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На основании решений методического совета КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова, представляются для утверждения следующие учебные 

пособия:  

1) Учебное пособие на казахском языке «Жанұяны жоспарлаудың 

медико-әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды 

бұзылыстар».  Автор: Омарова Г.К. Рецензенты: Доцент кафедры 

акушерства и гинекологии №2 КазНМУ им С.Д.Асфендиярова,  д.м.н. 

С.Ш.Есенова, директор Алматинского городского центра 

перинатологии и детской кардиохирургии, д.м.н. Исина Г.М.  

 

медицина ғылымының докторы Г.К.Омарованың «Жанұяны 

жоспарлаудың медико-әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі  

сексуалды бұзылыстар» оқу құралына 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №2 акушерия 

және гинекология кафедрасының доценті, м.ғ.д. С.Ш. Есенованың 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

 

Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы қазақ тілінде 

жазылып, компьютерлік мәтіннің 99 бетінде баяндалған. Оқу құралы 9 

тараудан, эталондары бар тесттерден, қолданылған әдебиеттер тізімінен 

құралған.   

«Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік маңыздылығы. 

Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы  акушерия және гинекология 

бойынша  МЖМББС 2006, «Акушерия мен гинекологияда мейірбике ісі» 

мамандығы бойынша студенттерге  арналған  ТОБ 2009, «Жалпы медицина» 

факультеті студенттеріне арналған  ТОБ 2010,  «Стоматология» факультеті 

студенттеріне арналған  ТОБ 2009 сай келеді және білім беру үрдісін 

жетілдіру мақсатында құрастырылған.  

Автормен түсіктің, жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

аспекттері, контрацепция әдістері, әйел өмірінің түрлі кезеңіндегі 

контрацепцияның ерекшеліктері  берілген, шетел және отандық зерттеулерді 

негізге ала отырып бұл тақырыпта жаңа жетістіктер жинақталған. 

Библиографиялық деректер жеткілікті көлемде көрсетілген  (26), актуалды.  

Автор оқу материалын ақпаратты қайталамай, нақты, әрі анық 

баяндағанын атап өту қажет, аралас дисциплиналармен байланысы көрінеді. 

Әдістемелік тұрғыдан, оқу құралы мәтінге сай келетін сапалы 

иллюстрациядан, игерілген мағлұматты бақылау үшін эталондары бар 

тесттерден құралған. 

   Менің ойымша, Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу 



құралының материалын 2 өздігінше актуалды сұрақтарға – жанұяны 

жоспарлау мен әйелдердегі сексуалды бұзылыстарға арналған 2 жеке оқу 

құралына бөлген жөн.  

   Ұсынылған оқу құралы дисциплинаны оқыту талаптарына және 

акушерия және гинекология бойынша «Жалпы медицина», «Мейірбике ісі», 

«Стоматология» факультеті студенттеріне арналған типтік бағдарламалардың 

мазмұнына сай, сонымен қатар, студенттерге, интерндерге, акушер-гинеколог 

резиденттерге өзіндік жұмыстарда және осы мәселелермен айналасатын 

денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына қолдануға арналған.  

Г.К.Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы  ҚазҰМУ 

Білім бағдарламаларының комитеті  мен Әдістемелік Кеңес отырыстарында 

бекітілгеннен кейін басылымға ұсынылады.  

 

 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 акушерия және гинекология 

кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымының докторы 

Г.К.Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі  сексуалды бұзылыстар»  оқу  құралына 

Алматы қ. Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы орталығының директоры, м.ғ.д.  Г.М.Исинаның  

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

 
Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралында 

баяндалған тақырып толық көлемде қамтылған, түсіктің, жанұяны 

жоспарлаудың медико-әлеуметтік аспекттері, жүктіліктен сақтану әдістері 

көрсетілген. 

 «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік маңыздылығы. 

Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы акушерия және гинекология 

бойынша  МЖМББС 2006, «Акушерия мен гинекологияда мейірбике ісі» 

мамандығы бойынша студенттерге  арналған  ТОБ 2009, «Жалпы медицина» 

факультеті студенттеріне арналған  ТОБ 2010,  «Стоматология» факультеті 

студенттеріне арналған  ТОБ 2009, интерндер мен резиденттерге арналған 

ТОБ 2010  сәйкес келеді.  

Оқу құралы қазақ тілінде жазылған, компьютерлік мәтіннің 99 бетінде 

баяндалған. Оқу құралы 9 тараудан, эталондары бар тесттерден, қолданылған 

әдебиеттер тізімінен құралған.   

 Автормен жанұяны жоспарлау, әйелдердегі сексуалды бұзылыстар 

саласындағы шетел және отандық зерттеушілердің әдебиет деректері 

жинақталып баяндалған.  Оқу құралында  әйел өмірінің түрлі кезеңіндегі 

контрацепцияның ерекшеліктері  толықтай көрсетілген. Автормен оқу 

құралында контрацепцияға дейінгі тексерулер мен контрацепциялық 

заттарды қолдану барысындағы бақылау ерекшеліктері баяналған. Сонымен 

қатар, жанұяны жоспарлау бойынша әйелдерге кеңес берудің әдістемелік 



сұрақтары берілген. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстарға, қыздардың, 

жасөспірімдердің жыныстық тәрбиесіне жеке тарау арналған, бұл осы 

сұрақтардың актуалдығын көрсетеді. «Гормоналды контрацепция» бөлімінде 

әйелдерге жүктіліктен сақтанудың альтернативті әдістері ретінде қолдануға 

болатын рилизинг-жүйелерге және гинекологиялық аурулардың емі мен 

алдын алуға аса көңіл бөлінген.   

Автор оқу материалын ақпаратты тарауларда қайталамай, нақты, әрі 

анық баяндағанын атап өту қажет. Оқу құралын жазуда баяндалған 

сұрақтарда дисциплина аралық тәсіл байқалады. Әдістемелік тұрғыдан, оқу 

құралы логикалық, дәйекті, көрнекті баяндалған. Оқу құралы 100 

ситуациялық есептен және студенттермен игерілген мағлұматты бақылауға 

арналған тесттер мен жауап эталондарынан құралған. 

