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CONSERVATIVE PULPAL THERAPY BY LEDERMIX TOOTHPASTE APPLICATION 
Resume: Applying a paste Ledermiks the conservative method of treatment of pulpitis allows eliminate inflammation in the 
pulp, thereby maintaining the pulp as a reliable biological barrier against penetration of periodontal infection. 
Keywords: pulpitis, conservative method, Ledermix.  
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Медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулі 
 

ЗАҢ СЫ З АБ ОР Т Ж АСА У ДЫ Ң  Т ҮС ІН ІГ І  М ЕН Қ ҰҚ ЫҚ ТЫ Қ  Р ЕТТ Е ЛУ І  

Мақалада Қазақстан республикасындағы заңсыз аборт жасау мен жасанды жолмен жүктілікті бұзудыңөзекті 
мәселелері қарастырылады.Сондай-ақ аборттың түрлері, аборт жасаудың тәртібі мен аборттың зиянды салдары 
талданады. 
Түйінді сөздер: Қазақстан республикасы, Денсаулық сақтау министрі, аборт, заңсыз аборт, жүктілік 
 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-
бабында «ең қымбат қазына – адам және адамның 
ӛмірі, қҧқықтары мен бостандықтары», - деп 
жарияланған [1, 4 б.]. Осыған орай Қазақстан 
Республикасындағы барлық қҧқық салалары, оның 
ішінде Қылмыстық қҧқықта адамды қорғауды ӛзінің 
міндеті деп санайды.  
Аборт жасау туралы деректер ерте заманнан-ақ 
белгілі. Ол туралы мәліметтерді Гиппократ, Ибн 
Синна, Аристотель мен Цицеронның еңбектерінен 
кездестіруге болады. Ертедегі медицина атасы 
Гиппократ жасанды аборт жасау, тҥсік тастау заңсыз 
деп есептеген. Гиппократ мектебінен шыққан ол 
кездегі дәрігерлер: “...мен ешқашан да тҥсік тастатуға 
дәрі-дәрмек қолданбаймын” деп ант берген.  
Аборт деп заңда белгіленген тәртіппен  жасанды 
жолмен жҥктілікті бҧзуды айтамыз. Абортты жҥзеге 
асыру осындай қызметті жҥзеге асыруға лицензия 
алған арнаулы мекемелерде жҥзеге асырылады. 
Жҥктілікті жасанды тҥрде жоюдың медициналық 
негіздерінің тізімін ҚР Денсаулық сақтау ісі жӛніндегі 
агенттігі анықтайды, ал әлеуметтік кӛрсеткіштердің 
тізімі Қазақстан Республикасы бекіткен ережелер 
бойынша белгіленеді. 
Аборттың екі тҥрі бар:  
Біріншіден-қҧқыққа сай, жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзу 
немесе аборт – жҥктілікті ҥзу және жатырдағы біткен 
ҧрықты ӛмірге қабілеттілік мерзіміне жеткізбей дәрі-
дәрмектік немесе хирургиялық әдістерді қолдана 
отырып және әйелдің (заңды ӛкілінің) жазбаша 
ақпараттандырылған келісімін ала отырып, 
жҥктілікті ҥзу, жатырдан ҧрықты алып тастау, яғни 
медициналық кӛрсеткіштің негізінде әйелге қауіп 
тӛну кезінде заңға сай жасанды ҥзу айтамыз. 
Екіншіден-заңсыз аборт, яғни медициналық білімі 
жоқ адамныңәйел мен баланың денсаулығына зиян 
келетінін біле тҧра аборт жасауы. Заңсыз аборт жасау, 
науқасқа кӛмек кӛрсетпеу және қауіпті жағдайда 
қалдыру. 
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жҥйесі 
туралы ҚР Кодексінің 104-бабына сәйкес жҥктілікті 
жасанды тҥрде ҥзу қҧқығын жҥзеге асырылатын 
жағдайлар: 
Әйелдің жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзуге қҧқығы 
бар.Жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзудің алдын алу 
мақсатында дәрігерлер моральдық-этикалық, 

