 
зертханалық тексеруден өткізе 
алады. Мысалы: көкөністер, 
жемістер, тарылар, сүт өнімдері, 
балық,  ет  өнімдері ,  балық, 
жұмыртқа,нан, консервіленген 
тағамдарға,  сонымен қатар 

Хабарландыру
құрметті АршАлы АудАнының, кентінің 

тұрғындАры!
кірпіш, пластмассалық өнімдер, 
парфюм – косметика өнімдеріне, 
тағы да басқаларға. Акция ба-
рысында тұтынушының құқығы 
мен өзін қорғау түрлерінен 
т ү с і н і к т е м е л і к  ж ұ м ы с т а р 
ж а с а л а д ы .  Ө з д е р і ң і з д і ң 
сауалдарыңызды мына телефон 
арқылы да қойып, жауап ала 
аласыздар: 2-24-30.

Аршалы филиалы рмкк,
«Ақ осЭЭ», 

тұтынушылардың құқығын 
қорғау бойынша комитеті. 

    Сессия

Енді ЖЖЕ бұзылғаны үшін 
айыппұлдың бар жоғын білу және 
оны төлеу арқылы еліміздегі кез 
келген ХҚКО арқылы жүзеге 
асыруға болады. Ол үшін:

жже БұзылғАны үшін Айыппұлды хқко – дА төлеу 
А в т о к ө л і к т і ң  н ө м і р і м е н 

техникалық паспорт 
Көлік жүргізушінің куәлігі 
Хаттаманың нөмері 
Банк карточкалары арқылы 

т ө л еу ге  б ол а д ы ,  т ө л е ге н 
жөнінде хабарлама ішкі істер 
органдарының азаттық құқық 
бұзушылық ақпарат жүйесіне 
белгілі болады. 

Аршалы кентінде Ақмола 
облысының санитарлық – 

эпидемиологиялық сараптама 
орталығының Аршалы филиалы 
қызмет атқаруда. Ұжымымызда 
16 адам. 
Д ә р і ге рл е р :  Қ а бд ул д а е ва 
Қаламкас Алмасқызы – дәрігер 
–  лаборант  санитарлық – 
гигиеналық зертханада. 
К ә к і м б е к о в  О ң д а с ы н 
Кәкімбекұлы – дәрігер – бак-
териолог. 
Лаборанттар: Кочеткова Ли-
дия Васильевна (32 жыл еңбек 
өтілі), Величко Галина Станис-
лавовна (38 жыл еңбек өтілі), 
Табилинова Шолпан Сериковна, 
Оспанова Гулнар Рысқанқызы, 
Чернова Юлия Павловна. Де-

сАпАлы тАмАқ – өміріңізді ұзАртАды, 
денсАулығыңызды мықтАйды. 

зинфектор: Цыкалова Ольга 
Ивановна. 
 Санитарлық – гигиеналық 
з е р т х а н а  б е л г і л і  б і р 
метеорологиялық и  және 
басқа факторларды: ылғал, 
т е м п е р а т у р а л ы қ  к е -
сте ,  жарықтандырылуын, 
электромагниттік сәулені, 
шаңның көрсеткішін, ашық 
ауадағы,  жабық жайдағы 
х и м и я л ы қ  қ о с п а л а р д ы ң 
құрамын тексереді. Сонымен 
қатар ауызсудың санитарлық 
нормасын, ашық жерлердегі 
судың құрамына  текс еру 
жүргізуде,  тамақ сапасы -
на, ауаның радиологиялық 
көрсеткішіне талдау жасайды 
(гамма-фон), өсімдік өнімдерін 
тексереді (жемістер, жидек-
тер) нитраттың қаншалықты 
құрамда болуына бақылау жа-
сайды, сұйықтықтың дезин-
фекция жасауына даярлану 
дұрыстығына, яғни хлор және 
басқа да қоспаның қосылу 
мөлшеріне сараптама жасай-
ды. 
Б а кт е р и ол о г и я л ы қ  з е рт -

