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Мақалада Қызылорда облысы, Шиелі ауданының  Бидайкөл, Ш. Қодаманов және Акмая елдімекендеріне жақын орналасқан уран 
өндірісінің, адам денсаулығына әсері  жайлы және одан қорғану жолдары айтылады. 
Түйінді сөздер: уран өндірісі, радиация, елдімекен, халық денсаулығы. 
 
Тақырыптың өзектілігі.  
Қазақстан жері уран рудасына өте бай және оны өндіру бойынша 2010 жылдан бүгінгі күнге дейін әлемдегі бірінші орынды 
иеленіп келеді. Еліміздің экономикалық және әлеуметтік жетістіктері мен саяси тұрақтылығының арқасында дүние жүзіндегі 
дамыған елу елдің қатарына енгені көпшілікті қуантқанымен, уран өндірісі маңында тұратын жергілікті халық арасында 
«Радиация» деген ұғымның атом бомбасы мен Чернобыль апатының зардабын еріксіз еске түсіріп, көңілге қорқыныш үрейін 
ұялатып, келешек ұрпағымыздың денсаулығына қаншалықты зиян келтірер екен деген сұрақты туындатады. Яғни, Уран өндірісі, 
сол жерде жұмыс істейтін жұмысшылар мен жақын елдімекендерде тұратын халық денсаулығына қаншалықты зиянды? 
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК, «Санитарлық 
эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-тәжірибелік орталығы» филиалының радиациялық гигиена саласының 
жоғары дәрежелі маманы Н.Қожахметовтың 2018 жыл желтоқсан айындағы № 4 ЖШС «ULAKON» тапсырысымен Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданының уран өндірісіне жақын орналасқан Бидайкөл, Ш.Қодаманов және Акмая елдімекендерін аралап, халық 
арасында санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу барысында осы сұрақтарға жауап берді. 
Материалдар және зерттеу нәтижелері.  
Елімізде бекітілген санитарлық эпидемиологиялық ережелердің талаптарына сай, уран өндіретін аймақтарға арнайы санитарлық 
қорғаныс зоналары, ол өндірістің қоршаған ортаға келтіретін зиянды зардабын есептеу арқылы бекітіледі: уран өндіретін кешен 
үшін елдімекеннен арақашықтығы 300 метрден, уран өнімдерін қайта өңдеу кешендері үшін 500 метрден аспауы шарт. Ал бүгінгі 
таңда, елдімекенге ең жақын уран өндірісінің арақашықтығы 1,5-2 километрді құрайды. Уран өндірісі бойынша кендерді іске қосу 
барысында дайындалған арнайы жобалар, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық және басқа да қажетті 
сараптамалардан өтеді. Жергілікті тұрғындар мен әкімшіліктің, қоршаған ортаны қорғау ұйымдары өкілдерінің тыңдауы мен 
талқылауынан соң, оң нәтижеге ие болған жобалар ғана іс жүзінде өз жұмысын бастай алады. Атом энергиясы жөніндегі 
Халықаралық Агенттік – АТЭХАГ (МАГАТЭ), дүние жүзілік радиаиядан қорғау комиссиясы мен дүние жүзілік денсаулық сақтау 
қоғамының бірлескен шешіміне сай, уран өндірудің жерасты сілтілеу тәсілі, басқа тәсілдерге қарағанда экологиялық ең қауіпсіз 
екені дәлелденіп, дамыған елдерге қолдануға ұсынылған. Бұл әдістің артықшылығы уран рудасын өндіру мен өңдеу барысында 
өндіріс аумағында ұңғымалар, шұңқырлар, ойпаттар түзілмейді, шаң түзілу төмендейді және жер қыртысының топырақ 
қабаттары бұзылмайды. Уран кәсіпорнында жұмыс жасайтын жұмысышылардың химиялық ерітінділермен тікелей байланыста 
болмауын толығымен автоматтандырылған үрдіс іске асырады. Бұл тәсілдің қауіпсіз болуы уранды сілтілеу үрдісінің жердің 
астында жүргізілуіне байланысты, яғни жоғары белсенді радиациямен байланысты жұмыстың барлығы жердің астында 
жүргізілетіндіктен, жердің бетіне төмен концентрациядағы ерітіндісі шығарылып, таза альфа иондаушы көзі «сары кекке» дейін 
өңделеді. Альфа иондау көзінің физикалық қасиетіне сай ауадағы ұшу қашықтығы бірнеше сантиметрді құрап, ену қасиеті өте 
төмен болғандықтан адамның терісінен де өтпейді, сондықтан таза альфа иондау көзімен жұмыс жасағанда жеке бастың 
гигиенасын сақтаса, яғни тамақ ішер кезде немесе темекі тартар алдында қолды жылы суды пайдаланып, кір сабынмен жуса 
жеткілікті.  
Осындай заманауи дамыған технологиялық үрдістерді қолданумен бірге, өндірісте жұмыс жасайтын жұмысшыларға кешенді 
алдын – алу шаралары арқасында: арнайы киімдер мен жекебас қорғаныс заттарын қолдануда, техникалық жарамды 
қондырғыларды пайдалануда, жұмысқа қабылдауда қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша оқыту мен үздіксіз нұсқамаларды 
жүргізудің арқасында денсаулыққа келетін қауіп-қатердің әсерін болдырмауға болады. Әрбір жұмыс ауысымының алдында және 
соңында жұмысшылар күнделікті медициналық байқаулардан, ал жыл сайын барлық жұмысшылар кезеңді медициналық 
тексеруден өтеді. Уран өндіретін кәсіпорындар асханаларындағы тағам өнімдері адам денсаулығына қажетті микроэлементтеге, 
минералдар мен витаминдер кешенінен құралған арнайы емдік-профилактикалық ас-мәзірімен дайындалады. Сонымен қатар, 
кәсіпорынның барлық базалық бөлімдерінде мамандандырылған медициналық қызметкерлер мен заманауи диагностикалық 
қондырғылардан тұратын медициналық санитарлық бөлім жұмыс істейді. 
Радиацияның, атап айтқанда иондаушы сәулеленудің адамға әсер ететін тиімді дозасы миллизивертпен (мЗв) өлшенеді. Мысалға 
алғанда, Қазақстанның әрбір тұрғыны жылына орташа есеппен 1 мЗв сәулелену алады. Бұл ұшақпен ұшу, медициналық сәулелену 
көздерін пайдаланып, рентгендік тексерулерді және т.б. есептемеген жағдайда. Он мың метр жоғарыда ұшатын ұшақпен 7 сағат 
ұщу барысында жолаушы 0,2 мЗв дозаны алса, ал компьютерлік томография әдісімен медициналық процедуралар жасағанда оның 
күрделігіне сай 6 дан 38 мЗвке дейін сәулелік дозаны науқас бір мезетте алады. Қазақстанның радиациядан қорғау заңы бойынша 
иондаушы көзімен жұмыс жасайтын жұмысшыларға рұқсат етілген жылдық тиімді дозаның деңгейі – 20 мЗв аспауы керек. Бұл 
көрсеткіш иондаушы сәулелену көздеріне ең көп ұшырайтын ҰАҚ «Казатомпром» жұмысшыларының өзінде жылдық көрсеткіші 5 
мЗв аспайды екен. Бұл жоғарыда келтірілген алдын-алу шаралары негізінде радиациялық қауіп-қатер деңгейінің төменгі 
дәрежеде екендігін көрсетеді. Санитарлық ағарту іс-шаралары барысында жасалған дозиметрлік өлшемдердің нәтижесі бойынша 
алтыншы кен өндірісінің санитарлық қорғаныс зонасында және осы өнеркәсіпке жақын орналасқан Ақмая, Бидайкөл (Гигант) 
және Ш. Қодаманов атындағы елдімекендердің жер телімдері, ауа, су, топырақ сынамалары радиациялық ластанбағанын көрсетті, 
гамма сәулесінің қуаттылығы 0,15 тен 0,17 мкЗв/сағ аспады, яғни бұл осы жердің табиғи радиациялық фонына тән көрсеткіш.     
Қорытындылар. 
Жоғарыда айтылған мәліметтерге сүйене отырып, халықтың барлық иондаушы көздерінен алатын жылдық дозалық жүктемесіне 
сараптама жасағанда, уран өндірісінде жұмыс жасайтын жұмысшылар мен уран өндірісіне жақын жерде орналасқан 
елдімекендерде, оның рұқсат етілген жылдық тиімді дозасының мөлшері бекітілген мөлшерден аспағаны, ал басқа салалар 
бойынша халықтың алатын дозасы жоғары деңгейде екені анықталды. Атап айтқанда, біздің елде ең бірінші орынды темекі 
тартатын адамдардың, сол темекінің түтініндегі полоний – 210 радионуклидінің әсерінен тыныс алу жүйесін улайтыны белгілі 
болса, екінші орында медициналық мекемелерде рентгендік, радионуклидтік диагностика және емдеу барысында науқастардың 
негізсіз радиациялық жүктемені алатыны белгілі болды. Үшінші орынды ұшақпен алыс сапарды артқа қалдыратын авиакомпания 
қызметкерлері мен жолаушылар құраса, тізімнің келесі сатысын радиациялық қауіпті мекемелерде радиациялық және 
техникалық қауіпсіздік ережелерін орындамаған жұмысшылар құрайды. Қызметтік тексеріс барысында жоғары доза алған 



