




Ең қадірлісін
бізге сеніп тапсырады 

Құрметті оқырмандар!  

Қолдарыңызда «Арманның дүниеге келуі» біздің ұйымдық басылым-
ның алғашқы нөмірі, осының арқасында сіздерге, сіздердің мәселе-
лерiңiзге және сіздердің армандарыңыздарға бір қадам болса да жақын 
болғымыз келеді. Сіздермен пікірлес болып, біздің ортақ табысқа жетіп, 
қол ұстасып алға басу үшін диалог жүргізуге арналған алаң құрғымыз 
келеді.

Келесі жылы біздің республикамыз ЭКҰ бірінші клиникасын құрған 
күннен бергі 20 жылдығын, тағы бір жылдан кейін – біздің республи-
камыздың ЭКҰ көмегімен туылған бірінші азаматының 20 жасын атап 
өтпекші. 

Осы жылдар ішінде қосалқы технологиялардың арқасында Қазақстан-
да 9000 астам бала өмірге келді. 2015 жылы он мыңыншы баланың 
туылуын атап өтеміз деп ойлаймын, бұл еліміз үшін орасан зор оқиға 
болмақшы. 

Пациенттердің уайымына шын жүректен ортақтаса отырып, біздің ма-
мандарымыз ЭКҰ сәтті өткізілуіне және дені сау баланың туылуына бар 
күшін салады.

Әрбір жүзеге асқан жүктілік нағыз жеңіске – пациенттің күш жігерімен 
және репродуктолог пен эмбриолог мамандарының виртуозды, дерлік 
зергерлік шеберлігінің жеңісіне айналады. 

Міне, сондықтан ұйымдық газет арқылы пациенттерге үндеу жасау 
мүмкіндігі, оларға біз қолданып отырған осы технологиялар жөнінде за-
манауи ақпаратты беру мүмкіндігі жалпы сәттілікке қол жеткізуге септі-
гін тигізеді. Бұл сәттілік ортақ мәселеміз болып табылады. Сондықтан біз 
бірге болып, бір тілде сөйлесуіміз қажет, оған біздің «РМИ INFO» көмек-
теседі.

Мен барлығыңызға зор денсаулық және армандарыңыз орындала 
берсін деп тілеймін!

Локшин Вячеслав Нотанович,
м.ғ.д., проф., ҚР ҚҰА корр-мүшесі,

ҚРМА президенті, РМИ  ғылым жөнiндегi директоры 

Өз ойым 
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Редакция авторлардың ойын 
әрқашанда қолдай бермейді. 
Жарнаманың мазмұны үшін жар-
нама берушілер жауапты. Жар-
нама берушілер ҚР ДМ тіркел-
меген, рұқсат етілмеген дәрілік 
құралдарды және медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың жар-
намасы үшін жауапкершілік тура-
лы ескертілген. Материалдарды 
қайта басып шығарғанда «ИРМ 
INFO» сілтеме жасау міндетті түр-
де қажет.
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Репродуктивтік медицина институты: 
кеше, бүгін, ертең
Заманауи медицина технологияла-
ры әжептәуір озып ілгері кеткен. 
Бар-жоғы 20 жыл бұрын экстракор-
поралды ұрықтандыру көмегімен 
бала сүю қазақстандықтардың 
арманында жоқ нәрсе болатын. 
Бүгін елімізде қосалқы репродук-
тивтік технологиялар (ҚРТ) бел-
сенді әрі өте сәтті дамып келеді, 
бұрын баласыз өмір сүруге душар 
болған мыңдаған отбасы бақытты 
ата-анаға айналды. 
Қазақстанда ҚРТ енгізу мен қолда-
нудың негізін салушысы Репродук-
тивтік медицина институты (РМИ) 
болды. Мұның бәрі неден бастал-
ды? ҚРТ директоры Жүсібалиева 
Тамара Мұфтахқызы былай әңгіме-
лейді: 

- Тамара Мұфтахқызы, келесі жылы 
институттарыңыз 20 жылдығын 
атап өтпекші. Мыңдаған отбасы 
өздерінің көптен күткен бақытта-
ры – перзенттері туылғандығы үшін 
алғыс айтып жатыр. Мекемеңіздің 
қалыптасу жолы қандай болды?

- Орталықты пациенттер көріп оты-
рғандай түрге келтіру үшін ұжымымыз 
көптеген мәселелерге,  қоғамның, БАҚ 
тарапынан сенімсіздік пен келеңсіздік-
ке тап бола отырып, көп күш салды. Біз 
баласы жоқ жұптарға көмегіміз тиетін-
дей мүмкіндікке ие болу үшін көптеген 
жұмыс атқаруға мәжбүр болдық. 

Ол уақытта Қалалық адам репро-
дукция орталығын (ҚАРО) басқар-
дым, негізгі мәселелемiз әрі біздің 
жанды жеріміз бедеулік мәселесi еді. 
Қазақстанда 90 жылдары жұптардың 
15-18%-ының бала туу мүмкіндігі жоқ 
болатын, олардың 30%-ына елімізде 
әлі жоқ болған қосалқы репродук-
тивтік технологиялар арқылы көмек-
тесуге болар еді. Армандарына қол 
жеткізу үшін біздің азаматтарымыз 
Ресейге, шетелдерге баруға мәжбүр 
болды. Сонда «біз неге білікті маман-
дарға ие бола отырып, өз елімізде 
ЭКҰ енгізе алмаймыз?» деген сұрақ 
туды. 