х а н а  д и а г н о с т и к а л ы қ , 
эпидемияғақарсы, санитарлық-
бактериологиялық тексеру жо-
лымен тамақтану нысандарына, 
коммуналдық, емдеу жүйесіне, 
балалар - мектепке дейінгі мекеме-
лерге және басқа да нысандардағы 
азық – түліктің санитарлық нор-
масына, ауызсудың тазалығына 
сараптама жасайды. Адамдардың 
б о й ы н д а ғ ы  к л и н и к а л ы қ 
материалдарға (дизентерия, саль-
монеллез, брюшной тиф, дифте-
рия, менингококковая инфекция, 
стафилококк и дисбактериоз). 
Сонымен қатар антибиотиктерге 
сезімталдықтарына да тексеру 
өткізеді. 
Паразитологиялық зертхана 
адамдардың бойынан, ағынды 
судан, ашық жердегі судан, жеміс, 
жидектерден адам денесіне жи-
налатын описторхоз, дифилло-
ботриоз, трихинеллез сияқты 
залал келтіретін миктортардың 
бар-жоғына сараптама жасайды. 
Қашан да тамақтың сапасын, 
ауаның тазалығын, одан қалса өз 
денеңдегі қан құрамы мен адам 
бойында болатын кері әсер берер-

де тым көрсеткіші өсіп кететін 
паразиттердің болдырмауына 
бақылау жасау да өздеріңіздің 
қолдарыңызда. Ендеше, ау-
дан орталығындағы арнайы 
бұл мекемеге келіп, қажетті 
заттарыңызды сараптамадан 
өткізіп тұрыңыздар.
Дәрігерлер жаныңызға батқан 
ауруға ем-шипа іздейтін болса, 
біздің ұжымдағы қызметкерлер 
с о л  а у р у д ы  т у ғ ы з а т ы н 
паразиттердің аса көп мөлшерде 
көбейіп кетпеуінің алдын ала-
ды. Сапалы тамақ өміріңізді 
ұзартады, таза ауа көңіліңізді 
көтеред і .  Қоғамдағы  көп 
келеңсіздік қоршаған ортаның 
ластануынан пайда болады. 
Сондықтан да ең бастысы 
өзімізден бастап, алдымыздағы 
тағамның, қоршаған ортаның, 
ұстаған заттарымыздың сапасы 
мен пайдасына назар аударайық. 
Ұжымымды және барлық ме-
дицина қызметкерлерін кәсіби 
мерекелерімен құттықтаймын. 
Зор денсаулық, еңбекте табыс 
тілеймін. 

к.мАтАБАевА,

өнім. Сапа.
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Бала -Бақыт әлемі
Менің бала кезімдегі арманым 

ақ халат киіп, адамдарға 
көмек беру еді .  Сол арман 
қанатында Целиноград теміржол 
медициналық училищесіне оқуға 
тапсырып, түстім. 1992 жылы 
аяқтаған соң, Нура емханасында 
еңбек жолымды бастадым. Ауы-
рып келген жанның дертіне шипа 
болар емдерді жазып беріп, ине 
салып, кейінірек сол жанға шипа 
болып, емделіп жатқанына риза 
болатынмын. 2006 жылы Аршалы 
ауданының орталық ауруханасына 
медициналық мейірбике ретінде 
жұмысқа қабылданып, содан 
бері невропотолог мейірбикесі 
жұмысын атқарып келемін, - деген 
Сәкенова Ләззат Талапқызының 
кәсіби біліктілігі мен өз жұмысына 
деген тиянақтылығы ескеріліп, 
Ақмола облысы денсаулық сақтау 
басқармасының басшысының 
және Ақмола облысы денсаулық 
сақтау қызметкерлері кәсіподағы 

сүйіКті мамандығым

филиалының төрағасының Құрмет 
грамотасымен  марапатталды. 

Ләззат Талапқызы - деніңізге 
саулық, отбасыңызға ынтымақ, 
ұжымда абырой мен жұмысыңызда 
жеміс тілейміз.

м. Ахметқызы.