психологиялық және физиологиялық теріс 
салдарларды, ықтимал асқынуларды тҥсіндіруге 
бағытталған әңгімелер ӛткізуге міндетті. 
Жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзу әйелдің қалауы 
бойынша жҥктіліктің он екі аптаға дейінгі мерзімінде, 
әлеуметтік айғақтар бойынша - жҥктіліктің жиырма 
екі аптаға дейінгі мерзімінде, ал жҥкті әйелдің және 
(немесе) шарананың ӛміріне қатер тӛндіретін 
медициналық айғақтар болған кезде (шарананың 
дамуы мен жай-кҥйінің ӛмірмен сыйыспайтын туа 
біткен кемістігі тҥзелмейтін монотектік генетикалық 
аурулар болған кезде) - жҥктіліктің мерзіміне 
қарамастан жасалады. 
Кәмелетке толмаған адамның жҥктілікті жасанды 
тҥрде ҥзуі олардың ата-аналарының немесе ӛзге де 
заңды ӛкілдерінің келісімімен жҥргізіледі. 
Емдеу-профилактикалық ҧйымдарда әйелдің қалауы 
бойынша жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзуге дейін және 
одан кейін, контрацепция әдістері мен қҧралдарын 
жеке іріктеуді қоса алғанда, медициналық-әлеуметтік 
консультация ӛткізіледі. 
Жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзудің тәртібі мен 
шарттарын уәкілетті орган бекітеді [2, ]. 
Аборт жасаудың қауіптілігі жоғарыда кӛрсетілген 
әрекеттерді тиісті білімі және қҧралы жоқ, талапты 
қанағаттандырмайтын тҧлғаның жасауы. Мексика, 
Бангладеш, Индонезия елдерде аборт жасау заңмен 
тиым салынған. Осы елдерде аборт жасатқан әйел 
қылмыстық жауаптылыққа тартылатын болған.   
Заңсыз аборт орын алған жағдайда қылмыстың 
обьектісі — әйелдердің өмірі және денсаулығы (ҚР 
ҚК117-бабының 1-тармағы). 
Обьективтік жағынан қылмыс тиісті бағдардағы 
жоғары медициналық білімі жоқ адамның аборт 
жасауы арқылы сараланады. Заң бойынша абортты 
жоғары медициналық білімі бар хирург-гинеколог, 
акушер-гинеколог жүзеге асырады. Егер абортты 
жоғары медициналық білімі бар терапевт, 
невропатолог, медбике, фельдшер т.б. жасаса, онда 
олар осы қылмысты істегені үшін жауапты болады. 
Мұндай адамдар үшін тек қана аса қажеттілік 
жағдайында немесе орынды тәуекел ету арқылы 
әйелдің өмірін сақтап қалу мақсатымен жүзеге 
асырылған аборт үшін ғана қылмыстық 
жауаптылық  орын алмайды. 
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Субъективтік жағынан ҚК-тің 117-бабының 1-
тармағында көзделген қылмыс тек тікелей 
қасақаналықпен істеледі. Кінәлі адам өзінде тиісті 
бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ екенін 
және осыған байланысты аборт жасауға құқығы жоқ 
екенін сезеді, бірақ та соны тілеп әрекет 
етеді.Субъективтік жағынан қылмыс тікелей 
қасақаналықпен және әр түрлі ниеттермен: 
пайдакүнемдік (ақша немесе материалдық игіліктер), 
тұрмысқа шықпаған немесе  некесіз жағдайда пайда 
болған жүктіліктен арылуды  өтінген  әйелге 
аяушылық білдіру. 
Қылмыстың субьектісі – жалпы, 16-ға толған тиісті 
бағдардағы жоғары медициналық білімі жоқ адамдар. 
Егер аборт емдеу мекемесінен тысқары жерде  жҥзеге 
асырылса (аса қажеттілік жағдайларынан басқа) 
аборт жасалатын әйел ауру болса немесе 
медициналық, әлеуметтік кӛрсеткіштер бойынша 
оған аборт жасауға негіз болмаса, бҧрыңғы жасалған 
аборттан соң 6 ай мерзім ӛтпесе, аборт заңсыз 
жасалған деп танылады. 
Қылмыс заңсыз  аборт жасаған уақыттан бастап 
аяқталған деп  табылады.  
ҚК-тің 117-бабына сәйкес заңсыз аборт жасағаны 
үшін жауаптылық көзделген. 
Тиiстi бағдардағы жоғары медициналық бiлiмi жоқ 
адамның аборт жасауы - бес жҥз айлық есептiк 
кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерде айыппҧл салуға, не екi 
жылға дейiнгi мерзiмге тҥзеу жҧмыстарына, не дәл 
сол мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.  
Тиiстi бағдардағы жоғары медициналық бiлiмi бар 
адамның заңсыз аборт жасауы - бес жҥз айлық есептiк 
кӛрсеткiшке дейiнгi мӛлшерде айыппҧл салуға, не екi 
жылға дейiнгi мерзiмге тҥзеу жҧмыстарына, не ҥш 
жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 
қҧқығынан айыра отырып, екі жыл мерзiмге бас 
бостандығын шектеуге жазаланады.  
Тиiстi бейіндегі жоғары медициналық бiлiмi жоқ 
адамның аборт жасауы не тиiстi бейіндегі жоғары 

