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Редакция авторлардың ойын арқаш-
анда қолдай бермейді. Жарнаманың 
мазмұны үшін жарнама берушілер 
жауапты. Жарнама берушілер ҚР ДМ 
тіркелмеген, рұқсат етілмеген дәрілік 
құралдарды және медициналық мақ-
саттдағы бұйымдардың жарнамасы 
үшін жауапкершілік туралы ескертіл-
ген. Материалдарды қайта басып шы-
ғарғанда “ИРМ INFO” сілтеме жасау 
міндетті түрде қажет.

Айгүл Бәсен

Киіз кілемде,
Шаңырақтың астында
Мерекелік дастарханға
Қариялар мен жастар жиналды.

Бүкіл халық қуанып,
Домбыраның дыбысы ән салады.
Көктемгі жаңа жылы
Тек жақсылық тілейді.

Үйлер жасалған,
Бай  дастархан.
Еліміз - бір отбасы,
Гүлденген Қазақстан.

Тағамдардың басы көже
Кесемен қымыз ішіп.
Барлықтарыңызға бақыт тілейміз!
Наурыз мейрамымен!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 

Алдыңызда осы жылдың алғашқы 

және арнайы көктемгі - журналының 

басылымы. Алда екі негізгі көктем 

мерекелері келе жатыр - 8 наурыз 

әсемдік пен сұлулық мерекесі, және 

Наурыз мейрамы –барлық Шығыс 

халықтарының бірлік, бейбітшілік, 

мейірімділік пен бақыт мерекесі.

Заманауи әйелдердің рөлдері көп – 

әйел, жасампаз, шаңырақты сақтау-

шы бола тұра ,  мүлдем басқа , 

бастапқыда еркектерге арналған 

қызмет аясында табысты кәсіпқой 

маман болып келеді. Табиғат жер 

бетінде өмірді жалғастыру ұлы миссияны әйелге жүктеген, және Ана рөлі - бұл 

әйелдің негізгі рөлі болып табылады!

Көктемде табиғат оянып, жаңа өмір басталып, ояну мен жаңару кезінде, біздің 

емделушілеріміздің – бақытты ата-ана болу басты арманы орындалады деп үмітте-

неміз! Мен Репродуктивтік медицина институты қызметкерлерінің көпшілігі – қыз 

келіншектер екенін атап өтуге қуаныштымын, олар емделушілердің осы арманын 

жүзеге асыру үшін және көптен күткен сәбилердің дүниеге келуіне күн сайын жоғары 

кәсіби деңгейде барлық күш-жiгерiн салып көмектеседі.  

ИРМ ұжымы барлықтарыңызды келе жатқан мерекелермен құттықтайды және 

Сіздерге достық, келісім мен ынтымақтастықты тілейді. Осы жарқын мерекелер біздің 

халқымызға бейбітшілік, үлкен отбасылық бақыт пен құт-береке әкелсін!

Және, әрине, irm.kz сайтына және Facebook-тағы біздің парақшаға кіруді ұмытпаңыз-

дар, Сіз ол жерде барлық сұрақтарға жауап ала аласыз және соңғы жаңалықтарды 

біле аласыз.  Бізді қуана сүйсініп оқыңыздар!

Біздің әлемде адам денсаулығын сақ-
таудың зор мүмкіндіктері барын білгеннің 
өзі қуантады. Күн сайын медицинада бір 
жаңалық пайда болады. Медицина әрдай-
ым дамып, бірегей жабдықты жасап шыға-
румен және ауруларды емдеудегі жаңа 
құралдармен таң қалдырып, ешқашан бір 
орында тұрмайды.

Емделушілеріміздің көңілдеріне шын 
жүректен ортақ болып, біз де, әри-
не, алдыңғы қатарлы технологиялар-
дан қалыспауға тырысамыз. Біздің 
институтымыздың бүкіл жұмысы сіздің ден-
саулығыңыздың мүддесін, аңсаған бала-
лардың дүниеге келу мүддесін көздейді. 

От первого лица 
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ДЖУСУБАЛИЕВА 
Тамара Муфтаховна,
директор Института 

репродуктивной медицины

Перед вами первый в этом году и 

особенный выпуск журнала – 

весенний. Впереди два главных 

весенних праздника – празник 

красоты и очарования 8 марта и 

с а м ы й  б о л ь ш о й  п р а з д н и к 

единства, мира, доброты и счастья 

всех народов Востока – Наурыз. 

У современных женщин много 

ролей - жены, хранительницы 

очага, созидательницы, при этом 

успешные  профессионалы в 

совершенно разных, нередко, 

изначально мужских, сферах деятельности. И  все таки именно на женщин природа 

возложила великую миссию продолжения жизни на земле, и роль Мамы - это 

самая главная роль женщины! 