желдей ескен «жедел жәрдем»
Ауданымыздағы 

т ы н ы м  т а п п а й 
жүретін жүргізушілердің 
ішіндегі құрметке ие 
болатындары «Жедел 
ж ә р д е м »  к ө л і г і н і ң 
жүргізушілері дер едім. 
Күннің райы қандай 
екендігіне қарамастан 
ауруы асқынып, тезірек 
Астанаға жетулері керек 
жағдайларда жол мен 
жағдайдың қиындығына 
төтеп беріп, дер кезінде 
межелеген жерге жеткізе 
білетін оларға алғысымыз 
шексіз. Ауылдың тар, 
қуыс-қуыс жолдарын 
аралап, қарды омбылап, 
тайғанақты бағындырып, 
жаңбыр мен күннің 
ыстығына төтеп беріп, 
көмекке асығатын осы 
бір көлікті көрген сайын 
жүрег ім і з  лүп ілдеп 
кететіні анық. Дабылын 
соғып, құстай ұшып бара 
жатқандарын көргенде 
«Дер кезінде жетсе екен, 
көмек беріп үлгерсе 
екен» деп т ілейміз . 
Асыға басып жеткен 
фельдшер, дәрігердің 
барлық жағдайда да 
с а л қ ы н  қ а н д ы л ы қ 
т а н ы т ы п ,  а у р у ғ а 

алғашқы көмек беріп, дұрыс 
жолдама жазуларының өзінде 
үлкен жауапкершілік жатқанын 
білеміз. Жуықта Т.М.Коростылева: 
« Ау ы р ы п  ж е д е л  ж ә р д е м 
шақырттық.  Ауырған кезде 
жаныңды қоярға жер таппағанда 
ақ халатты жанның күлімдеп келіп, 
кеңес беріп, қолыңдағы қағаздарды 
оқып, дұрыстап бағыт беріп 
жатқанына риза болып, бір уаққа 
жазылып та кеткендей боласың. 
Сол ақ халатты жандардың бірі 
Сүттібаева Аруна Сапаралықызы 
болды. Еңбегі жемістіб олсын. 
Сондай сүйкімді, білікті, мейірімді 

маман екендігін байқадым. 
Ризамын», - деген еді. 
Иә, әрбір жанның өзіндік 
е р е к ш е л і г і  б о л а д ы . 
Аруна болса жалғыз өзі 
кішкентай қызы Мейір 
м е н  ұ л ы  Д а р ы н д ы 
тәрбиелеп отырған жан. 
2012 жылы ауруханада 
мейірбикелік жұмыспен 
еңбек жолын бастаған екен. 
Мұхамеджан Қарашаш 
Т ө л е у б а й қ ы з ы н ы ң 
тәлімгерлігі мен айтқан 
ақылын тыңдаған ол 
фельдшерлік қызметке 
д е й і н  жо ғ а р ы л а ғ а н . 
Өзінің белсенділігі мен 
шапшаңдығы, жұмысына 
деген тиянақтылығы мен 
ісін жақсы көретіндігінің 
арқасында жемісін көріп 
отыр. Қос балапанын 
қ у а н ы ш қ а  б ө л е п 
«Дипломмен ауылға» 
б а ғ д а р л а м а с ы н д а 
тұрғындық үйге  қол 
жеткізіп, қазіргі таңда 
алаңсыз еңбек етіп жатыр. 
Әйел ана, әйел қызметкер, 
ә й е л  к ө п т е г е н  і с к е 
жауапты. Ендеше Арунаға 
сәтті жол, еңбекте табыс, 
ұжымда абырой тілейміз. 
Мереке құтты болсын.

м. ернырқызы. 