Сол кездерде Акушерлік және ги-
некология институтында репродукто-
логия мәселелерiне арналған халықа-
ралық конференция жүргізілді, оған 
жетекші ресейлік мамандар, ҚРТ сала-
сындағы нағыз кәсіби мамандар, «түтік-
шеден туылған» бірінші ресейлік бала 
авторы ретінде танымал болған Ресей-
дегі ЭКҰ негізін салушылар Здановский 
Валерий Мстиславович пен эмбрио-

лог Хилькевич Людмила Викторовна 
шақырылды. Конференциядан кейін 
біз ресейлік әріптестерді Қазақстанда 
ЭКҰ енгізу бойынша біздің нақты мүм-
кіндіктерімізді бағалау өтінішімен ҚА-
РО-ға шақырдық. 

Дәрігерлер орталығымызды, құрал- 
жабдықтарымызды қарап шығып, 
дәрігерлерімізбен әңгімелесті де: 
«Сіздерде ешқандай мәселе жоқ, ЭКҰ 
зертханасын ашуға барлық мүмкін-
діктеріңіз бар. Мамандарыңыз оқудан 
өтуі тиіс, біз осы мәселені қолдауға 
және ҚРТ енгізуге көмектесеміз» деп 
айтты. 

Біз осыны кейінге қалдырмай, дәрі-
герлерімізден тұратын командамызды 
Ресейге, Израильге аттандырдық, қа-
жетті құрал-жабдықтарды сатып алып, 
ҚАРО базасында бірінші зертхананы 
аштық. 

Ресейліктер келгенде пациент-
терімізді дайындап қойдық, сол кез-
де ғажап оқиға болды – 1995 жылы 
біздің бірінші әйеліміз жүкті болды! 
Бұл біздің алғашқы жеңісіміз әрі бірін-
ші қазақстандық баламыз болды. Біздің 
қуанышымызда шек болмады.

Біздің әлі күнге дейін ресейлік 
әріптестерімізге алғысымыз зор, өйт-
кені олар біздің идеямызға тілектес 
болды, біздің дәрігерлерімізді оқы-
тып, бар күштері мен білімдерін ая-
мады.

- Алғашқы кезеңдерде қандай 
қиыншылықтарға тап болдыңыз?

- Мәселелер өте көп болды: реак-
тивтер қымбат, орталары қымбат бол-
ды, заманауи заңдар болмысқа бей-
імделмеген. Одан басқа, сол мезеттегі 
біздің бірінші бағдарламаларымыздың 
тиімділігі өте төмен болды – 15%-дан 
аспады. Егер бүгінгі таңда осы сан ша-
мамен 50% құрайтын болса, онда сол 
кездегі 20 пациенттің 3 ғана жүкті бола 
алатын еді, сонда пациенттеріміздің 
көздеріне қарай алмайтын жағдайда 
болатынбыз. 

Бірақ біз сол қиындықтарға қара-
мастан, дәрігерлерімізді тұрақты түрде 
оқытып, қажетті құрал-жабдықтарды 
сатып алдық, барлық конференция-
ларға және симпозиумдарға қатысып, 
әлемді шарлап, шетелдік әріптестер-
мен тәжірибе алмастық.

- Қазақстанда бірінші ЭКҰ-зерт-
ханасының пайда болуына қоғам 
қандай көзқараста болды?

- Үлкен сенімсіздікпен, түсініспе-
ушілікпен және кері әсермен қарсы 
алды. Баспасөзде шағымданған сөздер 
шыға бастады, ашуланған оқырман-
дардың хаттары басылып шығарылды 
– рұқсат етілмеген салаға қол сұғасыз, 
балалы болу-болмауды тек Құдай ғана 
біледі, сіздер адамдарға эксперимент 
жасайсыз, қасиеттіге қол сұқтыңыз, 
мол ақшаға дәмелейтін барып тұрған 
бизнес, тағысын тағылары.

Мен діни білім иесі Алексийге 
бардым. Біз ашықтан ашық сөйлестік. 
Мен бәрін түсіндіре бастадым: «Қа-
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раңызшы, ерлі-зайыптылар, махабат-
тары баянды, қаражаттары бар, бірақ 
балалары жоқ, мысалға, әйелі жатыр-
дан тыс екі жүктіліктен өткен себеп-
тен балалы бола алмады, бірақ, біз, 
дәрігерлер осы ерлі-зайыптылардың 
бақытқа кенелуіне көмектесе ала-
мыз». Дiни иесі келесі мазмұнды мына 
хатты жазып берді: «Құрметті Тамара 
Мұфтахқызы! Мен Сіздің игі ісіңіз бен 
Құдайдан берілген сыйыңызға бата 
беремін. Барлық бастамаларыңызды 
толығымен қолдаймын». 

Одан кейін мүфтиге жолықтым. 
«Жұптар қандай әдіспен болсын 
жүкті болып, дүниеге неғұрлым көп 
бала келген болса, соғұрлым жақсы 
болады», – деп  айтты. Діни қызмет 
атқарушылардың осы хаттарын газет 
беттеріне басып шығарғаннан кейін 
жаман ойлылардың аузы жабылды. 

Ал қазір менің жан азабымен ой-
лайтыным: «Құдайым-ау, қаншама 
әйелге көмектесе алмадым ғой! Егер 
біз зертхананы бұрын ашсақ қой, 
қаншама ерлі-зайыптыларға бақыт, 
аналық пен әкелiк сезімдер ұялайтын 
еді-ау...».
- Иә, шынымен, бұл өкінішті-ақ. Бірақ 
қазір бәрі басқаша ғой. Қазіргі күнде 
қандай мүмкіндіктер бар? РМИ қазір-
гі таңда қандай дәрежеде? 

