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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

жанындағы 6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Кемельбеков Канатжан 

Сауханбековичтің «Жүректің туа біткен кардиоваскулярлы аурулары 

кезінде хирургиялық  көмек көрсетуді жақсарту жолдары» 

тақырыбындағы диссертациясын қорғауға жиналған диссертациялық 

кеңес отырысының 

 

СТЕНОГРАММАСЫ 

 

 

 

қ. Алматы 

 

«26» желтоқсан 2016 жыл 

ХАТТАМА № 9 

Диссертациялық кеңестің отырысына диссертациялық кеңестің 21 

мүшесінен 17 мүшесі қатысты, соның ішінде қарастырылып отырған 

диссертация саласында ғылым докторларының саны – 16, ғылым 

кандидаттарының саны – 1. Диссертациялық кеңестің 4 мүшесі негізді 

себептерге байланысты қатыса алмады. 

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесін алу үшін Кемельбеков Канатжан Сауханбековичтің «Жүректің туа 

біткен кардиоваскулярлы аурулары кезінде хирургиялық  көмек көрсетуді 

жақсарту жолдары» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы. 

 

Диссертациялық кеңестің төрайымы – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор Рамазанова Бахыт Аманулловна 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы – медицина 

ғылымдарының докторы, доцент Ералиева Ляззат Тасбулатовна 

Тіркеу қағазы бойынша Диссертациялық кеңестің 21 мүшесінен 17 мүшесі 

қатысты, олар: 

1. Рамазанова Бахыт Аманулловна – м.ғ.д., профессор, 03.00.07 – 

микробиология;  

2. Локшин Вячеслав Нотанович – м.ғ.д., профессор, 14.00.01 – 

акушерлік және гинекология; 

3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – м.ғ.д., доцент, 14.00.10 – жұқпалы 

аурулар; 

4. Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна – м.ғ.д., профессор, 14.00.07 – 

гигиена; 

5. Идрисова Жаннат Рустемовна - м.ғ.д., профессор, 14.00.13 – жүйке 

аурулары, 14.00.09 – педиатрия; 

6. Егембердиев Толеген Жанылбекович – м.ғ.д., профессор, 14.00.44 – 

жүрек-қантамыр хирургиясы; 



2 

 

7. Баймаханов Болатбек Бимендеевич - м.ғ.д., профессор, 14.00.27 – 

хирургия; 

8. Баймаханов Абылай Ниятович - м.ғ.к., доцент, 14.00.27 – хирургия; 

9. Исаева Раушан Биномовна – м.ғ.д., профессор, 14.00.09 – 

педиатрия; 

10. Куандыков Ерлан Амангельдиевич - м.ғ.д., доцент, 14.00.40 – 

урология; 

11. Беспаев Абдимажит Тасибекович – м.ғ.д., 14.00.44 – жүрек-

қантамыр хирургиясы; 

12. Лепесова Маржан Махмутовна – м.ғ.д., профессор, 14.00.13 – жүйке 

аурулары, 14.00.09 – педиатрия; 

13. Шокарева Галина Владимировна - м.ғ.д., профессор, 14.00.06 – 

кардиология; 

14. Джуматаева Зауре Асылхановна – м.ғ.д., доцент, 14.00.08 – көз 

аурулары;  

15. Маншарипова Алмагуль Тулеуовна – м.ғ.д., профессор, 14.00.06 – 

кардиология, 03.00.25 – гистология, цитология, жасушалы биология; 

16. Кайдарова Диляра Радиковна – м.ғ.д., профессор, 14.00.14 – 

онкология; 

17. Нурпеисов Таир Темырланович – м.ғ.д., доцент, 14.00.36 – 

аллергология және иммунология. 

 

Төрайым – медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Рамазанова Бахыт Аманулловна: Аса құрметті диссертациялық кеңес 

мүшелері! Бүгінгі диссертациялық кеңес мәжілісінің кезекті отырысында 

қатысу парағындағы мәлімет бойынша диссертациялық кеңестің  21 

мүшелерінен, 17 қатысуда. Демек, кеңесті өткізуге кворум толық құрылған деп 

негіздеуге болады. Осыған байланысты С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық Медицина университетінің жанында құрылған  6D110100 – 

«Медицина» мамандағы бойынша диссертациялық кеңес мәжілісін ашық деп 

жариялауға рұқсат етіңіздер.  

