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реаниматологическими организационными и 
методологическими подходами. Процесс интеграции 
психиатрии и реаниматологии привел к рождения на стыке этих 

двух наук нового направлениѐ, которое в теории и практике 
получило название психиатрической реаниматологии (ПР) и 
обрело признаки самостоѐтельности. 
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А.А. АШИМОВ, Н.Т. ҚАСЫМОВА, Г.Б. ЕРСЕИТОВА, А.Б. КҤМІСБЕКОВА  
ПСИХОРЕАНИМАТОЛОГИЯҒА ҚАТЫСТЫ АУРУЛАР МЕН КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР 

 
Тҥйін: бҥл мақалада психореаниматологиѐға қатысты аурулар мен клиникалық жағдайлар ғылыми тҧрғында негізделген. Аурудың 
патогенезі және цероброгенді шоқтың даму механизмі кӛрсетілген. Психиатриѐлық реаниматологиѐға қатысты клиникалық жағдайлар 
және аурулар ерекше ауқымды шеңберде берілген. Психиатриѐ және реаниматологиѐдағы интеграциѐлық ҥрдіс жана бағыттағы екі 
ғылымның  туындауына алып келуі, тәжірибемен теорирѐда психиатриѐлық реаниматологиѐ немесе психореаниматологиѐ атын ала 
отырып, ӛзіндік белгілерін келенді. Сонымен қатар патологиѐлық жағдайлар кездесетін қарқынды терапиѐ реанимациѐ және 
анестезиологиѐлық нҧсқаулардағы сҧрақтар қозғалды. 
Тҥйінді сӛздер: психореаниматологиѐ, патогенез, цероброгенді шок, гематоэнцефалды тосқауыл, қарқынды терапиѐ, реанимациѐ, 
анестезиологиѐлық нҧсқау, ауру және клиниқалық жағдайлар, гомеостаз, интеграциѐ, форсирленген 
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DISEASES AND CLINICAL SITUATIONS RELATED TO PSYCHOREANIMATHOLOGY 
 

Resume: the article scientifically justifield diseases and clinical situations related to psychoreanimathology. Shows the pathogenesis of these 
diseases and the development of a cerebral shock. Given a special defined circle of disease and clinical situations related to psychiatric  intensive 
care. Set  the integration of psychiatry and intensive care which led to the birth at the junction of these two sciences of the new direction which in 
theory and practice is called Psychiatric Intensive Care or psychoreanimathology and has found singsof independence. Also talked about the 
intensive care unit, intensive care and anesthesia in these  pathological conditions. 
Keywords: psychorеanimathology, pathogenesis, cerebral shock, blood brain barrier, intensive care, reanimation, anesthesia, diseases and clinical 
situations.  
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С.Т. БУКАТОВА, Г.Т. КИСКИНА, С.Д. НУРБАЕВА 
ШҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы облыстық наркологиялық диспансер ШЖҚ КМК 

 
НАШАҚОРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН-АЛУ БАҒЫТТАРЫНЫҢ ТАЛДАУЫ   

 
Бүгінгі күні нашақорлық - бір адамның ғана басындағы емес, бүкіл қоғамның қасіреті болып отыр. Адамдар салауатты, дені сау, 
қоғамымыз ӛркенді де ӛркениетті болуы үшін, нашақорлыққа қарсы күресу -әр азаматтың міндеті. 
Түйінді сөздер: есірткі, алдын алу, талдау, бағдарлама,жүріс-тұрыс. 
 
Қазақстандық қоғамды есірткілендірудің әлеуметтік мәдени 
факторлары (моральдық-этикалық нормалар мен мінез-қҧлық 
қҧндылықтарының бҧзылуы, батыстық мәдениеттің жаппай әсер 
етуі, отбасылық қарым-қатынастардың бҧзылуы, жастардың 
әлеуметтік мінез-қҧлқының ӛзгеруі) ҧлт денсаулығының негізі 
ретінде есірткіге деген қоғамдық иммунитетті қалыптастыру 
қажеттігін ӛзекті етеді.Есірткіге қарсы әлеуметтік иммунитетті 
қалыптастыруға ең алдымен мемлекеттік әлеуметтік саѐсат 
және орта, жоғары білім беру жҥйесіндегі жастар арасындағы 
жҧмыс бағытталуы тиіс. Бҧл ретте осы саладағы негізгі бағыт 
беретін кҥш тек орталық, жергілікті атқарушы билік 
органдарының ғана емес,азаматтық қоғам институттарының да 
қызметі болуы тиіс.Әсіресе балалар, жастар мен әйелдер 
арасында салауатты ӛмір салтын, есірткісіз ӛмірді насихаттау 
есірткіге қарсы мемлекеттік қызметтің ажырамас бӛлігі болуы 
тиіс. 
Осы тҧрғыда ең ортақ алдын алу іс-шаралары ретінде еліміздің 
жекелеген ӛңірлерінде есірткі пайдаланатын адамдар санының 
ӛсуіне ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, 
салауатты ӛмір салтын жҥргізуге ҧмтылысты ынталандыратын 