- Жылдар өте келе, бар жоғы 6 адам 
жұмыс істеген біздің ЭКҰ шағын зертха-
насы 200 маманы бар Институтқа айнал-
ды. Бүгін РМИ-да ЭКҰ зертханасы, уро-
логия және андрология бөлімі, ЭКҰ-дан 
кейін жүктілік бақыланатын әйелдер ем-
ханасы, әйелдің репродуктивтік қызметін 
қалпына келтіру бойынша бірегей опе-
рациялар жасайтын үш операциялық 
залы бар лапароскопиялық орталық 
бар. Одан басқа, Институт іргесінде 
дипломнан кейін білім алу кафедра-
сы қызмет етеді, бізде көптеген меди-
цина университеттерінің студенттері 
тәжірибе алады. Институт – өсіп, да-
митын және әрдайым жетіліп тұратын 
тірі ағза.

Әлемнің көптеген клиникаларын-
да болдым және басқа жерлерге қа-
рағанда біз ешкімнен кем емеспіз, 
тіпті асып та түсеміз деп сеніммен айта 
аламын. Бүгінгі таңда Қазақстанда ҚРТ 
бағдарламалары бойынша туылған 
барлық 8 000 баланың ішінен 7 000 
бала біздің мамандарымыздың арқа-
сында дүниеге келді. Қазір 10-20 жыл 
бойы бедеулікпен ауырған адамдарға 
көмектесе аламыз.

Біздің институтымыз бүгінгі таңда 
әлемдік стандарт деңгейінде жұмыс 
істейді. Бізге жақын және алыс ше-
телден, Америкадан, Англиядан, Ау-
стралиядан, Түркиядан ерлі-зайып-
тылар, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан 
ерлі-зайыптылар келіп жатыр. Біз бар-
лығына қуаныштымыз, армандарының 
орындалуына көмектесуге әзірміз. 

- Қазір, қателеспесем, Қазақстан-
да 12 ЭКҰ орталықтары ашылған. 
Олармен өзара әрекеттесіп тқрасыз 
ба, қызметтес боласыз ба?

- Әрине, елімізде медицинаның 
осы бағытының дамуын қолдаймыз. 
Салауатты бәсекелестік ортаның бар 
болуын да қолдаймыз. Басқа орта-
лықтарда жұмыс істейтін барлық ма-
мандар институтымыздың базасында 
оқудан өтті. Мен әрдайым дәрігер-
лерге - өз тәжірибеңізді бөлісуге 
жүрексінбей, көрсетіп, айтып жүрің-
дер деп әрқашан айтып жүремін. 

Біз бір-бірімізге көмектесуіміз қа-
жет, біздің Институтымыз нарықта 
барлығынан бұрын жұмыс істеп жа-
тыр, ал біздің әріптестер осы іске енді 
кірісіп жатыр, кезінде біз жасаған қа-
теліктерді қайталап жатпай, оларға 
осы істің жолын қысқартуға көмектесу 
қажет – осының барлығы отбасымыз-
дың жақсылығы үшін жасалып жатыр 
емес пе? Өз білімімізді Қазақстанның 
барлық жеріне таратуымыз қажет, 

басқа орталықтарға біз білім беріп, 
оқытпасақ, онда көптеген жұп баласыз 
қалып қалады ғой, ал бұл деген үлкен 
қасірет. 

Институтымыздың аясында ғылы-
ми зерттеулер жүргізіледі, біз бірнеше 
медицина институттарына негіз бо-
ламыз. Бізде студенттер ұдайы білім 
алып, тәжірибе алады, бізде дайын-
дықты арттыру кафедрасы бар, дәрі-
герлердің басқа жерлерге бармай-ақ, 
барлық қажетті білімді біздің институт-
тан алуға мүмкіндігі бар. Одан басқа, 
біздің мамандарымыз өңірлерге сапар 
шегіп, сол орындарда дәрігерлерге 
білім береді. Бірақ, өкінішке орай, тек 
оқу ғана жеткіліксіз, тәжірибе алмасу, 
жаттыққан қол, интуиция қажет.

Біздің репродуктолог мамандар 
үшін ең маңыздысы – жүктілік. Біз 
тұрақты түрде консенсустарды өткі-
земіз, сәттілік пен сәтсіздіктерді талқы-
лаймыз, кеңесеміз, өз тәжірибемізбен 
алмасамыз, әрбір жеке ерлі-зайып-
тыларға қатысты барлық мәселелердi 
ұжымдаса отырып шешеміз. Біз қолы-
мыздан келгенін жасаймыз, ал қалға-
нын тек Құдай ғана шешеді.
- ЭКҰ – Қазақстанда салыстырма-
лы түрде жас технология, қалай-
да жоғары білікті дәрігерлердің 
жетіспеушілігі бар шығар?