Күн тәртібінде (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін Кемельбеков 

Канатжан Сауханбековичтің «Жүректің туа біткен кардиоваскулярлы аурулары 

кезінде хирургиялық көмек көрсетуді жақсарту жолдары» атты диссертациясын 

қорғауы.  

Диссертация Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің, Шымкент медицина институтының «Травматология, 

ортопедия және онкология» кафедрасы мен Ғылыми-клиникалық 

кардиохирургия және трансплантология орталығында (Тараз қаласы) 

орындалған. 

Ғылыми жетекшілер:  

1. Джошибаев  Сейтхан – медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығының 

директоры (Тараз қаласы). 
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2. Баймагамбетов Амирхан Кемелкулович – медицина ғылымдарының 

докторы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің, 

Шымкент медицина институтының «Травматология, ортопедия және 

онкология»  кафедрасының меңгерушісі. 

Шетелдік ғылыми кеңесшісі: 

Аркадий-Ави Котляр – PhD., Интегративті медицина клиникасының 

басшысы, Каплан медициналық орталығының маманы (Израиль мемлекеті, 

Ришон Ли Цион қаласы). 

 

Ресим рецензенттер:  

1. Егембердиев Толеген Жанылбекович – (14.00.44 жүрек-қан тамыр 

хирургия) медицина ғылымдарының докторы, профессор. С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, жүрек-қан тамыр хирургия 

кафедрасының меңгерушісі. 

2. Батталова Куралай Сериковна – (14.00.44 жүрек-қан тамыр хирургия) 

медицина ғылымдарының кандидаты, Педиатрия және балалар хирургиясы 

ғылыми орталығының  кардиохирургия бөлімшесінің меңгерушісі. 

Ғылыми жұмыс қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. 

Сөз кезегі ізденушінің жеке іс-құжаттарымен таныстыру үшін 

диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы медицина ғылымдарының докторы, 

доцент Ералиева Ляззат Тасбулатовнаға беріледі (3-5 минут). 

  

 Ғылыми хатшы, медицина ғылымдарының докторы, доцент 

Ералиева Ляззат Тасбулатовна: Аса құрметті төрайым, құрметті 

диссертациялық кеңестің мүшелері! PhD докторант Кемельбеков Канатжан 

Сауханбековичтің жеке құжатында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 

талаптарына қажет барлық құжаттар жиналған. Барлық құжаттар уақтысында 

тапсырылды. Мінездемені оқуға рұқсат етіңіздер: 

Кемельбеков Канатжан Сауханбекович  2007-ші жылы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік медицина академиясының педиатрия факультетін үздік аяқтаған. 

2007-2008 жж. аралығында аталған оқу орнында «балалар хирургиясы» 

мамандығы бойынша  интернатурадан өткен.  

2008-2010жж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық 

академиясында «Педиатрия» мамандығы бойынша резидентураны сәтті 

аяқтаған.  Резидентураны аяқтағаннан кейін 2010 – 2013 жж. аралығында 

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің, оқу-

клиникалық базасының балалар аурулары кафедрасында оқытушы қызметін 

атқарған.  

2013-2016 жж. Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 

университетінде PhD докторантурада оқыған. Отандық ғылыми жетекшілер: 

м.ғ.д., профессор С.Джошибаев пен м.ғ.д. А.К.Баймағамбетовтың және 

шетелдік ғылыми кеңесші PhD., Аркадий-Ави Котлярдың (Израиль) 

жетекшіліктерімен «Жүректің туа біткен кардиоваскулярлы аурулары кезінде 
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хирургиялық көмек көрсетуді жақсарту жолдары» атты диссертациялық 

тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмысын орындаған.   