Оқу құралы ЖОО дисциплинаны оқытуға қойылған талаптарға сай 

жазылған, және тек «Жалпы медицина», «Стоматология», «Мейірбике ісі» 

факультеттерінің студенттеріне ғана емес, сонымен қатар дәрігер акушер-

гинекологтарға, интерндерге, резиденттерге, және де денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушыларға арналған. 

Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы ҚазҰМУ 

Білім бағдарламаларының комитеті  мен Әдістемелік Кеңес отырыстарында 

бекітілгеннен кейін басылымға ұсынылады.  

 

2) Учебное пособие на казахском языке «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері». Автор: Садуақасова Ш.М. Рецензенты: зав.кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 

д.м.н., профессор Омарова Г.К., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии КазМУНО, к.м.н. Сармулдаева Ш.К.   

 

м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері»  

атты оқу құралына С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ның 

№1 акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі,  

м.ғ.д., профессор Г.К.Омарованың 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

 

Оқу құралында репродуктивті жастағы және жас-өспірім қыздардағы 

жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері қарастырылған.    

Тақырыптың өзектілігі жыныс мүшелері эндометриозының 

гинекологиялық аурулар арасындағы кездесу жиілігімен, оның ішінде 

бедеулікпен қаралған әйелдер арасында 40–80% және созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезіміне шағымданған әйелдер арасында 70% астам 

кездеседі. Сонымен қатар жыныс мүшелері эндометриозымен ауырған 



репродуктивті жастағы әйелдерде және жас-өспірім қыздарда етеккір 

циклының бұзылысы, оның ішінде дисменорея жиі кездеседі. Лапароскопия 

жасау нәтижелері бойынша ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтер 

және стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды қабылдаумен 

тежелмеген созылмалы жамбас аймағындағы ауру сезімі бар жас-өспірім 

қыздарда 45–70%-нда жыныс мүшелері эндометриозы диагностикаланған. 

Жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы комплекстік зерттеуді 

қажет етеді. Жыныс мүшелері эндометриозының ерте диагностикасында 

қолданылатын кіші инвазивті зерттеу әдістерін қолдану және уақтылы емдеуі 

репродуктивті денсаулықты сақтауға және жақсартуға маңызы зор, әсіресе 

жас-өспірім қыздарда.  

Жалпы бөлімі 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің 

заманауи аспектілері» оқу құралынының аты мазмұнына толық сәйкес келеді. 

Оқу құралынының көлемі осы тақырыпқа арналған оқу сағаттарына толық 

сәйкес келеді. Оқу құралынының мазмұны оқу үрдісіне қойылған заманауи 

талапатарға және дисциплина бойынша типтік оқу бағдарламаға сәйкес 

келеді. Оқу құралынындағы материалдар автормен логикалы және қадамды 

баяндалған. Оқу құралы 6 бөлімнен құралған, оның ішінде жыныс мүшелері 

эндометриозының этиологиясы және патогенезінің заманауи аспектіліері, 

жіктелуі, диагностика және емдеу әдістері қарастырылған, соңғы жылдары 

жарық көрген заманауи отандық және шетелдік әдебиеттер қолданылған. 

Жас-өспірім қыздарда жыныс мүшелері эндометриозының этиология және 

патогенезі, диагностика және емдеу ерекшеліктері бір бөлімінде 

қарастырылған.  

Оқу құралынының ерекшелігіне жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасында қолданылатын кіші инвазивты және инвазивті емес 

әдістерінің қолданылуына ерекше назар аударылған, әсіресе жас-өспірім 

жастағы қыздарда уақтылы диагнозды нақтылауда және емдеуді бастауда бұл 

әдістерді қолдану маңыздылығы зор.  

Оқу құралынының мазмұны заманауи медициналық ғылымның және 

клиникалық тәжірибенің даму деңгейіне толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар дәлелді медицина негізгі талаптарына және 

отандық және шетелдік ғылым жетістіктеріне сай. Оқу құралы жоғары 

ғылыми және методикалық деңгейде жазылған, ішіндегі материал қысқа 

және нақты жазылған, әрине бұл материалдың жақсы қабылдануына әсерін 

тигізеді. Оқу құралынында жыныс мүшелері эндометриозының заманауи 

диагностикасы және емдеу әдістеріне қатысты тәжірибелік сұрақтар кең 

қарастырылған.  

Оқу құралынындағы таблицалар және сүреттер, методикалық жағынан 

дұрыс қолданылған, мазмұнына және дисциплина талаптарына сәйкес келеді, 

әрине бұл материалды жақсы қабылдауға жағымды әсер етеді.  

Оқу құралынындағы материалдың методикалық деңгейі білім 

бағдарламалар стандарттарына сәйкес келеді. Тесттік сұрақтар оқу 



құралында берілген материалдың қабылдану деңгейін тексеруге және 

бақылауға арналған.  

Оқу құралынындағы материалдың психологиялық-педагогикалық 

деңгейі дисциплина талаптарныа сай келеді.  

Оқу құралынында жалпы қабылданған терминология және жыныс 

мүшелері эндометриозының отандық және шетелдік ғылыми қоғамдарының 

заманауи жіктелуі қолданылған. Материлды оқырманға жеткізу стилі 

классикалық және қадамды. 

Рецензияға берілген оқу құралы кіріспеден, 6 бөлімнен, қорытынды, 

тесттік сұрақтардан және қолданылған әдебиеттер тізімінен құрастырылған.  

Оқу құралындағы материалды беттік талдау 

Кіріспесінде тақырыптың өзектілігі, жыныс мүшелері эндометриозы 

репродуктивтік жүйенің функционалдық және органикалық өзгерістеріне 

әкеліп соғатын, жамбас мүшелері аймағындағы ауыр созылмалы ауру сезімін 

тудыратын, бедеулікке әкелетін және пациенттердің өмір сапасын 

төмендететін ауру ретінде қарастырылады (5 бетінде).  