Мы надеемся, что именно весной, в пору пробуждения и обновления, когда 

оживает природа и зарождается новая жизнь, сбудется самое главное желание 

наших пациентов-стать счастливыми родителями! Мне очень приятно подчер-

кнуть, что большинство сотрудников Института репродуктивной медицины  - 

представительницы прекрасного пола, которые ежедневно достойно, на высоком 

профессиональном уровне делают все возможное, чтобы помочь вам реализо-

вать эту мечту, помогая рождению долгожданных малышей.  

Коллектив ИРМ поздравляет всех с предстоящими праздниками и  желает вам 

дружбы, согласия, солидарности. Пусть эти светлые праздники принесут  нашему 

народу достаток и покой, большого семейного счастья и благополучия! 

  

И, конечно, не забывайте посещать сайт irm.kz и нашу страницу в Facebook, где вы 

сможете получить  ответы на волнующие вопросы и узнать последние новости. 

Читайте нас с пользой и удовольствием! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На войлочном ковре 
У свода шанырак,
За праздничным столом 
Собрался, стар и млад.

Ликует весь народ,
Звучит, поёт домбра.
В весенний новый год
Желают лишь добра.

Украшены дома, 
Богатый дастархан.
Страна - одна семья,
Цветущий Казахстан.

Главенство блюд коже,
В пиалах пьют кымыз. 
Желаю счастья всем!
С праздником, Наурыз!

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

РМИ-да соңғы уақыттағы зор оқиға жаңа ЭКҰ клиникасының ашылуы болғанын қуана 
айтқым келеді.

Әлеуметтік-медициналық тұрғыдан сондай маңызды нышанды құруға бедеуліктен ем-
делу барысында жоғары технологиялардың көмегіне халық сұранысының өсуі негіз 
болды. Қазақстанда сапалы медициналық қызметтерге сұраныс артып, «медициналық 
туризм» дамып келеді. Соңғы екі жылда Алматыға жақын және алыс шетелден келген 
емделушілердің саны өсті. Осы себептерді ескеріп, ЭКҰ орталығының филиалын ашу 
туралы шешім қабылданған болатын. Бұл жоба, бірқатар өндірістік мәселелерді шешуде 
көмек және қолдау көрсетуімен Алматы қаласы әкімдігінің қолдауына ие болды.

Жаңа емхананың жобасы барлық заманауи талаптарды ескеріп жасалды және әлемдік 
сапа стандарттарына сәйкес болып табылады. Бастапқы кезден-ақ РМИ ұдайы даму және 
жетілу қағидаларын ұстанып келеді. Біздің емделушілеріміз оларға бедеулік мәселелерін 
шешу жолында үйлесімді үздік көмектің көрсетілетініне нақты сенімді бола алады.

Мен бәріңізге денсаулық және армандарыңыздың орындалуын тілеймін!

Біздің irm.kz сайтымызға және Facebook пен Instagram желілеріндегі парақшаларымызға 
кіруді ұмытпаңыздар. Онда сіз соңғы жаңалықтарды, бәрін мазалап жүрген сұрақтар-
дың жауабын біле аласыздар және қажет жағдайда қолдау таба аласыздар. Бізді пайдаға 
асыра, рахаттанып оқыңыздар!
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Редакция авторлардың ойын арқа-
шанда қолдай бермейді. Жарнаманың 
мазмұны үшін жарнама берушілер 
жауапты. Жарнама берушілер ҚР ДМ 
тіркелмеген, рұқсат етілмеген дәрілік 
құралдарды және медициналық мақ-
саттағы бұйымдардың жарнамасы 
үшін жауапкершілік туралы ескертіл-
ген. Материалдарды қайта басып шы-
ғарғанда “ИРМ INFO” сілтеме жасау 
міндетті.

Айгүл Бәсен
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бойынша Микро-TESE микрохирур-
гиялық операцияларын Қазақстанда 
алғаш рет РМИ-да жасай бастады. Бұл 
инновациялық әдіс бедеулік түрі ауыр 
көптеген ерлерге өз туған балаларын 
сүюге мүмкіндік берді.
РМИ-дің соңғы жылдардағы ең маңы-
зды жетістіктері деп, репродуктивті 
функцияны сақтау мақсатын көздейтін, 
онкологиялық науқастардың аталық/
аналық бездер тінін криоконсерва-
циялау жапондық әдісін енгізуін ай-
туға болады, ол келешекте, химиялық 
және сәулелік ем қабылдаған соң 
науқастарға өз туған балаларын сүюге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар зама-
науи молекулалық генетиканың инно-
вациялық әдісі – салыстырмалы геном-
ды будандастыру (CGH) әдісі енгізілді, 
ол бүкіл 23 хромосома жұбын зерттеу 
арқылы адамның геномын толық зерт-

– Тамара Муфтахқызы, РМИ-дің 
бедеу неке мәселелері бойынша 
жоғары мамандандырылған және 
жоғары технологиялы көмек алуға 
болатын емхана екенін қазақстан-
дықтардың көбі іс жүзінде біледі. 
Бүгінгі РМИ туралы айтып беріңізші.

