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Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ Ұлттық ғылым 

академиясының академигі Рақышев Алшынбай Рақышұлының  «Адам 

денесі» оқулығын Қазақстан Республикасының Ғылым, техника және білім 

беру саласындағы Қ.И.Сатпаев атындағы мемлекеттік сыйлыққа ұсыну 

туралы. 

Баяндамашы: ОӘжЖС бойынша проректор Тулебаев К.А.  

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясының академигі Рақышев Алшынбай Рақышұлы 

медицина ғылымының дамуына зор үлес қосқан, ұлттық медицина 

терминологиясының іргетасын қалаушы, лазер сәулесін медицина саласында 

қолдану жӛніндегі дүниежүзілік қауымдастықтың Құрметті Президенті 

(Париж,1980 ж.), Халықаралық морфологтар ассоциациясының  Құрметті мүшесі 

(Мәскеу, 2006ж.), Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 

терминологиялық комиссиясының тӛрағасы, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық медицина университетінің қалыпты анатомия кафедрасының құрметті 

меңгерушісі, Мемлекеттік «Құрмет» орденінің, А.Байтұрсынов атындағы «Саңлақ 

автор» алтын медалінің, жалпы ұлттық тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының иегері. 

Қазақстандағы алғашқы жарық кӛрген кӛптеген анатомиялық-терминологиялық 

сӛздіктердің және жоғарғы медициналық оқу орындары мен колледждерге 

арналған қазақ тіліндегі анатомия оқулықтарының авторы.  

2015 жылы медициналық жоғары оқу орындарының білім алушыларына 

арналған 3 томнан тұратын «Анатомия» оқулығы білім беру үдерісіндегі заманауи 

талаптарды ескере отырып, қайта басылды. Оқулықтың 1 томы: Сүйектер адам 

денесінің құрылымын зерттейтін ғылым— анатомияның жалпы міндеті, тарихы 

және даму жолдары, оның басқа медициналық ғылымдар саласындағы орнына 

арналады. Оқулықтың 2 және 3 томында асқорыту жүйесі, тыныс алу, несеп-

жыныс жүйелері,эндокриндік бездер, тамырлар, артерия, веналар, лимфа 

жүйелері, жүйке жүйесі және оның орталық және шеткі бӛлімдері, сезім мүшелері 

баяндалған. 

Оқулық сәйкес салалар бойынша біріктірілген. Терминдер толықтырылып, 

суреттері жаңартылып, қайта басылған оқулық барлық деңгейдегі медицина 

саласы қызметкерлері мен білім алушыларға ұсынылған. 
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