I бөлімінде "Эндометриоздың медициналық-әлеуметтік маңызы" 

аурудың таралу жиілігі қарастырылған, репродуктивтік жастағы әйелдер 

арасында жиілігі 12 до 50%-ға дейін жетеді, клиникалық көріністерінің көп 

түрлі болатыны туралы жазылған, мұндай жағдайда диагноз қою қиынға 

түседі, кей жағдайларда көп уақыттың кетуіне және әртүрлі әдістерді 

қолдануға мәжбүр етеді. Эндометриоз жиілігінің өсуі экологиялының 

жағымсыздығымен, стресстік жағдайлардың ағзаның нейроэндокриндік және 

иммундық жүйеге әсер етуімен, хирургиялық шаралардың көбейюімен: 

жасанды түсіктер, жатыр мойнының диатермокоагуляциясы, жатыр денесі 

және қосалқыларындағы операциялар, кесар тілігі және т.б. (7 бетінде). 

Эндометриоздың онколигиялық аспекттері де қарастырылған (8 бетінде). 

Бедеулік, жұмысқа қабылеттің төмендеуімен байланысты тақырыптың 

медициналық-әлеуметтік маңызы да осы бөлімде толық ашылған (9 бетінде). 

II бөлімінде «Жыныс мүшесі эндометриозының патогенезі және 

этиологиясының заманауи аспектілері» эндометриоз дамуының негізгі 

теориялары қарастырылады: имплантациялық (эндометриальдық), 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және метапластикалық (10 бетінде). 

Эндометриоз дамуының негізгі патогенетикалық механизмдері 

қарастырылған: ретроградтық етеккір, гормональды және иммунды 

жүйелердің дисфункциясы, генетикалық бейімділік және аурудың даму 

қауып-қатер факторлары (11-15 бетінде). Аурудың генетикалық бейімді 

әйелдерде дамуы аутосомдық-доминанттық тұқым қуалаушылықпен 

байланысты екені талқыланған (14 бетінде). Осы замандада эндометриоздың 

кейбір этиологиясы мен патогенезіне байланысты сұрақтары толық 

зерттелмеген. 

III бөлімінде "Эндометриоз жіктемесі" халықаралық, еуропалық және 

отандық ғылыми медициналық қоғамдар ұсынған аурудың заманауи 

терминологиясы  және жіктелуі беріледі, (16–21 бетінде).  



IV бөлімінде "Жыныс мүшесі эндометрозының диагностикасының 

заманауи әдістері"  жыныс мүшелері эндометриозының инвазивті емес және 

инвазивті диагностика әдістері қарастырылған. Бөлім 6 тармақтан 

құрастырылған: клиникалық әдістер, ультрасонография, компьютерлік 

томография және магниттік-резонанстық томография, гистероскопия және 

гистеросальпингография, лапароскопия және лабораторлық диагностика 

әдістері. Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде 

шағымдары, анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және 

бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру. Жыныс мүшесі 

эндометрозының негізгі клиникалық көріністері қарастырылған: дисменорея, 

етеккір функциясының бұзылыстары, мено- и метроррагия, етеккік аралық 

жамбас аймағындағы ауру сезімі, кіші жамбас аймағындағы жабысу үрдісінің 

болуы, бедеулік (22 бетінде). Бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) 

тексеру бойынша анықталатын жыныс мүшесі эндометрозының белгілері 

сүреттелген (26 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының ультрадыбыстық 

белгілері иллюстрациялармен көрсетілген (27–30 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының компьютерлік томография және магниттік-резонанстық 

томография бойынша анықталатын белгілері иллюстрациялармен берілген 

және әр әдістің ақпараттылығы айтылған (31–34 бетінде). Ішкі 

эндометроздың негізгі гистероскопиялық белгілері және әдісті қолдану 

кезінде болатын асқынуларда қарастырылған (35 бетінде). Бүгінгі таңда 

лапароскопия эндометрозды нақтылайтын ең ақпаратты әдіс болып табылады 

(36 бетінде). Лапароскопияның ерекшеліктері, диагностикалық және емдік 

лапароскопияға көрсеткіштер, қолдану кезіндегі асқынулар туралы айтылған 

(36 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының лапароскопиялық белгілері 

сүреттермен көрсетілген (37, 38 бетінде). Лабораторлық әдңстер арасында да 

заманауи әдістер қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, 

PO-тест, структуралық-оптикалық қан сарысуын зерттеу (39–43 бетінде). 

V бөлімінде "Жыныс мүшелері эндометриозы терапиясының заманауи 

ұстанымдары" 3 тармақтан тұрады: консервативты терапия, хирургиялық 

ем, аралас терапия. Консервативты ем негізінен гормоналды терапиядан 

тұрады, өйткені эндометриоздың дамуына нейроэндокриндік жүйедегі 

өзгерістер аыл келеді (47 бетінде). Бұл бөлімде тәжірибелік гинекологияда 

қолданылатын заманауи препараттар қарастырылған, гонадотропин-

рилизинг-гормондардың агонисттері (аГнРГ), прогестагендер, эстроген-

гестагенды препараттар (49 бетінде). Әсерету механизмдері,  жанама 

әсерлері, қолдануға қарсы көрсеткіштер, емдеу нәтижелілігі және ем 

аяқталғанан кейінгі рецидив жиілігі қарастырылған (50–54 бетінде). 

Гормоналды еммен қосыла қосымша емді қолдану рецидивка қарсы кезеңнің 

ұзаруына әкеледі және емнің нәтижесін арттыра түседі (56 бетінде). 

Эндометриоздың хирургиялық емінің негізгі принциптері қарастырылған, 

хирургиялық әдіс эндометриалды гетеротопияларды жоюдың радикалды 

әдісі болып табылады (57–60 бетінде). Аралас терапияның негізгі 

ұстанымдары қарастырылған (61 бетінде).  