Репродуктивтік медицина институты 
адамдарға ата-ана болу қуанышын 
сыйлау үшін құрылған. Бұл емханада 
толық емдеу кешені бар: ЭКҰ бөлімше-
сі, цитогенетика және салыстырмалы 
геномды будандастыру, әйелдер кон-
сультациясы, операциялық гинеколо-
гия, андрология бөлімшесі, ЭКҰ орта-
лықтарының мамандарын дайындауға 
арналған дипломнан кейінгі білім ка-
федрасы, сонымен қатар бұл медици-
налық ЖОО студенттері мен оқушыла-

ры үшін оқу базасы болып табылады. 
Біздің көпжылдық тәжірибеміз және 
ең үдемелі қосалқы репродуктивтік 
технологиялар бедеулік түрлері үмітсіз 
отбасыларға дені сау балаларды тууға 
мүмкіндік береді.
Біздің тиімділігімізді көрсететін бір-
неше сан келтірейін. Бүкіл нарықтың 
70 % қамти отырып, РМИ жылда 3000 
астам бағдарлама орындайды. Бағдар-
ламалардың түрлеріне байланысты 
нәтижелілік көрсеткіші 42% – 60% бо-
лып отыр. Біз бүкіл мемлекеттік тапсы-
рыстың 40 % орындаймыз және кво-
талық бағдарламалардың сәттілігі 54 % 
құрайды.
Тиімділікті барынша арттыру мақсатын-
да біз әр түрлі бағдарламаларды орын-
даймыз. Обструкциялық емес азоо-
спермия кезінде аталық жасушаларды 
операциялық микроскоп арқылы алу 

Бала сүю бақыты. Сондай қарапайым әрі күрделі: нәрестені 
өмірге әкелу, оны аялап өсіру, оның әр күніне, алғаш күлгені-
не, алғашқы қадамына, алғашқы сөзіне қуанып, қызығын 
көру...

Өкінішке орай, бала сүю бәріне бірдей бұйырмайды. Ста-
тистика бойынша Қазақстанда жалпы отбасылардың ішіндегі 
бедеу некелердің үлесі қазіргі уақытта 15-тен 17 процентке 
дейін болып отыр. Бұл олар енді ешқашан ата-ана болмайды 

дегенді білдіреді ме? Бақытқа орай, жоқ, олай емес. Әйелдердің де, ер-
лердің де бедеулігін емдеуге болады.

Өткен ғасырдың 70-жылдары пайда болған экстракорпоралды 
ұрықтандыру (ЭКҰ) технологиясы бедеулікпен күрес жолында нағыз ре-
волюция жасады. Жиырма жылдан астам уақыт бойы Репродуктивтік 
медицина институты медицина саласындағы ең соңғы технологияларды 
пайдаланып ерлер мен әйелдер бедеулігінің барлық түрлерін сәтті емдеп 
келеді. ЭКҰ орталығының 22 жылдық жұмысы нәтижесінде 12000 астам 
бала дүниеге келді.

2017 жылғы 1 қазанда жаңа ЭКҰ орталығының – Репродуктивтік ме-
дицина институты филиалының салтанатты ашылуы болып өтті. Емхана-
ның ашылуы Алматы қаласының әкімі Б.Қ.Байбектің қатысуымен өтті, ол 
бедеулікті емдеуге және «отбасы мен неке институтының» сақталуына 
бағытталған әлеуметтік маңызды жаңа нысанға жоғары баға берді. Со-
нымен қатар, Алматыдағы жұмыс сапары барысында Қазақстан Респу-
бликасының Премьер-министрі Б.Ә.Сағынтаев РМИ филиалына келіп 
кетті. Ол институт қызметкерлерімен танысып, РМИ ғылыми қызметі мен 
жетістіктері жайлы білді.

Жаңа емхана жайлы сұрақтарға Репродуктивтік медицина институты-
ның директоры Тамара Муфтахқызы Жүсіпәлиева жауап берді.

Өзекті  мәселе

Емхана high-tech стилінде жасалған жаңа төртқабатты ғимаратта орналасқан және ол 
қаланың тыныш ауданында ірі автомобиль жолдарынан алшақтау тұр. Емделушілерге 

ыңғайлы болу үшін ғимараттың бірінші қабатында күтуге арналған жайлы холл 
мен ресепшн орналасқан.
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теуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс гене-
тикалық ауру бала туудың алдын алуға 
мүмкіндік беріп, бағдарламаның оң 
нәтижелі болу ықтималдығын едәуір 
арттырады.
Біздің дәрігерлеріміздің тәжірибесі мен 
кәсіби біліктілігінің және ең жоғары 
технологиялы жабдықты енгізгеніміздің 
арқасында РМИ емдеу деңгейі әлемнің 
озық емханаларының көрсеткіштері-
нен қалыспайды деп нық сеніммен 
айта аламын.