Иә, осы мәселені дәл байқап отыр-
сыз. Біз жүйелі түрде өз мүмкіндік-
терімізді жетілдіріп келеміз, біздің 
технологияларымызды өсіру үшін 
жұмыс істеп жатырмыз, біз әлі талай 
асулардан асамыз. Ал кадрларға ке-
летін болсақ, маманды басынан бастап 
дайындауға мүмкіндік болмай кетеді, 
сондықтан біз өздерін жақсы жақтан 
көрсеткен дайын мамандарды тарта-
мыз. Мысалға, Институтымызға көпте-
ген жаңа технологияларды алып кел-
ген Ресейлiк шыққан 2 маман жұмыс 
істейді. Шақырылған дәрігерлердің 
арқасында плантациялық генетика-
лық диагностика қабылдауын жасай 
аламыз: Мария Сергеевна Шишимо-
рова, көптеген жылдар бойы шетелде 
жұмыс істеген әйгілі эмбриолог, хро-
мосомалық деңгейде эмбрионның да-
муын қадағалайды, қандай эмбрион-
ды ұрықтандыруға болатындығын, ал 
қандайын болмайтындығын еш қатесіз 
айта алады. 

- Институттың бағалық саясаты 
ресейлік, шетелдік клиникалардан 
ерекшелене ме? 

- Айтарлықтай ерекшеленеді, бұл 
немен байланысты екендігін де біл-
меймін, бірақ көршілес елдердің баға-
лары бізге қарағанда айтарлықтай 
жоғары. Девальвация кезінде де өз 
бағаларымызды мүмкіндігінше ұстап 
тұрдық, өйткені, пациенттеріміз бізге 
бір жыл бұрын жазылғандықтан, баға-
ны көтеру бұл жағдайда әділетсіз бола-
тын еді. Бірақ 1-ші қыркүйектен бастап, 
девальвация 15-20 % көтерілгендігін 
және жұмыс істеуге қажетті барлық 
шығын материалдардың қымбаттауын 
ескере отырып, қызметтеріміздің құ-
нын 10-15 % көтеруге мәжбүр болдық. 
Еш негізі болмаса, бағаны көтеруге 
болмайды деп есептеймін. 
- Біздің пациенттерімізге, біздің 
«ИРМ INFO» ұжымдық га-
зетіміздің оқырмандарына қан-
дай тілегіңіз бар?

- Келесі жылы біз РМИ 20 жыл-
дығын атап өтеміз, шағын зертханадан 
зор мүмкіндіктері бар үлкен инсти-
тутқа айналған жайтымыз, және бұрын 
баласыз өмір сүруге мәжбүр болған 
отбасыларында жыл сайын 1500 ба-
ладан туылып жатқандығы да, – бұның 
барлығы біртұтас мызғымас команда 
болып табылатын білікті  мамандар 
ұжымының ерен еңбегі деп білемін.

Қазір Қазақстанда отбасын жоға-
ры қояды, бізге көптеген жұптар 4-ші 
– 5-ші баланы тууға келіп жатыр, өйт-
кені, бүгінгі таңда амандық пен саулық 
белгісі – көпбалалы отбасы. 

Әрбір отбасында балалар саны 
мүмкіндігінше көп болу қажет деген 
пікірдемін. Қазіргі уақытта ҚРТ мүмкін-
діктері шексіз, өз бақытын күткен әр-
бір отбасына көмектесе аламыз, өйт-
кені РМИ-да армандар орындалады!



Марина Волкова: «9 ай бұрын бұл бір ғана
кішкентай жасуша болған еді, ал енді мен
үшін бұл тұтастай бір Ғалам»

Арманның дүниеге келуi

налық сезім әрбір әйелге 
табиғатпен сыйланған, сон-
дықтан басты міндетті орын-

дау өте маңызды. Егер де бала кө-
тере алмаса, онда онымен міндетті 
түрде күресу қажет. Марина бұл 
жағдайды дер кезінде түсінді. Енді 
ол - ерлі-зайыпты жұптың жақсы 
ниетінің және Репродуктивтік Ме-
дицина Институтының (РМИ) жоға-
ры білікті дәрігерлерінің арқасында 
дүниеге келген кішкентай Соняның 
анасы болып отыр. ЭКҰ емшара-
лары, өзінің жүктілігі мен босануы 
жөніндегі пікірлері туралы пациент 
және РМИ форумының бас модера-
торы Марина Волкова төмендегідей 
бөліседі.

- Мақсатымызға жетер жол ұзақ та ауыр 
болды, жарыммен арманымызға бес жыл-
дан аса жығылып жеттік. Көз жасымыз да 
төгілді, түңілдік те, торыққан түндер де то-
лып жатты, бірақ күдерімізді үзбедік және 
отбасымыз ата-ана бақытына жетеді деп 
сендік. 

Дейін 
Біздің жұбымызда менің жағымнан 

да, ішінара күйеуім жағынан да мәселелер 
болды. Әр түрлі медицина орталықтары-
ның табалдырықтарын ұзақ уақыт бойы 
тоздырған 4 жарым жыл бойғы сәтсіз тал-
пыныстардан кейін біз Репродуктивтік Ме-
дицина Институтына тоқталдық. Бұл 2006 
жыл еді. Әлі де сол күндер есімде, алдымен 
мен УДЗ жасадым, бірақ ешқандай патоло-
гия байқалмады. Барлық талдаудан өттік, 
кейін жасанды ұрықтандыруға рұқсат ал-
дық. Ол екі рет іске аспады... Әрине, жы-
ладым да, қайғырдым да, бірақ іштей ЭКҰ 
әдісіне ғажап ретінде сенім арттым. 

Әрине, кез келген жұп әрдайым өз 
бетімен бала көтергісі келеді, сол себепті 
көптеген ерлі-зайыптылар ЭКҰ-ды үкімдей 
есептейді. Бұндай пікірде болу – қауіпті 
әбестік, өйткені бұл ұзақ уақыт бойы өз 
күштеріне сенетін баласы жоқ жұптар үшін 
тосқауыл болады, осымен олар бағалы 
уақытын да өткізіп алады. Өкінішке орай, 
ұзаққа созған сайын, тест көрсететін ар-
мандаған екі жолақты көру қиынға соғады... 