VI бөлімінде "Жасөспірім қыздардың жыныс мүшелері 

эндометриозының ерекшеліктері" 3 тармақтан құралған: жасөспірім қыздар 

жыныс мүшелері эндометриозының этиологиясы мен патогенезы, заманауи 

диагностика аспектілері және терапиясы. Бірінші тармағында жыныс 

мүшелері эндометриозының жасөспірім қыздарда даму себептері 

қарастырылған: дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және имплантациялық 

(эндометриальдық) гипотезалар (62 бетінде). Жасөспірім қыздарда жыныс 

мүшелері эндометриозының патогенезы қарастырылады, ауру патогенезынде 

маңызды орын гипоталамус-гипофиз-аналық без жүйесіндегі бұзылыстарға 

байланысты, бұл жүйенің дамуы іш құрсағында басталып жыныстық жетілу 

кезеңінде аяқталады (63 бетінде). Антенальдық кезеңнің патологиялыө өтуі 

келешекте иммундық жүйенің жұмысына әсерін тигізеді, ал иммундық 

жүйенің дисфункциясы ювенильды кезеңде эндометриоздың дамуына әсер 

етуі мүмкін (64 бетінде). Екінші тармағында жасөспірім қыздар жыныс 

мүшелері эндометриозы диагностикасының ақпаратты әдістері 

қарастырылады, оның ішінде клиникалық әдістер, ультрасонография, 

магниттік-резонанстық томография, лапароскопия және лабораторлық 

әдістер (65-68 бетінде). Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның 

ішінде шағымдары, анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері 

және бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру (65, 66 бетінде). 

Жыныс мүшелері эндометриозының ультрадыбыстық және магниттік-

резонанстық томографиялық белгілері, бұл әдістердің жасөспірім кезеңде 

қолдану артықшылықтары қарастырылған (67 бетінде). Лапароскопияны 

балалар угренттік хирургиясында қолданудың артықшылықтары 

талқыланған (68 бетінде). Лапароскопияны жасау кезіндегі болатын 

асқынулар, жасөспірім қыздарға лапароскопия жасауға қатаң көрсеткіштер 

болуын талап етеді (68 бетінде). Жасөспірім қыздарда эндометриозды 

диагностикалаудың ақпаратты және инвазиты емес лабораторлық әдістері 

қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, структуралық-

оптикалық қан сарысуын зерттеу.  

Үшінші тармағында жасөспірім қыздарда эндометриозды емдеу әдістері 

қарастырылған, оның ішінде гормонотерапия, энзимотерапия, стероидты 

емес қабынуға қарсы препараттар, иммуномодуляторлар, адаптогендер, 

антиоксиданттар, антигистаминды препараттар. Жасөспірім қыздарда 

эндометриоздың гормоналды терапиясы әлі де жан-жақты қарастырылып 

жатқан сұрақ, көбінде ол гормоналды терапияның жанама әсерлерімен 

байланысты. Жасөспірім қыздарда эндометриозды оперативті емдеуге 

көрсеткіштер қарастырылған.  

Қорытынды бөлімінде автор тақырыптың негізгі сұрақтарын 

қорытындылайды, аурудың алдын алу шаралары және мүмкіндіктері 

қарастырылған, эндометриозды уақтылы анықтау және емдеу әдістері 

талқыланады. Жасанды түсіктердің, жатыр және жатыр қосалқыларына 

жасалатын оперативті шаралардың санын азайту, әсіресе жас әйелдер 

арасында эндометриоздың тиімді алдын алу шаралары болып 

қарастырылады. 



Қорытынды 

м.ғ.к., доцент Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері» оқу 

құралы медициналық жоғарғы оқу орындарына қолданылатын  оқу 

құралдарына қойылатын негізгі талапатарға сай келеді, оқу құрлында өзекті 

мәселелер қарастырылған және шығарылымға ұсынылады. Медициналық 

жоғары оқу орындары студенттеріне, акушер-гинеколог интерн-дәрігерлерге 

және резиденттерге арналған. 

 

м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің 

заманауи аспектілері» атты  оқу құралына  

ҚазҮББМУ-ның акушерия және гинекология кафедрасы меңгерушісі, 

 м.ғ.к., доцент Ш.К. Сармулдаеваның 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

Оқу құралында репродуктивті жастағы және жас-өспірім қыздардағы 

жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері қарастырылған.    

Тақырыптың өзектілігі жыныс мүшелері эндометриозының 

гинекологиялық аурулар арасындағы кездесу жиілігімен, оның ішінде 

бедеулікпен қаралған әйелдер арасында 40–80% және созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезіміне шағымданған әйелдер арасында 70% астам 

кездеседі. Сонымен қатар жыныс мүшелері эндометриозымен ауырған 

репродуктивті жастағы әйелдерде және жас-өспірім қыздарда етеккір 

циклының бұзылысы, оның ішінде дисменорея жиі кездеседі. Лапароскопия 

жасау нәтижелері бойынша ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтер 

және стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды қабылдаумен 

тежелмеген созылмалы жамбас аймағындағы ауру сезімі бар жас-өспірім 

қыздарда 45–70%-нда жыныс мүшелері эндометриозы диагностикаланған. 

Жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы комплекстік зерттеуді 

қажет етеді. Жыныс мүшелері эндометриозының ерте диагностикасында 

қолданылатын кіші инвазивті зерттеу әдістерін қолдану және уақтылы емдеуі 

репродуктивті денсаулықты сақтауға және жақсартуға маңызы зор, әсіресе 

жас-өспірім қыздарда.  

Жалпы бөлімі 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің 

заманауи аспектілері» оқу құралынының аты мазмұнына толық сәйкес келеді. 

Оқу құралынының көлемі осы тақырыпқа арналған оқу сағаттарына толық 

сәйкес келеді. Оқу құралынының мазмұны оқу үрдісіне қойылған заманауи 

талапатарға және дисциплина бойынша типтік оқу бағдарламаға сәйкес 

келеді. Оқу құралынындағы материалдар автормен логикалы және қадамды 

баяндалған. Оқу құралы 6 бөлімнен құралған, оның ішінде жыныс мүшелері 

эндометриозының этиологиясы және патогенезінің заманауи аспектіліері, 

жіктелуі, диагностика және емдеу әдістері қарастырылған, соңғы жылдары 

жарық көрген заманауи отандық және шетелдік әдебиеттер қолданылған. 