– РМИ филиалын ашу идеясы қалай 
пайда болды? Репродуктивті ден-
саулық саласындағы нақты қандай 
өзекті үрдістердің жаңа емхананы 
ашуға итермелегенін айтыңызшы.

Филиал ашу мәселесі бұрыннан кө-
терілген болатын. Оның себебі ырық-
сыз статистика болды. Өкінішке орай, 
бедеулік Қазақстанда ғана емес, сон-
дай-ақ бүкіл әлемде маңызды меди-
циналық-әлеуметтік мәселелердің бірі 
болып қалуда. Біздің елімізде сапалы 
медициналық қызметтерге деген сұра-
ныс артып келеді. Тек Алматының өзін-
де 1000 жуық ерлі-зайыпты жұп ТМККК 
аясындағы ЭКҰ кезегін күтіп жүр. Бұл 
орайда, шығыны әлдеқайда аз болға-
нымен, РМИ көрсететін қызметтер 
шетелдегілерден қалыспайды. Сол се-
бептен, сондай-ақ Қазақстан заңдары 
бейілді, дәрігерлердің біліктілігі жоғары 
және заманауи жабдық бар болған-
дықтан медициналық туризм бойынша 

Қазақстанға шетелдерден келушілердің 
саны едәуір артты. Бізге көмекке жү-
гініп адамдар жақын шетелден де, алыс 
шетелден де келеді. Негізінде олар 
Түркия, Германия, Қытай мен АҚШ-тан 
келетін жұптар. РМИ қуаты өз кезегін 
бірнеше айлап күтуге мәжбүр болған 
емделушілер көптігіне жетпей бастады. 
Көріп отырғаныңыздай, РМИ емхана-
сы филиалының пайда болу өзектілі-
гін бедеулікті жылдам әрі тиімді ем-
деуге үнемі өсуші сұраныс, сондай-ақ 

Жаңа емхананың репродуктологтар командасы 
ҚР Премьер-министрі Б. Сағынтаевпен бірге

Манипуляциялық кабинеттер ыңғайлы гинекологиялық кресло-
лармен және ең жаңа аппаратурамен жабдықталған. Бөлмелерге кіру 
дербес электронды карталар арқылы электронды рұқсат бойынша іске 
асырылады. Сонымен қатар, манипуляциялық бөлмелер эмбриология 

зертханасымен арнайы алыс-беріс терезелері арқылы байланысқан.

осындай емханаларға 
қойылатын артып 
келе жатқан талаптар 
түсіндіреді. Осыларды 
ескеріп, ЭКҰ орталығы 
филиалын ашу туралы 
шешім қабылданған 
болатын, бұл емделушілеріміздің біздің 
қызметтерге қол жеткізуін анағұрлым 
жеңілдетуге жағдай жасады. Бұл әлеу-
меттік жоба Алматы қаласы әкімдігінің 
қолдауына ие болды. Бізге бірқатар 
өндірістік мәселелерді шешуде қолдау 
мен көмек көрсетілді.

– Жаңа емхана туралы айтыңызшы, 
оның ерекшелігі неде?

Медицина бір орында тұрмайды, жыл 
сайын ғалымдар ауруларды емдеудің 
жаңа әдістерін ойлап табуда. Демек, за-
манауи емханаларға қойылатын талап-
тар да артады. РМИ жаңа емханасының 
жобасы нақ заманауи бедеулікті емдеу 
орталықтарына қойылатын әлемдік та-
лаптарды ескеріп жасалған. Жоспар-
лы шешім мен жобалауды Швециядан 
келген Каролинска университеті ем-
ханасының профессоры Л.А.Левков 
орындаған. Стокгольм қ. Fertility Unit 
Karolinska University Hospital бедеулік-
ті емдеу бойынша ұқсас бөлімшесінің 
жобасы негізге алынған болатын.
Емхананың ерекшелігі операциялық 
бөлім мен эмбриологиялық зертха-
наның «таза бөлмелер» болып жа-
салғанында, олардың температурасы 

мен ылғалдылығы тұрақты 
стерильді ауамен қамта-
масыз ететін желдету және 
микроклиматты қолдау 
жүйелері жалпы емханадан 
толығымен оқшауланған. 
Стерильді болу үшін қабы-
рғалары металл тақталар-
мен қапталған. «Таза бөл-
мелердегі» мұндай жүйелер 
жоғары әрі тұрақты клини-
калық нәтижелерге жетуге 
және өсірілетін эмбрион-
дарға шаң мен микробтар-
дың араласуын жоққа шыға-
руға мүмкіндік береді, ал 
бұл емдеу тиімділігін еселеп 
арттырады.