Өзім маған ЭКҰ ұсынғанын іштей қалап 
жүрдім, бірақ оған өзім ниет білдірмедім, 
бірақ біз емдеуші дәрігеріміз Тұмарбеков 
Махмет Қанышұлымен осы емшара жөнін-
де сөз қозғағанда менде бір үміт пайда бол-
ды. Қуаныштан өзімді қоярға жер таппадым 
– бұл ұсыныс барлық менің мәселелерiмнiң 
шешіміне және сәттілікке қол жеткізуге үл-

кен бір ынта жігерлікке айналды. 
Біз ЭКҰ көмегімен бірінші реттен-ақ 

бала көтеру мүмкіндігі 40% аспайтындығын 
білдік, бірақ оған қарамастан, отбасындағы 
толық өзара түсіністіктің арқасында сәт-
тілікке қол жеткіземіз дегенге сендік, еш 
күмәнсіз осы емшараға баруға бел будық. 

Күйеуім Алексей әрдайым маған қолдау 
көрсетеді. ЭКҰ біздің ортақ ісімізге айнал-
ды, және де біз әрдайым өз пікірлерімізді 
жасырмай бір-бірімізбен бөлісеміз. Артта 
ұрықтандырудың екі сәтсіз талпыныста-
ры болғанына қарамастан, біз сонда да 
үмітімізді үзбедік. Өйткені бір-бірімізге қол-
дау көрсете отырып, сенімде болдық. Мүм-
кін енді жолымыз болар? Енді қазір шешім 
қабылдамасақ, кейін кеш қалармыз ба? 

ЭКҰ жөнінде сөз қозғалғанда мен өзімді 
көкке ұшыратын қанат пайда болғандай 
сезіндім. Оған қоса күш пен жігер де, екі есе 
сеніммен күресуге бел буатын ниет те пай-
да болды. Ол кезде емшараның өзі қандай 
болатындығын білмедім, және бұл ғажайып 
бір әдіс деп сендім. «Білмегеннің ұйқысы 
тыныш» демекші, мен бүге-шүгесіне мән 
бермедім, мен тек бәрі де іске асады деген 
сеніммен жүрдім. Тура солай болып шықты. 

Белгісіз сәт 
Емшара мен ойламағандай жеңіл әрі 

ауырсыну белгілерінсіз өтті, тек наркоздан 
кейін әлдебір жайсыз күйде болдым, бірақ 
қажытатын күту сезімімен салыстырғанда 
осының барлығы болмашы нәрсе. 

Ұрықты салғаннан кейін 9-шы күні мен-
де мәселелер пайда болды, сонда Махмет 
Қанышұлы тест жасауға кеңес берді. Мен 

келесі күннің таңын асыға күттім. Нұсқау-
лыққа жүгіне отырып, сағат 6.00-де тест жа-
садым, бірнеше минуттан кейін өз көзіме 
сенбедім – «жүктілік» жолағы боялып тұр! 
Мен дереу күйеуіме жатын бөлмеге жү-
гіріп бардым, менің қол-аяғым дірілдеп 
тұрды, еденге құлай қалып, айғай салдым: 
«Қолымыздан келді! Қолымыздан келді!». 
Күйеуім қатты шошып кетті, мені аяғымнан 
тік тұрғызуға тырысты, сүйіп, құшақтады: 
«Тұрсаңшы, не істеп отырсың, тұр! Диванға 
отыр!», ал менің аяғыма тұратындай күшім 
жоқ, көзімнен жас сорғалап ағып жатыр. 
Кейін бірден анама қоңырау шалдым, еке-
уміз қуанғаннан жылай бастадық. 

Барысында
Жүктіліктің барлық уақытында осы жер-

де - Репродуктивтік Медицина Институтын-
да Баймұрзаева Лилия Григорьевна есімді 
дәрігерде бақылауда болдым. Жүктілік 
ешқандай қиындықсыз жеңіл әрі жағымды 
түрде өтті. 

Барлығына мен байсалдылықпен қара-
дым, ал күйеуім болса, алақанына салып, 
мәпелеп аялап жүрді. 

Бір күні адамның құрсақтағы дамуы 
туралы «Туғанға дейінгі өмір» фильмін 
қарап отырдық. Сол уақытта біздің эмбри-
онымыздың өлшемі шамамен 3 сантиметр 
болды, мен сызғышты алып, ішіме белгі 
қойып, күйеуіме айттым: «Леша, қарашы, 
қазір сәбиіміз, міне, осындай!» 

13 апта болғанда бізге қыз болатынын 
айтты, сол уақытта есімін де ойлап тауып, 
сәбиімізді тек сол есіммен атап жүрдік. 
Соня қызымыз дабылдарды тек анасы 
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мен әкесіне ғана беріп отырды, ал бөтен 
адамдарға сирек «белгі» беретін. Біз сә-
биіміздің аяқ-қолдарын ұстауға тырысып, 
бірінші күннен бастап сөйлесетінбіз. 

Дәрігерлердің айтуынша, жас ана 
өміріндегі ең маңыздысы – өз баласымен 
жиірек тілдесу. Бала туылғаннан кейін ғана 
емес, дүниеге келгенге дейін де онымен тіл-
десіп, қарым-қатынаста болу қажет. Әйел 
құрсағында осы өмірдегі жалғыз жетекшісі 
тек өзі ғана болып табылатын кішкентай 
қорғанышсыз жанның, басқа адамның бар 
екендігін ұдайы сезеді ғой. Ал сәби оны 
жақсы көріп, күтіп жүргендерін естіп, се-
зеді. 