Қазақстан отаным, 
а т а ж ұ р т ы м  д е п 

жолға шыққан Зейнол-
да Жұмахан отбасымен 
о с ы  А р ш а л ы ғ а  ке л і п 
ат басын тіреген екен. 
Алғашқы жұмыс орны 
осы орталық ауруханада 
ГАЗ – 53 жүк көлігінің 
құлағын ұстаумен бас-
т а л ы п ,  2 0 0 4  ж ы л д а н 
бастап УАЗик «Жедел 
ж ә р д е м і н е »  ау ы с ы п -
ты.  Жүргізушілік  өте 
үлкен  жауаптылықты 
т а лап  етет ін  қызмет. 
Көл іктег і  жандардың 
да жолда келе жатқан 
жаяу жүргінші болсын, 
өзге көліктегі  азамат-
тар болсын барлығына 
да жауаптысың. Себебі 
жол ережесінің шамалы 
бұзылуы орны толмас 
өкінішке соқтырады. Ал 
егер де «Жедел көлікте» 
м і н е - м і н е  б о с а н у ғ а 
дайын жүкті  ана бол -
са ше,  болмаса ауруы 
жанына батып, тезірек 
к ө м е к ке  з ә р у  б о л ы п 
жатқан жан болса ше, 
осы тұста жүргізушінің 
жүйкесінің мықтылығы, 

қандай болмасын жол 
кедергісіне төтеп бере 
алатын ептілігі болуы 
б ір інші  шарт.  Міне , 
11  ж ы л д а й  о с ы н д а й 
ж ау а п т ы  ж ұ м ы с т ы ң 
басы-қасында жүрген 
азаматтың еңбегін елеп, 
мерекесімен құттықтау 
қажет. Ерлік жасағаннан 
еленбегені жаман де-
ген бар. Жедел жәрдем 
көліктеріндег і  әрбір 
ж ү р г і з у ш і н і ң  к ү н і -
т ү н і  ж ау а п т ы л ы қ т ы 
арқалап жүретін істері 
қ а ш а н  д а  а б ы р о й л ы 
екендігі белгілі. Оның 

үстіне Зейнолда Жұмахан 
1968 жылы 25 маусымда 
дүниеге келген екен. Яғни, 
медицина қызметкерлерінің 
мерекесімен қатар туылған 
күнін де тойлау қуанышы 
алыс емес. Ең бастысы үш 
ұл тәрбиелеп, екі немере 
сүй іп  отырған  Зейнолда 
Жұмахан мен жұбайы Бұхай 
Күләннің шаңырақтарында 
шаттық, жүздерінде қуаныш 
болсын. Бірі балаларға білім 
беріп, аяқтандырып жүрсе, 
екіншісі  жанына ем-дауа 
іздегендерге көмегі тиіп, 
зымырап жүре берсін. 

м. құдАйБергеновА.

Сол кездерде Тамара Васильев-
на Змиевская, Камиева Асылтас 
Закариянқызы, Зупыхар Зияш, 
Сеитова Бейсекүл Арқабайқызы 
көп тәлімгерлік кеңес беріп, жас 
маманға бағыт-бағдар көрсете 
білді. Менің өзімнің Сәндібекке 
риза болатыным, бастаған ісін 
аяқтамай, нәтижесін көрмей 

сүйгеніне жеткізген – жолдама
Бұлақсай ауылының дәрігерлік амбулаториясында еңбек етіп 

жатқанымда ауданнан бас дәрігерлік қызметке жас жігіт – Сембиев 
Сәндібек Құрманғалиұлы келді. Жолдамамен келген жас маман өзінің 
жылы жүзімен, ширақ ісімен ұжымда бірден ілтипатқа ие болды. Ол 
кезде 15 төсектік арнайы емдеу орны да бар еді. Сараоба стансасы,  
Сарыоба ауылы,  Ақжар, Қостомар ауылдарынан жандарына дауа 
іздеп, ем алып, жазылып жатқан адамдар да риза болатын.

    Ауылым – алтын бесігім сүйгеніне жеткізген – жолдама

Біздің ауыл қасиетті ауыл. Біздің ауыл 
жас маманнан бас маман дайындаған 
мықты ауыл, бақыт ауылы десем де бола-
ды. Сәндібек бұл ауылға келіп біліктілігін 
ғана арттырып қоймады, ол осы жер-
де өзінің өмірлік жары Сұлушашты 
жолықтырды. Қазіргі таңда екеуі екі қыз 
тәрбиелеп отырған бақытты жандар. 