Өзекті  мәселе
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Және де, әрине, тағы бір ерекшелігі 
емхананың ең жаңа құрал-жабдықпен 
жабдықталуы болып табылады. Эмбри-
ология зертханасына алты кірістірілген 
инкубаторы бар Planer (UK) және ESCO 
MIRI (Singapour) планшеттік инкубатор-
лары орнатылған. Олар эмбриондарды 
үздіксіз өсіруге мүмкіндік береді, содан 
олардың сапасы анағұрлым жоғары 
болады. Репродуктивті медицинада 
нағыз революция жасаған соңғы буын 
өкілі «Time – Lapse ESCO» инкубаторы 
орнатылған. Кірістірілген камерасының 
арқасында ол нақты уақыт тәртібінде 
өмірінің алғашқы күнінен бастап эм-
бриондардың дамуын бақылауға және 
қондыру үшін ең сапалысын таңдауға 
мүмкіндік береді. 
Ұрықтандыру Olympus IX73 (Жапония) 
инвертті микроскоптарына орнатылған 

Эмбриологиялық зертхананы ЭКҰ орталығының жүрегі деп сенімді айтуға болады. Арманның іске 
асуы – болашақ сәбидің пайда болуы тап осы жерден басталады. Зертхана ең жаңа озық жабдықпен 

жабдықталған және мұнда жоғары білікті, тәжірибелі мамандар жұмыс істейді.

Әйелдерді көп ұрықты жүктілік тәуекелінен сақтау үшін ESCO MIRI эмбриоскоп-инкубаторы 
ойлап шығарылды, онда ұрықтанған аналық жасушалар дамуға қолайлы жағдайда болады 

және тәулігіне 24 сағат бойы бейнежазбамен бақыланады.

Narishige-Takanome ең жаңа микрома-
нипуляторлары арқылы ИКСИ әдісімен 
іске асырылады. Бұл жабдық ұрықтан-
дыруға жұмсалатын уақытты едәуір 
қысқартады.
РМИ емханасында емделу адамдарға 
анағұрлым қол жетімді болу үшін біз қо-
лымыздан келгеннің бәрін істедік дегім 
келеді. Жаңа орталықта емделушілер 
ағынын басқару және жасалатын ем 
әдістерін тіркеу үшін маманданды-
рылған медициналық электронды жүйе 
орнатылған. Қызметкерлердің еңбегін 
ұйымдастыру оңтайландырылған. Енді 
емделушілер дәрігерге қабылдау кезе-
гін айлап-жылдап күтпейді. Қабылдау-
ды жүргізетін дәрігерге екі мейірбике 
көмектеседі. Яғни, еңбекті осылай ұй-
ымдастырғанның арқасында дәрігердің 
емделушімен жұмыс істеуге уақыты 
көбірек болады.

– Тамара Муфтахқызы, әңгімені қо-
рытындылай келе, РМИ емханасы-
ның емделушілеріне не тілейсіз?

Бала сүю деген аңсаған арманға апа-
рар жол қиындыққа толы әрі ұзақ бо-
луы мүмкін, бірақ бұл одан бас тартуға 
сылтау бола алмайды. Заманауи меди-
цина бақытты ата-ана болғысы келетін-
дердің бәріне дерлік сол мүмкіндікті 
беріп отыр.
Мен барлығын біздің емханаға келуге 
шақыра алатыным үшін шын жүрек-
тен қуаныштымын. Бізге балаларды 
жоспарлаумен байланысты пайда 
болған мәселелерді шешу үшін ғана 
емес, басқа себеппен келіңіздер. Біз 
міндетті түрде сізге бақытты отбасын 
құруға көмектесеміз!