бағдарламаларды әзірлеу мен енгізуді айтуға болады. Қоғамдық 
санада адамның денсаулығы ӛзі ҥшін де, тҧтастай қоғам ҥшін де 
қҧндылық болып табылатындығы жӛніндегі идеѐның алатын 
орны барған сайын қомақты болуы тиіс. Оны есірткі 
пайдаланатын адамдармен жҧмыстағы маңызды психологиѐлық 
алғышарт деп есептеуге болады, ӛйткені ӛзінің денсаулығына 
деген кӛзқарастың ӛзгеруі басқа да алдын алу және емдік 
бағдарламалардың іске асырылуын жеңілдетеді.Бҧл ҥшін ең 
алдымен балалар, жасӛспірімдер мен жастар арасында 
нашақорлықтың алдын алу жӛніндегі кӛп сатылы білім беру 
бағдарламасын қҧру қажет. 
Аталған міндет екі негізгі қҧрамдас бӛліктің болуын кӛздейді: 
психо белсенді заттарды теріс пайдаланудың алдын алу 
мәселелері жӛніндегі білім беру мекемелерінің қызметкерлерін 
даѐрлау, қайта даѐрлау процесін жолға қоя және олар бойынша 
педагогтар алдын алу жҧмысымен айналыса алатындай арнайы 
әдебиет пен қҧралдар шығаруды ҧйымдастыру қажет. 
Халыққа есірткілердің зиѐны туралы кең кӛлемде ақпарат беруге 
кӛп кӛңіл бӛлінуі тиіс. Бҧқаралық ақпарат қҧралдары (БАҚ) 
кӛпшілік қауым ҥшін қажетті білімнің негізгі кӛзі болып есептелуі 
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олардың бҧл мәселедегі жауапкершілігін арттырады. Екінші 
жағынан БАҚ-та есірткі заттарының жарнамасына, есірткілер 
туралы босаңсу, рахаттану, бедел жинау қҧралы, ӛмірдің 
"жеңіл" стилі делінетіннің атрибуты ретіндегі теріс тҥсініктер 
уағызына жол бермеу жӛнінде жҧмыс жҥргізілуі тиіс. 
Бҧдан басқа, тікелей есірткіге қарсы насихат есірткіге қарсы 
жарнаманың орналасуын және баспа және электронды БАҚ-та 
жҥйелі қоғамдық-саѐси, талдамалық және кӛркем 
жариѐланымдарды дайындауды, сондай-ақ есірткіге қарсы 
тақырыптағы тҧрақты теледидар бағдарламалары мен 
хабарларын ҧйымдастыруды және ӛткізуді қоса алғанда, 
мемлекеттік тапсырысты орындайтын бҧқаралық ақпарат 
қҧралдарында болуға тиіс. 
Есірткіге қарсы қоғамдық ҧстанымды кҥшейтудің маңызды 
факторы жастар арасындағы патриоттық кӛңіл-кҥйдің ӛсуі 
болып табылатындықтан, кең кӛлемді мәдени-тәрбие жҧмысын 
және оқушылардың, студенттердің, олардың ата-аналарының 
арасында есірткіге қарсы белсенді насихат жҥргізуді негізге ала 
отырып, оқушылар мен студенттердің "Нашақорлық - 
Қазақстанның болашағына тӛнген қатер" атты бҥкіл 
қазақстандық қозғалысын қалыптастыру жӛніндегі іс-шараларды 
жалғастыру қажет. 
Кәмелетке толмаған балалар мен жасӛспірімдердің бос 
уақытын қоғамдық қҧнды ынталары мен бейімділіктері негізінде 
ҧйымдастыруға ерекше кӛңіл бӛлінуі тиіс. Бҧл ҥшін спорттық 
секциѐлар, қызығушылығы бойынша шығармашылық 
ҥйірмелер, аула клубтары желілерін жер-жерлерде кеңейту, 
балалардың бос уақытын ҧйымдастыру кезінде пікір сайыстар, 
дискотекалар, плакаттар мен суреттер конкурстарын, 
викториналарды және есірткіге қарсы бағыттағы басқа да іс-
шараларды ӛткізуді кӛздеу қажет. 
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2003 жылғы 
27 қарашадағы N 1190 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасындағы гендерлік саѐсат тҧжырымдамасын негізге 
ала отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 1999 
жылғы 19 шілдедегі N 999 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасында әйелдердің жағдайын жақсарту жӛніндегі 
ҧлттық жоспарға сәйкес бҧл жҧмысқа салауатты ӛмір салты, 
отбасын жоспарлау орталықтарын және әлеуметтік саладағы 
басқа да агенттерді тарта отырып, әйелдердің, әсіресе фертилді 