Жүктілік уақыты – өмірімнің толқы-
нысқа толы, ең бақытты шақтарымның бірі!

Туылған күн 

Мен өз күшіммен босандым, қасымда 
менің тірегім де, қолдаушым да – күйеуім 
болды. 

Басымда түсініксіз нәрселер болып 
жатты… Беймәлім дүниенің алдында қу-
аныш та, қорқыныш та, сондай-ақ, енді 
ана атанатын мақтаныш сезімі де бол-
ды. Ауырсыну сезімінен барлық ойларым 
– түсімдегідей шынайы емес сияқтанды 
және болып жатқан барлық нәрсе әдет-
тен тыс бір түрлі болып көрінді. Осының 
бәрі менімен болып жатқандығына, біраз 
уақыттан кейін сәбиімізді көретініме, және 
де әрқашан бірге болатынымызға сене ал-
мадым! Алдағы уақытта ана болатынымды 

сезгенім маған күш беріп отырды, ішімнен 
әлдебір мантраны қайталап отырғандай: 
«менің қолымнан бәрі келеді, мен талап 
етілген нәрсенің бәрін жасаймын!» деп су-
дыратып айта бердім.

Кіндігін кескендегі сәтте осы бір қы-
зылшақа, сулы, бақырып жатқан табиғат 
жаратылысы мен махаббатымыздың жемісі 
менің нағыз бақытым екендігін түсіндім! 
Бұл мезетте мен жылап жіберем деп ой-
лағанмын, бірақ бақытты болғаным сон-
шалықты, жылауды тіпті ұмытып та кеттім. 
Бұл өмірімнің ең бақытты сәті болды. Мен 
көптен күткен сәбиімді көрдім! Енді бұл УДЗ 

мониторындағы бейне емес, допплердің 
динамигіндегі жүрек қағысы емес, бұл 9 ай 
бұрын 1 жасуша болған адам, ал бүгін мен 
үшін тұтастай бір Ғалам! 

Мен сүйсіне қарай бердім және кеу-
демде біздің баламыз жатқандығына сене 
алмадым. Өз сезімдерін ұстап тұрған әкесі 
былай деді: «Сенесің бе, бұл біздің қызы-
мыз!» Осылай 4 жыл бұрын сап-сау қызы-
мыз Соня дүниеге келді. 

Перзентханадан біздің үлкен отба-
сымыздың бәрін тамаша лимузин қарсы 
алды, бала бөлмесі сәбиімізбен кезде-
суге дайын болды, айтпақшы, барлық 
ырымдарға қарамастан бар нәрсені ал-
дын-ала сатып алдық. Алғашқы емізікті 
жүктіліктің 18 аптасында сатып алдым, ал 
37 аптасында бізге қолдан жасалған төсек-
ті алып келді, қызымыз әлі күнге дейін сон-
да ұйықтайды. 

Сонямыз дүниеге келгеннен кейін 
сондайлықты қиыншылықтар болмады, 
сәбиіміз жақсы ұйықтап, тыныш бол-
ды. Жалғыз ғана мәселе – сүтім болмады, 
қоспаны сатып алуға тура келді. Менде 
сол бөтелкелерге әлдебір қызғаныш сезімі 
де болды, мен өзімді қабілетсіз, жеткіліксіз 
сезіп жүрдім. Ақыры бәріне көндім, басым-
ды оған қатырмай, жағдайдан шығатын 
жолды таптым. Мен балама бар жан-тәнім-
мен беріліп жүрдім, осымен емшекпен емі-
зу артықшылығының орнын толтырдым. 
Сүттің болмауы – бұл  сондайлықты қорқы-
нышты жайт емес қой. Бастысы, сәбиімнің 
қарны тоқ және дені сау, сондықтан барына 
қанағат болу қажет!

Кейін 

Сәбиіміз дүниеге келгеннен кей-
ін өміріміз оған дейін және одан кейінгі 
уақытқа өзгерді, әлдебір жетіспейтін пазл 
табылғандай, орындалғандық сезімі туын-
дады, жарасу, үйлесім сезімі пайда болды. 

Енді тағы да екінші рет ата-ана атануға 
дайындалып жатырмыз, жаңа талпынысқа 
өзімізді дайындап, күш пен сенім жинап 
келеміз, бағдарламадан өтудің сәтті айын 
таңдап жатырмыз және де қызымызды енді 
үлкен әпке болуға дайындап жатырмыз. Ба-
стысы – қалауың қатты болғаны!

Сөз арасында
Кәсібі бойынша Марина заңгер, ал 

қазіргі уақытта қызының тәрбиесімен ай-
налысып жатыр және Репродуктивтік Ме-
дицина Институтының форумында бас мо-
дератор болып табылады, барлық болашақ 
аналарға кеңес беріп, «командалық» рухты 
қолдайды. 

- Басында кері байланыссыз, диалог 
жасау мүмкіндігінсіз қонақ кітапшасы 
болған. Сұхбат жүргізетін, тәжірибемен 
алмасатын, бір-біріне қолдау көрсететін 
тірі форумды жасау ниетімен баста-
масын жасадым. 2006 жылдан бастап, 
қазіргі уақытқа дейін қоян қолтық тығыз 
қарым-қатынастамыз. Қазіргі уақытта 
форумшылар – жақын құрбылармыз, 
жақындығымыз тіпті соның бірі менің 
қызымның кіндік шешесі атанған дәре-
жеде!