Өзекті  мәселе
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Мен болашақ күйеуіммен мектепті бітіре 
салып таныстым. Біз балғын әрі ғашық 
едік. Тимур маған өте нәзік әрі сыпайы сөз 
айтып жүрді. Біздің үнемі бірге болғымыз 
келетін. Біз ұзақ қыдыратынбыз, киноға, 
кафеге баратынбыз. Бірден бір-біріміз-
ге бауыр басып қалдық. Төрт айдан кейін 
Тимур мені алып қашты. Бұл 2006 жылғы 
4 қазан күні болатын. Ол кезде мен 18 
әлі толмаған болатынмын, сондықтан біз 
қаңтарға дейін күттік те, мен 18 толғаннан 
кейін дүркіретіп той жасадық. Тойдан кейін 
біз Түркияға кеттік, бәрі керемет болды, біз 
өте бақытты едік.
Балалар жайлы біз басында ойламаған едік. 
Жас кезіңде өмірде бәрі ойдағыдай болып 
жатқандай көрінеді. Алайда, үш жыл өтті, 
ал мен, біз ешқашан сақтанбасақ та, бала 
көтермедім. Сонда барып біз себебін іздей 
бастадық. Алдымен туған қаламыз Шым-
кенттегі емханаға жүгіндік. Тексерілдік, тал-
дау нәтижелері дұрыс болып шықты. Бірақ 
мен көтермедім. Анағұрлым сенімді болу 
үшін тағы екі емханада тексерілдік, онда да 
бізге денсаулығымыз дұрыс деді.
Бір жылдан кейін қаламызда «Тарарака» 
деген ЭКҰ орталығы ашылды. ЭКҰ тура-
лы біліп, Тимур екеуміз жасап көруді жөн 
санадық. Қатты бала сүйгіміз келді. Бірақ 
орталықта бізді райымыздан қайтарды. 
Әлі жаспыз, ЭКҰ жасауға көрсеткіштер 
жоқ деді. Бірақ мен маған диагностикалық 
лапароскопия жасап, жатыр түтіктерімді 
үрлеуді ақыры істеттім. Сонда да бәрібір 
мен көтермедім. Біраз уақыттан кейін бізге 
инсеминация жасауды ұсынды. Бір рет, екі 
рет, үш рет істеп көрдік. Нәтиже жоқ! Әрбір 
сәтсіздіктен кейін көз жасым көл болып, 
өмірден түңіліп, қатты күйзелдім. Бақытқа 
орай, әрдайым қолдау көрсетіп, еңсемнің 
көтерілуіне көмектескен жақындарымыз 
бар, құдайға шүкір.
Есімізді жиып, өз-өзімізді қолға алып, ерім 

екеуміз басқа қалалардағы емханаларға 
баруды ұйғардық. Астанаға, Қарағандыға 
бардық. Барған жердің бәрінде дәрігер-
лер бедеуліктің себебін білмей дал болды. 
Міндетті түрде балалы болатынымызды 
айтып, бізді жұбатты. Бірақ оның бәрінен 
менің көңілім көншімеді. Бала көтеру мен 
үшін ойдан кетпес идеяға айналды. Ай 
сайын мен жүктіліктің расталуын күтумен 
болдым. Үйдің бар жерінде, әр сөмкемде 
жүктілік тесттері толып жатты. Етеккірім 
тіпті жарты күнге кешіккеннің өзінде мен 
он шақты тест жасап, аңсаған сызықтарды 
көрмей жылайтынмын. Эмоциялық тұрғы-
дан бұл мен үшін өте қиын кезең болды.
Келесі амалым Ташкентке санаторийге 
бару болды, сонда барып емделіп қайт-
тым. Тағы да ештеңе 
шықпады. Мен үшін сол 
қиын-қыстау кезеңде Ти-
мурдың маған көп қолдау 
көрсеткенін айту керек. 
Менің жағдайымды көріп, 
ол өмірдің ең маңыздысы 
балалар емес деп жұба-
татын. Тіпті, балаларымыз 
болмаса да, ең бастысы, 
біз біргеміз ғой дейтін. 
Бірақ, мұндай жағдайға 
душар болған әйелдердің 
көпшілігі сияқты мен де 
бізге ажырасу керек деп 
ойлайтынмын. Некеміздің, 
көбінесе, ерімнің қолда-
уы мен қамқорлығының 
арқасында ғана аман 
қалғанын қазір түсінемін. Ерімнің сондай 
төзімді әрі түсінігі мол болғаны үшін мен 
бақыттымын.
2011 жылы біз уақыт жоғалтпай, ақыры 
ЭКҰ жасауды ұйғардық. Алматыға РМИ-ға 
келіп тексерілдік. Зерттеу нәтижелері жақ-
сы болып шықты. Алайда бәрібір маған 

1-дәрежелі бедеулік диагнозын қойды, 
себебі мен некеде болған 5 жылда бір де 
бір рет бала көтермедім. Менің Вадим Ев-
геньевич Полумисковқа қатты қаралғым 
келді. Менің құрбым оған ЭКҰ жасатып, 
бірден бала көтерген еді. Бұл мені өте жі-
герлендіретін. Басында бәрі сәтті бастал-
ды. Есімде, бірінші рет біз 26 ооцит алдық, 
одан кейін 22 және 19. Барлығы мен 5 ЭКҰ 
бағдарламасын жасадым.
Алғаш рет маған 2 эмбрион салды, алайда 
олар сіңіспеді. Бірақ ол кезде мен түңіл-
медім, өйткені әлі мұздатылған эмбрион-
дар бар еді. Өкінішке орай, олар өмірге 
қабілетті болмай шықты. Үмітімді үзбей, 
жарты жылдан соң мен жаңа бағдарла-
маға қайта келдім. Бұл жолы да, өкінішке 