Жас-өспірім қыздарда жыныс мүшелері эндометриозының этиология және 

патогенезі, диагностика және емдеу ерекшеліктері бір бөлімінде 

қарастырылған.  

Оқу құралынының ерекшелігіне жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасында қолданылатын кіші инвазивты және инвазивті емес 

әдістерінің қолданылуына ерекше назар аударылған, әсіресе жас-өспірім 

жастағы қыздарда уақтылы диагнозды нақтылауда және емдеуді бастауда бұл 

әдістерді қолдану маңыздылығы зор.  

Оқу құралынының мазмұны заманауи медициналық ғылымның және 

клиникалық тәжірибенің даму деңгейіне толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар дәлелді медицина негізгі талаптарына және 

отандық және шетелдік ғылым жетістіктеріне сай. Оқу құралы жоғары 

ғылыми және методикалық деңгейде жазылған, ішіндегі материал қысқа 

және нақты жазылған, әрине бұл материалдың жақсы қабылдануына әсерін 

тигізеді. Оқу құралынында жыныс мүшелері эндометриозының заманауи 

диагностикасы және емдеу әдістеріне қатысты тәжірибелік сұрақтар кең 

қарастырылған.  

Оқу құралынындағы таблицалар және сүреттер, методикалық жағынан 

дұрыс қолданылған, мазмұнына және дисциплина талаптарына сәйкес келеді, 

әрине бұл материалды жақсы қабылдауға жағымды әсер етеді.  

Оқу құралынындағы материалдың методикалық деңгейі білім 

бағдарламалар стандарттарына сәйкес келеді. Тесттік сұрақтар оқу 

құралында берілген материалдың қабылдану деңгейін тексеруге және 

бақылауға арналған.  

Оқу құралынындағы материалдың психологиялық-педагогикалық 

деңгейі дисциплина талаптарныа сай келеді.  

Оқу құралынында жалпы қабылданған терминология және жыныс 

мүшелері эндометриозының отандық және шетелдік ғылыми қоғамдарының 

заманауи жіктелуі қолданылған. Материлды оқырманға жеткізу стилі 

классикалық және қадамды. 

Рецензияға берілген оқу құралы кіріспеден, 6 бөлімнен, қорытынды, 

тесттік сұрақтардан және қолданылған әдебиеттер тізімінен құрастырылған.  

Оқу құралындағы материалды беттік талдау 

Кіріспесінде тақырыптың өзектілігі, жыныс мүшелері эндометриозы 

репродуктивтік жүйенің функционалдық және органикалық өзгерістеріне 

әкеліп соғатын, жамбас мүшелері аймағындағы ауыр созылмалы ауру сезімін 

тудыратын, бедеулікке әкелетін және пациенттердің өмір сапасын 

төмендететін ауру ретінде қарастырылады (5 бетінде).  

I бөлімінде "Эндометриоздың медициналық-әлеуметтік маңызы" 

аурудың таралу жиілігі қарастырылған, репродуктивтік жастағы әйелдер 

арасында жиілігі 12 до 50%-ға дейін жетеді, клиникалық көріністерінің көп 

түрлі болатыны туралы жазылған, мұндай жағдайда диагноз қою қиынға 

түседі, кей жағдайларда көп уақыттың кетуіне және әртүрлі әдістерді 

қолдануға мәжбүр етеді. Эндометриоз жиілігінің өсуі экологиялының 

жағымсыздығымен, стресстік жағдайлардың ағзаның нейроэндокриндік және 



иммундық жүйеге әсер етуімен, хирургиялық шаралардың көбейюімен: 

жасанды түсіктер, жатыр мойнының диатермокоагуляциясы, жатыр денесі 

және қосалқыларындағы операциялар, кесар тілігі және т.б. (7 бетінде). 

Эндометриоздың онколигиялық аспекттері де қарастырылған (8 бетінде). 

Бедеулік, жұмысқа қабылеттің төмендеуімен байланысты тақырыптың 

медициналық-әлеуметтік маңызы да осы бөлімде толық ашылған (9 бетінде). 

II бөлімінде «Жыныс мүшесі эндометриозының патогенезі және 

этиологиясының заманауи аспектілері» эндометриоз дамуының негізгі 

теориялары қарастырылады: имплантациялық (эндометриальдық), 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және метапластикалық (10 бетінде). 

Эндометриоз дамуының негізгі патогенетикалық механизмдері 

қарастырылған: ретроградтық етеккір, гормональды және иммунды 

жүйелердің дисфункциясы, генетикалық бейімділік және аурудың даму 

қауып-қатер факторлары (11-15 бетінде). Аурудың генетикалық бейімді 

әйелдерде дамуы аутосомдық-доминанттық тұқым қуалаушылықпен 

байланысты екені талқыланған (14 бетінде). Осы замандада эндометриоздың 

кейбір этиологиясы мен патогенезіне байланысты сұрақтары толық 

зерттелмеген. 

III бөлімінде "Эндометриоз жіктемесі" халықаралық, еуропалық және 

отандық ғылыми медициналық қоғамдар ұсынған аурудың заманауи 

терминологиясы  және жіктелуі беріледі, (16–21 бетінде).  