жастағылардың, есірткі қабылдамауға деген тҧрақтылыққа 
бағытталған толық ауқымды ҥгіт саѐсатын жҥргізу қажет. 
Наркологиѐлық науқастарға жалпы және жекелеген қайта 
жаңғырту бағдарламаларын ӛңдеу, қоғамға толық тҧлғаны 
қайтаруды кӛздейді. Сондықтан наркологиѐлық стационарға, 
психологқа, наркологқа қаралған әрбір науқастан есірткіден 
толық бас тартуы ҥміттеледі. Емделетін науқастардың 15 пайызы 
тек медикаментозды емді қолданады. Еліміздегі 
нашақорлықтың қарқынды дамуы мен емдеу тәсілдерінің мәз 
емес кӛрсеткіштері, оларды емдеу мекемелеріне жолдағаннан 
гӛрі, алдын алу шараларымен айналысуға шақырады. Ол ҥшін 
жастарға арналған есірткіге қарсы акциѐлар жҥргізіп, жарнама 
кӛрнекілік қҧралдарды, дәрістер мен санитарлы ағарту істерін 
дамытып, «Есірткісіз ӛмір» атты сауық орындарын іске қосу 
және оған жастардың пір тҧтатын әртістері мен қоғам 
қайраткерлерін белсене қатыстыру. Ал, есірткіні қолданып 
жҥрген нашақорларға, есірткінің ағзаға деген зиѐндығы 
жӛніндегі екіншілік алдын алу шараларын жҥргізу қажет.  
Бҧдан басқа, есірткіге иммунитетті қоғамның ӛзі қалыптастыруы 
тиіс. Мемлекет нашақорлықтың және есірткі бизнесінің 
таралуына қарсы кҥресте азаматтық қоғам институттары, тҥрлі 
қоғамдық-саѐси және ҥкіметтік емес ҧйымдар, жекелеген 
азаматтар арасында бастамашылықты дамыту және кӛтермелеу 
ҥшін барлық қажетті жағдайларды жасауы қажет. Алдын алу 
жҧмысына мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 
арқылы ҥкіметтік емес ҧйымдарды неғҧрлым белсенді тҥрде 
тарту, қызметі психо белсенді заттарға тәуелділіктің бастапқы 
алдын алуға бағытталған қазіргі қоғамдық ҧйымдарды қолдауды 
жҥзеге асыру және жаңаларын қҧруға барынша жәрдемдесу, 
осы салада ғылыми-талдамалық және зерттеу жҧмысын жҥргізу 
қажет. 
Дінге сенетіндер мен олардың жақындарының есірткіні 
қабылдамауын орнықты қалыптастыру бойынша діни 
конфессиѐлармен тығыз ынтымақтастықты ҧйымдастыру қажет. 
Нашақорлықтан зардап шегетін адамдарға деген теріс 
кӛзқарасты жеңу мемлекет пен қоғамдық ҧйымдар қызметінің 
негізгі бағыттарының бірі болуға тиіс.Аталған іс-шаралар кешені 
есірткіге деген қоғамдық иммунитетті қалыптастыруға және 
қоғамның есірткіге бейімделуінің әлеуметтік-мәдени 
факторларының әсерін тӛмендетуге мҥмкіндік береді. 
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С.Т. БУКАТОВА, Г.Т. КИСКИНА, С.Д. НУРБАЕВА 
АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ НАРКОМАНИИ 

 
Резюме: Программы профилактики злоупотреблениѐ психоактивными веществами должна учитывать особенности тех слоев населениѐ, в 
которых проводѐтсѐ соответствуящие мероприѐтиѐ. Реакции лядей на эту проблему неоднозначны.  
Ключевые слова: наркотики, профилактика, анализ, программа, поведение. 

 
 
 
 
 

S. T. BUKATOVA, G.T.KISKINA,S.D.NURBAYEVА 
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Resume: Programs of prevention of abuse of psychoactive agents has to consider features of segments of the population in which the relevant 
events are held. Reactions of people to this problem are ambiguous.  
Keywords:drugs, prevention, analysis, programbehavior. 
  