орай, нәтиже болмады. Менің жігерімнен 
түк те қалмады. Бойымды қайтадан сенім-
сіздік билеп, түңіліп кеттім. Бұл жағдайдың 
менің басыма түскеніне сене алмай қи-
налдым. Әулетіміздегі әйелдердің бәрі көп 
балалы еді. Анамда бесеу, әп-
ке-сіңлілерімде үш-төрттен. Әри-
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мыздан өткен сонша қиындықтардан кейін 
тағдыр бізді еркелетті. Атын да бірден ой-
лап таптық – Арслан.
35 апта болғанда мені перзентханаға 
жатқызды. Жатыр мойнын тігіс қана ұстап 
тұрған еді. Бірақ УДЗ балалардың салмағын 
аз деп көрсетті, небәрі бір жарым кило-
грамнан ғана, қайткенде де әлі кішкене 
жүре тұру керек болды. Алайда, 36-аптада 
мен аяқ асты босана бастадым. Босануым 
да қиын болды, бала жолдасының жағдай-
ына байланысты қатты қан кетті. Менің бір 
жарым литрге жуық қаным кетті, бірақ, 
құдайға шүкір, аман қалдым. Балалар сап-
сау туылды және туа салысымен қасымда 
болды. Арсланның салмағы 2400, ал Ари-
аннаныкі 2050 болды.
Мен бұл сезімді – екі ғажап баланың анасы 
болғандағы, оларды кеудеме қысып, осы 
тоғыз жыл бойы бала көтерем деп қай-
та-қайта талпынғаным, осы босанғандағы 
жанымның қиналғаны бекер болмаға-
нын түсінгендегі сезімді сөзбен жеткізе 
алмаймын. Перзентханадан шығып, үйге 
келгеніміз, балалардың керек-жарағын 
алғанымыз, олардың алғашқы күлгендері, 
алғашқы қадамдары, алғашқы фотосессия-
лары – мұның бәрі отбасымыздың өмірін-
дегі ең бақытты сәттер.

Отбасымыздың атынан орталықтың 
бүкіл ұжымына шексіз алғысымызды біл-
діремін. Бұл өте жанашыр және мейірімді 
адамдар. Осындай игі істі атқарып жүргені 
– адамдарға бақытты ата-ана болу мүмкін-
дігін беретіні үшін РМИ-ға рахмет! Өмірде-
гінің ең бастысы сол.

не, бәрі мені қатты уайымда-
ды. Есіме түсірсем, көмейіме 
тас тығылады. Күні-түні жы-
лаумен және тағдырыма на-
лумен өткен бұл бір сұмдық 
уақыт еді. Мен жиендерімді 
және жалпы балаларды қатты 
жақсы көремін және, әрине, 

ана болуды жан-тәніммен қаладым.
Вадим Евгеньевич маған үзіліс жасауға 
кеңес берді. Бүлдіршіндерге қалай да бол-
сын қамқорлық көрсетейін деген ниетпен 
мен қайырымдылықпен айналыса баста-
дым. Балалар үйіне тағам, киім, жөргек 
сатып алып жүрдім. Балаларды керек қыл-
майтындарға да құдай бала береді ғой, сол 
тастанды балаларға әйтеуір бір қол ұшын 
бергім келді.
Бір жылдан кейін тынышталып, саба-
ма келіп, жаңа үмітпен Алматыға қайта 
келдім. Вадим Евгеньевичтің кестесі тым 
тығыз болып, мен оған бара алмадым. Ал 
күткім келмеді. Менің дәрігерім Махмет 
Қанышұлы Тұмарбеков болды. Мен ша-
быттана бәрін басынан бастадым, біз екі 
бағдарлама жасадық, бірақ олар да сәтсіз 
болды.
Мен Алматыда болған соңғы үш жылда бұл 
қаланы сондай жақсы көріп кеттім, сөйтіп 
біз Тимур екеуміз ақыры мұнда көшей-
ік деп шештік. Әрине, бұл оңай болмады. 
Жалдаған пәтерде тұрып, жаңадан бизнес 
бастадық, бірақ біз ештеңеден қорықпа-
дық – Алматы бізге ұнайтын. Менің күрес 
жолымда айла-амалдың бәрі де жақсы де-
ген оймен мен дәстүрлі емес медицинаға 
да бет бұрдым. Пайдасы тиіп қалар ма деп. 
Қазір есіме алсам, күлкім келеді – апалар 
мені түрлі жұмыртқамен, балмен емдеді, 
ішіме неше түрлі зат байлады және, әрине, 
аздан кейін балалы боламын деп сендірді.
Ерім екеуміздің тапқан-таянғанымыздың 
бәрі сәтсіз бала көтеру әрекеттеріне жұм-
салып жүрді. Ақыры мен бұдан шарша-
дым да, 2014 жылы бәрін доғарамын деп 
шештім, тура өзіме өзім сөз бердім: енді 
еш тәуіпке де, еш емханаға да бармаймын, 
енді қайғырып, жыламаймын! Өмір сүру 
керек және тағдырдың жазғанынан тәу-
елсіз бақытты болу керек. Балалар туралы 
ойлауды мен енді әбден уақыты келгенін 
сезбейінше қойдым. Тайм-аут!
Кәсібім бойынша мен халықаралық визаж 
тренерімін. Біз, визажисттер, адамдарды 
сұлу етеміз. Мен біз әйелдерді әдемі ет-