тоқтамайтын. Бір науқастың іш 
– құрылысына жасап келген 
шағымын қалай тексерсек те 
дұрыс диагнозын таппаған жайт 
әлі есімде. Сол кезде жоғарғы 
жақтағы білікті дәрігерлермен 
кеңесіп, өзінікін дәлелдей жүріп, 
жаңағы науқастың нақты диаг-
нозын тауып, ота жасатып, аман 

алып қалған еді. Содан кейін ол 
кісі он жылдан астам өмір сүрді. 
Сәндібектің кабинетінде ылғи да 

кітап қатталып тұратын. Әрбір 
кітапты мұқият қарап, оқып, 
талдап отырудан жалықпайтын.
Кішкентай ауылымыздан үлкен 
жолға көтерілгеніне ризамыз.   
Біздің Бұлақсай ауылдық округінің 
дәрігерлік амбулаториясында 
қазіргі таңда 23 қызметкер жұмыс 
жасап жатыр.  Әрқайсысының да 
жұмысқа деген жауапкершілігі 

жоғары, істеріне 
тиянақты. Жыл ай-
налып келетін  ме-
реке қарсаңында 
ұжымымды және 
барлық медицина 
қызметкерлерін 
а лдағы меди -

цина күнімен шын жүректен 
құттықтаймын.

Б. сұлтАншӘріп,
 Бұлақсай дА фельдшері.

Аршалы ауданының орталық 
а у р у х а н а с ы н д а  2 0 1 2 

жылы «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен келген жалпы 
тәжірибе дәрігері ,  акушер-
генеколог Жанабаева Эльмира 
Махамедрахимқызы еңбек етуде. 
Жолдасы әскери қызметте, ұл 
мен қыз тәрбиелеп отырған ана. 
Дәрігер болып ауруды емдеуден өзге 
дүниеге сәбидің келуіне ықпал етуші 
маман иесі болудағы ерекшеліктер 
қандай деген сауалыма Эльмира 
Махамедрахимқызы:
Бұл мамандық маған ұнайды. 
Әсіресе, мен жүктімін, өмірге дені 
сау бала әкелсем деп келетін нәзік 
жандарға риза боламын. Бойжеткен 
қыздардың сүйген жанын тауып, 
өмірге екеуі де асыға баланың келуін 
күтіп жүргенінің куәсі болғаннан өзге 
қуаныш жоқ –ау. Денім сау, тұқым 
құалайтын ешқандай да аурулармен 
ауырған жандар жоқ, біз үшін бұл 
баланың дүниеге келгені шаттыққа, 
бақытқа бөлейді деп күнін санап 
жүретін жастарға қарап отырып, осы 
мамандықты таңдағаныма ешқашан 

да өкінбеймін. Әрине жауапкершілігі 
мол, ана мен әлі жарық дүниеге 
келмеген баланың даму барысына 
деген жауаптылық, одан кейін ананың 
босанғаннан кейінгі де жағдайы, 
баланың дүниеге келгеннен кейінгі 

жай-күйінің барлығына бақылау 
жүргізіп, жауапты болатындықтан 
жүгі ауыр бұл істі кейде қалай арқалап 
жүрмін деп те ойланамын. Бір қызығы 
баланың дүниеге келген шақтары. 
Бұл айтып жеткізе алмайтын сезім. 
Анасының қиналып, жан азабын 
тартып жатқан сағаттарға созылған 
азабының сәбиінің шыр ете түскен 
алғашқы дауысымен –ақ жазылып, 
жүздеріне қуаныштың орала 
қалғанын, беттеріне қан жүгіріп, бар 
қиындықты ұмытып, тырбаңдаған 
баласына қарай мейірлене қараған 
көзқарастарын көру ауызбен айтып, 
сөзбен жазып жеткізе алмастай сезім, 
- дейді. Эльмира Жанабаеваның 
таңдаған мамандығы бойынша 
әлі де талай сәбидің өмірге сау, 
қалаулы болып келе берулеріне 
куә бола берсін демекпін. Жауапты 
да бақытқа толтыратын сиқырлы 
жұмысына табыс, шаңырағына 
шаттық тілеймін. 

м. АжықАновА.