медициналық бiлiмi бар адамның бiрнеше рет заңсыз 
аборт жасауы -ҥш жылға дейінгі мерзiмге бас 
бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге белгiлi 
бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу қҧқығынан айыра отырып 
немесе онсыз дәл сол мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 
Абайсызда жәбiрленушiнiң ӛлуiне не оның 
денсаулығына ауыр зиян келтiруге әкеп соққан 
заңсыз аборт жасау - ҥш жылға дейiнгi мерзiмге 
белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр 
қызметпен айналысу қҧқығынан айыра отырып 
немесе онсыз жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады [3].  
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі жҥктілікті жасанды тҥрде ҥзу әлеуметтік 
айғақтар кӛрсеткен: 
Жҥктілік кезінде зайыбының қайтыс болуы 
Зорлаудан кейінгі жҥктілік 
Ата-аналық қҧқықтарынан айырылған (сот 
шешімімен) ерлі-зайыптылар  
Әйел босқын мәртебесінде болса немесе кӛшіп келуге 
мәжбҥр болған  
Отбасында мҥгедек бала болса  
Әйел заңды тҥрде некеде тҧрмаса немесе неке 
жасына жетпеген болса [4] 
Қазіргі кезде жасанды тҥсік жасау 
кӛбеюде,жасӛспірімдер арасында да ӛсіп  келеді.Жыл 
сайын дҥние жҥзінде 500мың бала туу жасындағы 
әйелдер жҥктілік әсерінен қайтыс болады.Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 117- 
бабында кӛзделген норма әйел денсаулығын заңсыз 
аборттың зардаптарынан қорғауды мақсат тҧтады. 
Аталған қылмыстық қҧқықтық нормалардың 
қолданылуы мемлекеттің жалпы әйелдерінің 
репродуктивтік денсаулығын қорғау мәселесінде 
ҧстанған позициясына, сондай-ақ аборттың қҧқықтық 
реттелу деңгейіне кӛп тәуелді. 
Ана мен баланың денсаулығын сақтау барысында 
заңсыз абортқа тиым салғанымыз жӛн. 
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Модуль медицинского права с основами законодательства в здравоохранении 

 
ПОНЯТИЕ НЕЗАКОННОГО АБОРТА И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Резюме: В данной статье рассматривается проблемы незаконного аборта и об актуальных проблемах 
искусственного прерывания беременности в Республики Казахстан. Также рассмотрены виды аборта, правила 
производства аборта и о негативных последствиях аборта. 
Ключевые слова: Республика Казахстан, Министерство здравоохранения, аборт, незаконный аборт,беременность 
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THE CONCEPT OF A LEGAL ABORTION AND LEGAL REGULATION 

 
Resume: This article has highlighted the problem of illegal abortion and about the actual problems of abortion in the 
Republic of Kazakhstan. Also considered types of abortion,  rules of production abortion and the negative consequences of 
abortion. 
Keywords: Republic of Kazakhstan, Ministry of Health, abortion, illegal abortion, pregnancy 
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КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, модуль латинского языка 
 