Диссертациялық жұмыстың тақырыбы, ғылыми жетекшілер мен ғылыми 

кеңесшілер Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің  

Сенат отырысында бекітілген (№2 хаттама 31 қазан 2013 ж., №2 хаттама 07 

қараша 2014 ж., №2 хаттама 30 қазан 2015 ж.). 

Диссертациялық жұмыстың тақырыбына байланысты 8 мақаласы жарық 

көрді. Оның ішінде: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынылған ғылыми 

баспаларда – 3, Халықаралық және шетелдік конференцияларда – 4,   Scopus 

дерекқор базасына  кіретін халықаралық басылымдарда (Research Journal оf  

Medical Sciences) –1.  

Докторанттың жеке құжатында кафедра аралық ғылыми-координациялық 

кеңестің оң қорытындысы бар (№3 хаттама  27 мамыр 2016 жыл) және құжатқа 

отырыс төрағасы м.ғ.к. Н.А.Жуманазаровтың қолы қойылған. Диссертациялық 

кеңесте ашық қорғауға ұсынылған. 

Диссертацияға «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» 

диссертация қорымен  салыстырмалы-сәйкестендірілген талдау жүргізілген. 

Талдау нәтижесінде аталған құжаттың «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат 

орталығы» қорымен сәйкестігі анықталмады.   

Осыған байланысты Кемельбеков Канатжан Сауханбековичтің жеке іс-

құжатында  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім 

және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына қажет барлық 

құжаттар жиналған. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет! 

 

Төрайым: Құрметті кеңес мүшелері ізденушінің жеке ісі бойынша 

сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Диссертацияның негізгі қағидаларын 

баяндау үшін сөз докторант Кемельбеков Канатжан Сауханбековичке беріледі. 

Дисертациялық жұмысыңызды таныстыру үшін 20 минут уақыт беріледі. 

 

Ізденуші диссертациясының негізгі қағидаларын баяндайды (баяндама 

тіркеледі). 

 

Төрайым: Диссертациялық кеңес мүшелері, ізденушіге  сұрақтарыңыз бар 

ма? Марқабат!  

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Локшин Вячеслав 

Нотанович: Менің диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері бойынша 

бірнеше сұрақтарым бар. Айтыңызшы: 

1. Сіздің зерттеу жұмысыңызда жүректің туа біткен даму ақаулары таралуы 

бойынша Жамбыл Облысы мен Қазақстан Республикасы және әлемнің басқа да 

елдері арасында салыстырмалы көрсеткіштер бар ма?  

2. Сіздің таңдап алынған зерттеу тобыңыздағы емдеу шараларының 

тиімділігі бойынша әлемнің басқа да елдеріндегі (мысалы, Израиль мемлекеті) 

ем шараларының арасындағы айырмашылық қандай? 
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3. Қауіп-қатер факторларының ішінен: анасының дәрілік заттарды 

қабылдау, алкоголь және темекі шегуі сияқты зиянды әдеттердің әсері қандай? 

Сіздің зерттеуіңізде эклампсиялық қауіп фактор көрсетілген. Аталған жағдай 

кеш қалыптасады, яғни шамамен жүктіліктің 22-28 апталықтарында. Бұл 

кезеңде жүректің құрылысының бастамасы қалыптасып үлгереді. Ендеше, 

сіздің зерттеуіңізде эклампсиялық қауіп факторының қандайда ерекшелік 

әсерлері байқалды ма?  

  

Ізденуші: Аса құрметті Вячеслав Нотанович! Қойған сұрақтарыңызға 

рахмет. Жауап беруге рұқсат етіңіз.   