IV бөлімінде "Жыныс мүшесі эндометрозының диагностикасының 

заманауи әдістері"  жыныс мүшелері эндометриозының инвазивті емес және 

инвазивті диагностика әдістері қарастырылған. Бөлім 6 тармақтан 

құрастырылған: клиникалық әдістер, ультрасонография, компьютерлік 

томография және магниттік-резонанстық томография, гистероскопия және 

гистеросальпингография, лапароскопия және лабораторлық диагностика 

әдістері. Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде 

шағымдары, анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және 

бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру. Жыныс мүшесі 

эндометрозының негізгі клиникалық көріністері қарастырылған: дисменорея, 

етеккір функциясының бұзылыстары, мено- и метроррагия, етеккік аралық 

жамбас аймағындағы ауру сезімі, кіші жамбас аймағындағы жабысу үрдісінің 

болуы, бедеулік (22 бетінде). Бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) 

тексеру бойынша анықталатын жыныс мүшесі эндометрозының белгілері 

сүреттелген (26 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының ультрадыбыстық 

белгілері иллюстрациялармен көрсетілген (27–30 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының компьютерлік томография және магниттік-резонанстық 

томография бойынша анықталатын белгілері иллюстрациялармен берілген 

және әр әдістің ақпараттылығы айтылған (31–34 бетінде). Ішкі 

эндометроздың негізгі гистероскопиялық белгілері және әдісті қолдану 

кезінде болатын асқынуларда қарастырылған (35 бетінде). Бүгінгі таңда 

лапароскопия эндометрозды нақтылайтын ең ақпаратты әдіс болып табылады 

(36 бетінде). Лапароскопияның ерекшеліктері, диагностикалық және емдік 

лапароскопияға көрсеткіштер, қолдану кезіндегі асқынулар туралы айтылған 



(36 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының лапароскопиялық белгілері 

сүреттермен көрсетілген (37, 38 бетінде). Лабораторлық әдңстер арасында да 

заманауи әдістер қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, 

PO-тест, структуралық-оптикалық қан сарысуын зерттеу (39–43 бетінде). 

V бөлімінде "Жыныс мүшелері эндометриозы терапиясының заманауи 

ұстанымдары" 3 тармақтан тұрады: консервативты терапия, хирургиялық 

ем, аралас терапия. Консервативты ем негізінен гормоналды терапиядан 

тұрады, өйткені эндометриоздың дамуына нейроэндокриндік жүйедегі 

өзгерістер аыл келеді (47 бетінде). Бұл бөлімде тәжірибелік гинекологияда 

қолданылатын заманауи препараттар қарастырылған, гонадотропин-

рилизинг-гормондардың агонисттері (аГнРГ), прогестагендер, эстроген-

гестагенды препараттар (49 бетінде). Әсерету механизмдері,  жанама 

әсерлері, қолдануға қарсы көрсеткіштер, емдеу нәтижелілігі және ем 

аяқталғанан кейінгі рецидив жиілігі қарастырылған (50–54 бетінде). 

Гормоналды еммен қосыла қосымша емді қолдану рецидивка қарсы кезеңнің 

ұзаруына әкеледі және емнің нәтижесін арттыра түседі (56 бетінде). 

Эндометриоздың хирургиялық емінің негізгі принциптері қарастырылған, 

хирургиялық әдіс эндометриалды гетеротопияларды жоюдың радикалды 

әдісі болып табылады (57–60 бетінде). Аралас терапияның негізгі 

ұстанымдары қарастырылған (61 бетінде).  

VI бөлімінде "Жасөспірім қыздардың жыныс мүшелері 

эндометриозының ерекшеліктері" 3 тармақтан құралған: жасөспірім қыздар 

жыныс мүшелері эндометриозының этиологиясы мен патогенезы, заманауи 

диагностика аспектілері және терапиясы. Бірінші тармағында жыныс 

мүшелері эндометриозының жасөспірім қыздарда даму себептері 

қарастырылған: дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және имплантациялық 

(эндометриальдық) гипотезалар (62 бетінде). Жасөспірім қыздарда жыныс 

мүшелері эндометриозының патогенезы қарастырылады, ауру патогенезынде 

маңызды орын гипоталамус-гипофиз-аналық без жүйесіндегі бұзылыстарға 

байланысты, бұл жүйенің дамуы іш құрсағында басталып жыныстық жетілу 

кезеңінде аяқталады (63 бетінде). Антенальдық кезеңнің патологиялыө өтуі 

келешекте иммундық жүйенің жұмысына әсерін тигізеді, ал иммундық 

жүйенің дисфункциясы ювенильды кезеңде эндометриоздың дамуына әсер 

етуі мүмкін (64 бетінде). Екінші тармағында жасөспірім қыздар жыныс 

мүшелері эндометриозы диагностикасының ақпаратты әдістері 

қарастырылады, оның ішінде клиникалық әдістер, ультрасонография, 

магниттік-резонанстық томография, лапароскопия және лабораторлық 

әдістер (65-68 бетінде). Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның 

ішінде шағымдары, анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері 

және бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру (65, 66 бетінде). 

Жыныс мүшелері эндометриозының ультрадыбыстық және магниттік-

резонанстық томографиялық белгілері, бұл әдістердің жасөспірім кезеңде 

қолдану артықшылықтары қарастырылған (67 бетінде). Лапароскопияны 

балалар угренттік хирургиясында қолданудың артықшылықтары 

талқыланған (68 бетінде). Лапароскопияны жасау кезіндегі болатын 



асқынулар, жасөспірім қыздарға лапароскопия жасауға қатаң көрсеткіштер 

болуын талап етеді (68 бетінде). Жасөспірім қыздарда эндометриозды 

диагностикалаудың ақпаратты және инвазиты емес лабораторлық әдістері 

қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, структуралық-

оптикалық қан сарысуын зерттеу. Үшінші тармағында жасөспірім қыздарда 

эндометриозды емдеу әдістері қарастырылған, оның ішінде гормонотерапия, 

энзимотерапия, стероидты емес қабынуға қарсы препараттар, 

иммуномодуляторлар, адаптогендер, антиоксиданттар, антигистаминды 

препараттар. Жасөспірім қыздарда эндометриоздың гормоналды терапиясы 

әлі де жан-жақты қарастырылып жатқан сұрақ, көбінде ол гормоналды 

терапияның жанама әсерлерімен байланысты. Жасөспірім қыздарда 

эндометриозды оперативті емдеуге көрсеткіштер қарастырылған.  