Экұ-аналар, болашақ және осы кездегі 
аналар тұрақты кездесіп тұрады, бір-бірі-
не қолдау көрсетеді. Біздің компаниямы-
зда тіпті өз дәстүрлеріміз де бар. Мысалы, 
жүктілікті енді ғана жоспарлап отырған-
дарға аналар өз баласының шұлықтарын 
сыйға тартады, сол уақытта «жүктілік» 
жұғысты болсын деген ырыммен «жүк-
тілер» олардың білектеріне қызыл түсті 
жіпшелерді байлап қояды, - осылай эста-
фетаны келесілерге береді. Қыздарда 
«жеңіс» протоколынан қалған «жұқпа-
лы дәрілер» дегендер де бар. Оларды 
«тілегештерге» (форумшылар жүктілікті 
жоспарлайтындарды осылай атайды) бе-
реді.  

Өз күшіңізге сеніңіз!
ЭКҰ жолынан өттік, сондықтан болашақ 

ата-аналарға айтар сөзім бар. Бірінші реттен 
жолыңыз болмаса, қамықпаңыз, көңіліңізді 
қалдырмаңыз, аналық пен әкелiк бақытқа 
ие болу үшін барлық қолдан келетін, кел-
мейтін әрекеттерді жасай беріңіз. 

Әр түрлі көздерден оқылған ақпаратты 
жүрекке жақын қабылдамаңыз, күмәндана 
бермеңіз және оны өз есебіңізге қабыл-
дамаңыз. Бәріміз бірдей емеспіз, бәрі де 
әрқайсысымыздың жеке қасиетімізге қа-
рай болады. Интернеттегі әр түрлі мақала-
ларды оқыған болашақ аналар жазылған-
ның барлығына толық сене отырып, өзінен 
аурулар мен мәселелердi іздей бастайды. 
Ұқсас белгілер тура сол жағдайды білдір-
мейді. Иә, ақпаратты жан-жақтан алған 
дұрыс, бірақ ол өзіңізді емдеп жатқан 
дәрігеріңіз сияқты сенімді көздерден ғана 
болу керек. 

Үміттеніп, қиындыққа бой алдыр-
май, шыдамды болу керек. Жасап жатқан 
істеріңе сеніп, жақсылықты ғана ойлау 
қажет. Үмітін үзгендерге әрдайым айта-
тын менің негізгі сөзім: «Бәрі де жақсы 
болады!»  Мен үмітін үзген барша әйел-
дерге айтарым – қарап тұрмаңыз, ештеңе 
де күтпеңіз, тек қана әрекет істеңіз, барлық 
қорқыныш пен күдіктеріңізді лақтырып 
тастап, өзіңізді тек сәттілікке бағыттаңыз 
да, көмек бере алатын жердің бәріне ба-
рыңыз. Құдай өткізіп алуға болмайтын 
мүмкіндіктерді біздің басымызға бостан 
босқа бермейді. 
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Ағза иммунитетін күшейтудің
ең жақсы әдістері 

МЫҚТЫ ИММУНИТЕТ БІРНЕШЕ
ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРДЕН ҚҰРАЛАДЫ.

1. Тағам мөлшері
Ең бірінші ескерілетін жайт – ол өзіңіздің 
тағам мөлшеріңізге көңіл бөлу. Оның 
құрамына жас көкөністер мен жемістер 
міндетті түрде кіруі тиіс. Неге екені бел-
гісіз, күз айы келгенде көптеген адамдар 
бұған көп мән бере бермейді. Ал бұл 
өнімдерде иммунинетті көтеретін қорек-
тік заттар көп мөлшерде болады. Иммун-
ды жүйеге қажетті A, B5, C, D, F, РР дәру-
мендері ең маңызды болып табылады. 
Мысалы, С дәрумені қарақат, итмұрын, 
цитрустар, шырғанақ, ақжелкен, ащы 
орамжапырақ пен лимон құрамында 
бар. Осы дәруменнің жетіспеуі антиде-
нелердің құралу жылдамдығын азайтуға 
әкеледі, ал оның тағаммен жеткілікті түр-
де келуі толыққанды иммунды жасуша-
лардың құралуына кепілдік береді. 

 А дәрумені сары уызда, қызыл және 
көк түсті көкөністер мен жемістерде, со-
нымен қатар, көптеген жидектер мен 
шөптерде бар. Көбінесе осы дәрумен 
сәбізде, өрікте, асқабақта, саумалдықта 
және ақжелкенде бар. А дәруменінің 
тағы бір көзі бауыр мен балық майы, сон-
дай-ақ, сары май, жұмыртқа сарыуызы, 
сүт пен қаймақ болып табылады. 

Сондықтан Сіздің күнделікті тағам 
үлесіңізде төмендегілер болуы тиіс:

 ет пен балық – олар ақуызға бай,
 үрме бұршақ, асбұршақ және жасымық 

- оларды аптасына 1-2 рет пайдалануға 
болады,

 көбінесе сүтқышқылды, әсіресе, тірі 
бактериялардан тұратын өнімдер,

 құрамында калий бар азықтар, олар 
көбінесе, картопта, үрме бұршақта және 
жасымықта болады,

 теңіз өнімдері,
 көк шай - оның жапырағында цитру-

старға қарағанда Р дәрумені төрт есе 
және С дәруменінің көп мөлшері бар. 