СРАВ НИТ ЕЛ ЬН О - СО ПОС ТАВИТ Е ЛЬ НЫЙ МЕ Т ОД ОБ УЧ ЕН ИЯ  ЛА ТИН СК О М У Я ЗЫК У И ОС НО ВА М 
МЕ ДИЦ ИНСК ОЙ Т ЕР МИ НО Л О ГИИ СТ УД Е НТОВ - ИНОС ТРА НЦ ЕВ  

Одной из актуальных задач развития лингвистических способностей студентов является разработка интенсивных 
форм обучения. Главной точкой теоретических и практических исследований интенсификации обучения 
иностранным языкам вообще, и латинскому языку, в частности, является так называемый сравнительно-
сопоставительный метод (сознательно-сопоставительный метод), который получил широкое распространение. 
Суть данного метода состоит в том, что сопоставление родного и иностранного языка в методическом и 
лингвистическом плане на определенных этапах развития методической и лингвистической мысли учащихся не 
просто эффективно соотносятся, но стимулируют друг друга. При этом родной язык является основанием 
сознательно-сопоставительного метода обучения. Выбор родного языка в качестве языка-основы при бинарном 
сопоставлении в учебных целях обусловлен высокой степенью владения им. Сопоставительный подход, оставаясь 
одним из основополагающих принципов обучения второму иностранному языку, на протяжении всего курса обучения 
латинскому  языку играет разную по значимости роль. С развитием умений и навыков во втором иностранном 
языке, увеличением объёма усвоенного языкового материала происходит постоянное уменьшение влияния ИЯ1 на 
ИЯ2. 
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Преподаватели латинского языка имеют большой  
опыт работы с иностранными студентами, которые 
изучали латынь через русский язык как посредник. 
Другое дело, преподавать латинский язык без языка – 
посредника в англоговорящей аудитории. В странах с 
английским и романскими языками врачи пишут по 
преимуществу латинские интернациональные 
термины, пренебрегая лишь нормой латинской 
грамматики.  Английский язык корнями уходит в 
латынь (65% английских слов имеют латинское 
происхождение), поэтому  студенты – иностранцы  
легко усваивают лексический материал практически 
без перевода и механического заучивания. Задача 
преподавателя в процессе обучения разработать 
такие методики, чтобы английский язык 
использовался в роли помощника, а не 
интерферирующего врага. 
Изучение латинского языка в медицинском вузе 
предусматривает изучение лексики, грамматики, 
терминоэлементов. Одной из актуальных задач 
развития лингвистических способностей студентов 
является разработка интенсивных форм обучения. 
Главной точкой теоретических и практических 
исследований интенсификации обучения 
иностранным языкам вообще, и латинскому языку, в 
частности, является так называемый сравнительно-
сопоставительный метод (сознательно-

сопоставительный метод), который получил широкое 
распространение. Суть данного метода состоит в том, 
что сопоставление родного и иностранного языка в 
методическом и лингвистическом плане на 
определенных этапах развития методической и 
лингвистической мысли учащихся не просто 
эффективно соотносятся, но стимулируют друг друга. 
При этом необходимо подчеркнуть тот факт, что 
родной язык является основанием сознательно-
сопоставительного метода обучения. Выбор родного 
языка в качестве языка-основы при бинарном 
сопоставлении в учебных целях обусловлен высокой 
степенью владения им. 
Для студентов из Индии и Пакистана  английский 
язык является родным наравне с хинди и урду  и 
владение английским языком является фактором, 
который необходимо использовать для 
интенсификации и оптимизации учебного процесса, 
учитывая тот факт, что в процессе изучения 
латинского языка неизбежно возникают сложности, 
связанные с интерферирующим влиянием 
английского языка. 
На первом уроке во время изучения алфавита у 
студентов уже возникает опасное заблуждение, что 
они уже всё знают и им не нужно прилагать никаких 
усилий в овладении новым языком. Задача 
преподавателя -  обратить внимание студентов-