Қорытынды бөлімінде автор тақырыптың негізгі сұрақтарын 

қорытындылайды, аурудың алдын алу шаралары және мүмкіндіктері 

қарастырылған, эндометриозды уақтылы анықтау және емдеу әдістері 

талқыланады. Жасанды түсіктердің, жатыр және жатыр қосалқыларына 

жасалатын оперативті шаралардың санын азайту, әсіресе жас әйелдер 

арасында эндометриоздың тиімді алдын алу шаралары болып 

қарастырылады.  

Қорытынды 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 акушерия және гинекология 

кафедра доценті, м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс 

мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері» 

оқу құралы медициналық жоғарғы оқу орындарына қолданылатын  оқу 

құралдарына қойылатын негізгі талапатарға сай келеді, оқу құрлында өзекті 

мәселелер қарастырылған және шығарылымға ұсынылады. Медициналық 

жоғары оқу орындары студенттеріне, акушер-гинеколог интерн-дәрігерлерге 

және резиденттерге арналған. 

 

3) Учебное особие на русском языке «Риски здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами». Автор: Досмухаметов А.Т. Рецензенты:  Зав. кафедрой 

гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессор Тогузбаева К.К., Ученый 

секретарь РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального 

космического агентства РК, д.м.н., профессор Козловский В.А. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Зав. кафедрой гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессора                                                                           

К.К. Тогузбаевой на учебное пособие Досмухаметова А.Т. 

«Риски здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха промышленными выбросами» 

 

Единолично разработанное учебное пособие к.м.н., и.о. доцента 

кафедры общей гигиены и экологии А.Т. Досмухаметова на тему «Риски 



здоровью населения от химического загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами», состоит из введения, 5 глав, 50 тестовых 

заданий, 25 источников литературы. Пособие изложено на 103 страницах 

машинописного текста, проиллюстрировано 24 таблицами. 

В пособии изложены основные положения, принципы и критерии 

международно признанной методологии оценки риска, являющейся одним из 

важнейших научно-практических инструментов для  принятия обоснованных 

решений в области управления качеством окружающей среды  в интересах 

охраны здоровья населения. Предлагаемое учебное пособие позволяет 

ознакомиться с методом оценки риска здоровью населения от воздействия 

химического загрязнения атмосферного воздуха. Теория иллюстрируется 

наглядными практическими примерами и упражнениями, позволяющими 

проверить усвоение материала. 

Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов разработана на 

основе исследований, проведенных коллективом кафедры общей гигиены и 

экологии при активном участии самого автора.  

На сегодняшнее время в учебный процесс гигиенических кафедр 

медицинских вузов уже внедрено преподавание методологии оценки риска 

здоровью населения. Именно поэтому данное учебное пособие будет 

необходимо в качестве основной учебной литературы, студентам, 

обучающимся по специальностям «Медико-профилактическое дело» и 

«Общественное здравоохранение» (вузовский компонент базовых 

дисциплин). Методология оценки риска преподается в дисциплине «Оценка 

риска здоровью населения от химического загрязнения объектов 

окружающей среды» для студентов 4 курса МПД и ОЗ.   

В учебном пособии автор подробно представляет основу методологии 

оценки рисков здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами. Необходимо сказать, что учебное пособие 

является благоприятным методическим подспорьем в деле обучения 

основным принципам гигиенического нормирования и установления 

безопасного уровня на основе  методологи оценки рисков. Подобное издание 

будет первым в РК и поможет внедрению данной методологии в науку и 

практику гигиенических исследований.   

В целом, представленный объем и структура учебного пособия 

соответствуют учебным часам, выделенным в учебно-методических 

комплексах рассматриваемых дисциплин на один из основных разделов 

методологии оценки риска – оценке риска здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха. 

Данное пособие разработано согласно ГОСО-2009 специальности 

5В110400 – Медико-профилактическое дел» и специальности 5В110200 – 

«общественное здравоохранение», а также в соответствии с рабочими 

программами преподаваемой дисциплины по оценке риска (компонент 

вузовский базовых дисциплин) на кафедре общей гигиены и экологии. 

В разделах пособия изложены основные понятия, определения, 



основные этапы оценки рисков здоровью населения от химического 

загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами. Есть 

принципиальный алгоритм, пошаговое описание этапов оценки риска 

здоровью населения на основе собственных пилотных исследований в 

различных экологически неблагополучных регионах РК. 

Развитие  методологии оценки рисков осуществлялось усилиями 

специалистов разного профиля, представляющих различные дисциплины, в 

первую очередь: эпидемиологов, токсикологов, гигиенистов,  химиков, 

профпатологов, клиницистов, математиков, инженеров, а также ученых в 

области социальных дисциплин.  Каждая из этих дисциплин внесла свой 

существенный вклад в развитие методов оценки риска, что в последующем 

реально обеспечит междисциплинарные связи в данном направлении. 

Научный и методический уровень содержания работы не вызывает 

сомнений, поскольку оно разработано по результатам пилотных 

исследований, проведенных кафедрой общей гигиены и экологии КазНМУ 

при активном участии автора.  

В данном учебном пособии цитируются выдержки из статей, а также 

приведены рисунки других авторов, имеющих право на интеллектуальную 

собственность. Материал подкреплен примерами и упражнениями на основе 

собственных исследований, которые позволяют более полно воспринять 

предоставленную информацию. 

В учебном пособии не прослеживаются какие-либо существенные 

неточности, методические и стилистические недостатки. 

Рекомендации. 

В данном пособии на высоком научно-педагогическом уровне 

раскрываются вопросы методики оценки риска здоровью населения от 

загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами. На 

сегодняшнее время в мире практикуются различные методики  оценки 

рисков здоровью населения от влияния различных факторов среды обитания, 

например физических и биологических. В связи с этим, хотелось бы 

пожелать автору продолжить работу в данном направлении. 

Заключение. 

Рекомендую пособие к печати и распространению в качестве учебной 

литературы для преподавания в КазНМУ и других медицинских ВУЗах РК. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Ученого секретаря РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального 

космического агентства РК, д.м.н., профессора  Козловского В.А.  