Азықтардан басқа, дәрумендерді алу-
дың тағы бір әдісі бар - оларды дәріхана-
дан сатып алу. Егер Сіз супермаркеттер-
ге сенімсіз болсаңыз, ал базарға баруға 

уақытыңыз мүлдем жоқ болса, онда қа-
жетті дәрумендер жиынтығы Сіздің им-
мунды жүйеңізді бекітуде сенімді серіктес 
бола алады. 

2. Шөп тұнбалары, 
қайнатпалар, шайлар
Иммунитетті көтеретін табиғи құрал эхи-
нацея, адамтамыр, мия, элеутерококк, 
сермене болып саналады. Шөп тұнба-
лары мен қайнатпаларды емдік ретінде, 
профилактикалық мақсатта пайдалануға 
болады. 

Таңқурай, қарақат пен итмұрын 
бұтақтары пайдалы шайларды дайындау-
да пайдасын тигізеді. Олардың құрамын-
да көптеген бағалы заттар бар. 

3. Өмір сүру салты
Өзіңіздің өмір сүру салтыңызға да назар 
аударыңыз. Спортпен шұғылданасыз ба? 
Демалуға қанша уақыт жұмсайсыз? 

Күнде таңертең жаттығу жасауды 
дағдыға айналдырыңыз. Бұл 5-10 минут 
уақытыңызды алғанмен, ағзаңызға зор 
пайдасын тигізеді. 

Спортпен шұғылданып көріңіз. 
Өміріңіздің ажырамас бір бөлігі болсын. 
Жүзу, жаттығу жасау залы, билеу, үстел 
теннисі – басқа қандай да түрі болмасын, 
тек белсенді болсаңыз болғаны. 

4. Дене шынықтыру
Медицина мамандары ерте жастан 
бастап дене шынықтырумен айналысуға 
кеңес береді. Ағзаны суықпен, әсіресе, 
суық сумен тұрақты түрде шынықтыру 
аяқ астынан салқындату кезінде суық тию 
мен оған байланысты қатты аурулардың 
туындауына кедергі болатын қорғаныс 
рефлексінің іске қосылуына алып келеді. 
Сондай-ақ, су жүрек-қан тамыр, қан та-
мыры мен тыныс алу жүйесінің жұмысын 
тамаша ынталандырады. 

Дене шынықтыруды суық сумен жай 
ғана бет жуудан бастаңыз. Монша мен сау-
налардың дене шынықтыратын әсері кере-
мет. Үйде салқын-жылы суды кезекпе-кезек 
ағызып душ қабылдауға болады. 

5. Медитация 
Дұрыс демалуды үйреніңіз. Сіз бұнда үй-
ренетіндей не бар деп күлетін шығарсыз? 
Бірақ, шынымен де, босаңсудың көптеген 
әдістері бар. Ең тиімдісі – медитация жа-
сау. Осыны күнде жасауды әдетке айнал-
дырыңыз, шамалы қысқа уақыттан кейін 
осы әдістің барлық тиімді жақтарын сезі-
нетін боласыз. 

Толық тыныштық күйіне еніп, ештеңе 
ойламауға тырысыңыз. Бұл қаншалықты 
оңай емес екендігін және басыңыз қан-
дай бөтен ойларға толы екендігін байқай-
сыз. Сонымен қатар босаңсытатын әуенді 
қосып қойсаңыз болады. 

Әлдебір жаңа нәрсеге үйрену үшін 
адамға әдетте 21 күн қажет екендігі ға-
лымдармен дәлелденген. Сондықтан да 
осыны үш апта бойы күн сайын жасап 
тұрыңыз, сонда медитация жасау күн-
делікті кестеңізге маңызды тармақтардың 
бірі болып енеді. 

6. Таза ауа 
Иммунды жүйені күшейтудің тағы бір 
әдісі таза ауада серуендеу болып табыла-
ды. Қала сыртына жиірек шығып тұрыңыз. 
Бір демалыс күніңізді отбасыңызға неме-
се сүйікті адамыңызға арнаңыз. Осындай 
түрде, қала тіршілігінен демалып қана 
қоймай, алдағы аптаға күш пен жігер жи-
найсыз!

7. Күйзеліске түсетін
жағдайлардан аулақ 
болыңыз 
Бәріне мәлім, күйзеліске түсу – иммуни-
теттің басты жауы, сондықтан оған душар 
болмаңыз. Өміріңізді тек қана жағымды 
эмоциялар мен жақсы көңіл-күйге толты-
рыңыз . 

Салауатты тамақтану, белсенді өмір 
сүру және жағымды көңіл-күйде жүру – 
ағзаның мықты иммунитетінің іргетасы. 
Аталған әдістерді ұстана отырып, суық 
тиюді ұмытып қана қоймай, ең күңірей-
ген әрі жауын-шашынды ауа-райында 
шын мәнінде қуанышқа бөленіп жүруді 
үйренесіз. 

азір күз айы. Жылдың ең ашық та, жарқын 
мезгілі. Саябақта жағымды серуендеу және 
ыстығы қайтқан ауа-райына рахаттану уақы-

ты. Бірақ, өкінішке орай, осы уақыттың жағымсыз 
жақтары да бар – суық тиюге және ағза иммуни-
тетінің төмендеуіне алып келетін жауын-шашын-
дар мен күннің суытуы. Сол себепті, бүгінгі қозғап 
отырған мәселеміз біздің саулығымыздың арқауы 
– иммунитет жайында болмақ!
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