кенде олардың эмоцияларын 
көргенді жақсы көремін. Мейлі, 

бұл жасанды сұлулық болсын, бірақ әй-
елге мейк-ап жасағандағы, оның айнаға 
қарағандағы, оның өзіне өзі ұнағаннан 
құлпырып кеткендегі көзқарасы, нағыз 
шынайы көзқарас осы! Сол қиын күн-
дерде маған жұмысым өте көмектесті. 
Ол мені өмірден түңіліп кетуден құтқар-
ды десе болады. Мен сабақ үйреткенді 
және қыздармен кәсібімнің құпияларын 
бөліскенді ұнатамын. Қазіргі уақытта менің 
бүкіл Қазақстан бойынша шәкірттерім көп. 
Кәсібімді өте қатты жақсы көремін.
Солай тағы бір жыл өтті. 2015 көктемінде 
мен қайтадан бастауға тағы бел будым. 
Бұл жолы мен Вадим Евгеньевичке әйте-
уір бара алдым. Маған осымен бесінші рет 
ЭКҰ жасады, бірақ алынған эмбриондарды 
қатырып қойды да, оларды бір айдан кейін 
қондырды. Мен үйге қайттым да, тиісті 13-
15 күнді тыныш қана нәтиже күтумен өт-
кізуге ден қойдым. Күндер өтіп жатты, мен 
демалып жаттым, ЭКҰ туралы не бар, соны 
оқыдым. Тек кешкісін есік алдына шығып, 
таза ауа жұту үшін ғана тұрып жүрдім. Бір 
форумда Мәскеуден бір қыздың жазғанын 
оқыдым, ол тесттің екінші, әлсіз көрінетін 
сызығын (қыздар оны сағым дейді) алтын-
шы күні көрген екен. Менде, әрине, ар-
тығымен бір жиырма шақты тест бар бо-
латын. Тура сол күн қондырғаннан кейінгі 
алтыншы күн болатын. Мен тест жасадым, 
ол теріс нәтижелі болды. Аздап өкіндім де, 
тестті шелекке тастап, бұл әлі ештеңе біл-
дірмейді деп жатып қалдым. Үш сағаттан 
кейін қайтадан әжетханаға барғым кел-
ді. Қондырғаннан кейін кіші дәретке жиі 
барасың. Тест шелектің бетінде жатқан, 
содан оны көзім шалып қалды, сөйтсем, 
жіп-жіңішке, сағымдай сызық әрең көрініп 
тұр. Некедегі бүкіл тоғыз жыл бойы мен 
миллион тест жасаған болармын және 
бір де бір рет, тіпті, осындай жіңішке бол-
са да, сызық көрген емеспін! Мен ол те-
стті шелектен алып алдым, сенбей, тағы 
біреуін жасадым – ол да екінші сызықты 
көрсетті. Білесіз бе, мен қуануға да қо-
рықтым, көзімнен жас аға берді, мен бұл 
эмоцияларға ие бола алмадым. Айғайлап 
күйеуімді шақырдым. Ол шошып, менің 
сонша жылап отырғанымды түсінбей, есі 
шықты. Мен оған тестті көрсеткенде ол да 
өз көзіне сенбеді. Біз құшақтасып тек жы-
лай бердік. Ал УДЗ жасайтын уақыт келіп, 
бізде егіз екенін білгенде қуанышымыз он 
еселенді!
Жүктілігім өте ауыр өтті. Есепке РМИ әйел-
дер консультациясының дәрігері Тян Ири-
на Ильиничнаға тұрдым. Оның маған сә-
билерімді аяғына дейін көтеріп шығуыма 
көмектескені үшін алғысым шексіз! Бүкіл 
жүктілік кезеңі бойы менде түсік қаупі 
болды, өйткені жатырдың кішкентай және 
жатыр мойнының қысқа болғаны егіздерді 
көтеріп жүруді қиындатқан еді.
Неге екенін, біз Тимур екеуміз егіздің еке-
уі де қыз деп ойладық. Біреуіне Арианна 
деген есімді ойлап қойдық, ал екіншісіне 
таппай жүрдік. УДЗ-да бір қыз көрінетін, ал 
екінші сәби кім екенін көрсетпейтін. Алты 
ай болғанда оның ұл екенін білдік. Басы-
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