на учебное пособие А.Т. Досмухаметова на тему «Риски здоровью 

населения от химического загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами» 

 

Учебное пособие «Риски здоровью населения от химического 

загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами», 



единолично разработанное Досмухаметовым А.Т. состоит из введения, 5 

глав, 50 тестовых заданий, 25 источников литературы. Изложено на 103 

страницах машинописного текста, проиллюстрировано 24 таблицами.  

Здоровье населения в значительной степени зависит от качества среды 

обитания. В тоже время, промышленный рост приводит к загрязнению 

объектов окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. Вместе с 

тем промышленность, автотранспорт и энергетика выбрасывают в атмосферу 

сотни загрязняющих веществ. Проблема необъятна.  

В связи с интенсивным развитием промышленного производства в 

Республике Казахстан появляются зоны экологического неблагополучия, что 

может приводить к различным нарушениям здоровья населения.   

Учебное пособие, разработанное и.о. доцента кафедры общей гигиены и 

экологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Досмухаметовым А.Т., для 

обучения бакалавров медицинских вузов по специальностям «Общественное 

здравоохранение» и «Медико-профилактическое дело» оценке рисков 

здоровью населения от воздействия факторов окружающей среды, а именно 

от антропогенного загрязнения атмосферного воздуха, актуально. 

Количественная оценка рисков здоровью населения от химического 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов 

разработана на основе исследований, проведенных коллективом кафедры 

общей гигиены и экологии при активном участии самого автора. 

Обучающиеся вуза имеют возможность принимать участие в научных 

исследованиях кафедры.  

С 2012 года сотрудники кафедры внедрили методологию оценки риска 

здоровью населения в учебный процесс кафедры. Пособие рассчитано для 

обучения студентов специальностей «Общественное здравоохранение» и 

«Медико-профилактическое дело» (компонент вузовский базовых 

дисциплин) по дисциплине «Оценка риска здоровью населения от 

химического загрязнения объектов окружающей среды».  

В учебном пособии ясно и подробно освящены вопросы основ 

методологии оценки рисков здоровью населения. Пособие является 

благоприятным методическим подспорьем в деле обучения основам 

методологи оценки рисков не только для обучающихся в КазНМУ, но и в 

других высших учебных заведений нашей страны. Подобное издание будет 

первым в РК и поможет внедрению данной методологии в науку и практику 

гигиенических исследований.   

Объем и структура учебного пособия соответствует учебным часам, 

выделенным в учебно-методических комплексах рассматриваемых 

дисциплин на один из основных разделов методологии оценки риска – 

оценке риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Пособие построено в соответствии с ГОСО 2009 РК и рабочими 

программами преподаваемых дисциплин по оценке риска (компонент 

вузовский базовых дисциплин) на кафедре общей гигиены и экологии.  

В пособии последовательно и лаконично изложены основные понятия и 



определения, применяемые в методологии оценки риска. Подробно 

изложены основные этапы оценки рисков здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха. Работа основана на 

результатах, проведенных коллективом кафедры исследований в различных 

регионах республики.  

Методология оценки рисков здоровью населения предусматривает 

взаимодействие специалистов разного профиля: гигиенистов, токсикологов, 

иммунологов, химиков, профпатологов, клиницистов, математиков, 

инженеров и др.  Данное пособие обеспечит междисциплинарные связи в 

деле охраны окружающей среды и здоровья населения. 

Учебное пособие выполнено на высоком методическом уровне, 

поскольку в работе приведены реальные примеры исследовательской 

деятельности автора.  

В пособии корректно использованы отечественные и зарубежные 

литературные данные и иллюстрации, имеются соответствующие ссылки. 

Дополнительно представлен список рекомендуемой литературы. Для 

обучающихся наглядно приведены примеры научно-исследовательских 

работ, проводимых кафедрой общей гигиены и экологии, а также 

лабораторией оценки рисков здоровью населения. 

Значимых неточностей, методических и стилистических недостатков в 

данной работе не выявлено. 

Рекомендации: 

Работа выполнена на высоком методическом уровне. Хотелось бы, 

чтобы автор продолжил научные изыскания и издательскую деятельность в 

данном направлении. Это помогло бы не только при подготовке будущих 

специалистов в области защиты окружающей среды, улучшения здоровья 

населения, в сфере защиты прав потребителей, но и для гигиенической науки 

и практики в Казахстане. 

Заключение: 

Рекомендую учебное пособие к изданию, которое в бакалавриате 

КазНМУ и других медицинских ВУЗах РК будет являться основной для 

преподавания дисциплин по оценке рисков здоровью населения. 
 

 

Проект решения:  

 

1. Утвердить и направить в Департамент Высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан для присвоения грифа МОН РК и 

разрешения к изданию следующие учебные пособия: 

1) Учебное пособие на казахском языке «Жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі  сексуалды бұзылыстар».  

Автор: Омарова Г.К. Рецензенты: Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 КазНМУ им С.Д.Асфендиярова,  д.м.н. С.Ш.Есенова, 

директор Алматинского городского центра перинатологии и детской 

кардиохирургии, д.м.н. Исина Г.М.  



2) Учебное пособие на казахском языке «Жыныс мүшелері эндометриозы 

диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері». Автор: 

Садуақасова Ш.М. Рецензенты: зав.кафедры акушерства и гинекологии 

№ 1 КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, д.м.н., профессор Омарова Г.К., 

доцент кафедры акушерства и гинекологии КазМУНО, к.м.н. 

Сармулдаева Ш.К.   

3) Учебное особие на русском языке «Риски здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами». Автор: Досмухаметов А.Т. Рецензенты:  Зав. кафедрой 

гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессор Тогузбаева К.К., Ученый 

секретарь РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального космического 

агентства РК, д.м.н., профессор Козловский В.А. 

Ответственные: председатель методического совета Тулебаев К.А., 

секретарь методического совета Жунусова А.Ж., авторы учебных 

пособий  

Срок исполнения: июль 2015 г.   

 

 

 

 