жұмысшылардың көпшілігі жеке бастың дозасын анықтайтын дозиметрді жұмыс біткен соң арнайы сейфке салуды ұмытып, 
иондаушы көзі бар бөлмеде қалдыруына байланысты тіркелгені анықталды.  
Радиацияның бар немесе жоқ екендігі адамның ешқандай сезім мүшелерімен анықталмайтынына байланысты, «Радиация» деген 
негізсіз ҮРЕЙден арылуға, қатерлі ісік пен тұқым қуалайтын жаман ауруларды болдырмауға, адамның иммундық жүйесінің 
қалыпты жағдайда жұмыс жасауына, салауатты өмір сүруі мен халықтың өмірін ұзартуға уран өндірісіне жақын орналасқан 
елдімекендер халықына түсінікті тілде санитарлық ағарту және түсіндірме жұмыстарын жүргізу маңызды болып саналады.       
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ВЛИЯНИЕ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ  

БЛИЗЛЕЖАЩИХ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
Резюме: В статье описывается влияние урановой промышленности  на состояние здоровья людей в близлежащих населенных 
пунктах Кызылординской области, Чиилийского района (села Бидайкол, Ш. Кодаманов и Акмая)  и о способах защиты от него.  
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IMPACT OF THE URANIUM INDUSTRY ON THE HEALTH OF PEOPLE IN NEARBY COMMUNITIES 
 

Resume: The article describes the impact of the uranium industry on the health of people in nearby communities of Kyzylorda region, Chiili 
district (villages Bidaykol, Sh. Kodamanov and Akmaya) and how to protect against it. 
Keywords: uranium industry, radiation, populated area, human health 