1. Бірінші сұрақ бойынша, яғни жүректің туа біткен даму ақаулары 

басқада Қазақстан Республикасының Облыстары бойынша салыстырмалы 

талдаулар жүргізілді. Негізгі мәліметтер Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігінің, медициналық қызметті ұйымдастыру департаментінің 

статистикалық мәліметтеріне сүйене отырып жасалынды. Жамбыл 

Облысындағы  жүректің туа біткен даму ақауларының таралуы өзге 

Облыстармен салыстырған кезде Оңтүстік Қазақстан Облысынан кейін 2-ші 

орында , ал Республикалық деңгейден  жоғары тұрады. Сондықтан да, Жамбыл 

Облысындағы  жүректің туа біткен даму ақаулары  бар нәрестелерді таңдап алу 

негіз болып табылды. Ал енді әлемдік деңгейдегі  жүректің туа біткен даму 

ақауларының таралу деңгейіне тоқталсақ, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мәлеметі бойынша 7-10 жағдайға алып қарастырған. Ал, біздің 

зерттеуімізде бұл көрсеткіш 9,2 жағдайдан сәйкес келеді. Демек, әлемдік 

көрсеткіштердің диапозондық шегінде болды.  

2. Екінші сұрақ бойынша, сұраққа жауап беруге рұқсат етіңіз дәрілік 

заттың тиімділігі бойынша. Біздің жүргізілген зерттеуіміздегі қабынуға қарсы 

стероидтық емес дәрілік зат  ретінде «Педеа» дәрілік заты таңдалынып алынған. 

Сонымен қатар, консервативті және хирургиялық жолмен «лигирлеу» 

операциясы бойынша ем шараларының нәтижелері салыстырмалы түрде бөліп 

қарастырдық, яғни мұнда негізінен «Педеа» препаратының әсері өте жоғары 

екендігі оған зерттеу барысында көз жеткіздік. Сонымен қатар, кемшіліктері де 

байқалды. Ашық артериалды өзекше диаметрі айқын болған жағдайда 

тиімділігі төмен болып табылады және стероидтық емес дәрілік заттың  жанама 

әсерлері жоғары болады. Оларға жататындар: ерте кезеңде дамитын 

некротикалық энтероколит, қарынша ішілік қан құюлулар. Егер де нәресте 

гипоксиялық ишемиялық энцефалопатиямен туылатын болса, бұл 

көрсеткіштердің деңгейі арта түседі. Сонымен қатар, аталған ем шараларынан 

кейінгі өлім көрсеткіштері жоғары болуына байланысты хирургиялық жолмен 

«лигирлеу» операциялық ем шараларына жете көңіл бөлдік. Бұл дәрілік заттың  

тиімділік нәтижесін әлемнің басқа да мемлекеттеріндегі, соның ішінде Израиль 

мемлекетіндегі нәтижелермен салыстыра алмадық. Себебі, бұл топтағы 

фармацевтикалық препараттар ол елде тіркелмеген және оларды ашық 

артериалды өзекше кезінде негізгі ем шарасы ретінде барлық жағдайда 

«лигирлеу» операциялық ем шаралары жүргізіледі. Сондықтан осы ем 

шарасына аса назар аудардық.  
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3. Үшінші сұрақ бойынша, қауіп-қатер факторлары бойынша зерттеу 

негізгі 3 топ бойынша жүргізілді. Олардың ішінде ең жиі кездесетін 

факторлары ретінде – медико-биологиялық факторлар саналады. Олардың 

негізін жүктілік кезіндегі преэклампсиялар құрады.  Яғни, преэклампсиялардың 

әсері негізгі топта –4,2%, ал бақылау тобында –2,1% құрады. Сондықтан бұл 

факторлар зерттеу әдісімізде қарастырылған. Сонымен қатар, жүректің туа 

біткен даму ақаулары  кезінде оның қалыптасуына әсер ететін қауіп-қатер 

факторларының түрлері сіз қойған  сұрақтар бойынша қарастырылған. 

 

Төрайым: Ізденушіге қояр сұрақтарыңыз бар ма? Ия, марқабат Карлыгаш 

Кабдешовна. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешовна: Аса құрметті, Канатжан Сауханбекович! Менде екі сұрақ бар:  

1. Бірінші сұрақ, жүректің туа біткен даму ақауларының ішінен зерттеу 

жүргізуге бір нозологиялық түрін таңдадыңыз? Мен осы тұрғыдан маман 

клиницист емеспін. Сонда да жүректің туа біткен даму ақауларының басқа да 

ауруларымен салыстыра отырып көрсету қажет па деп ойлаймын. 

2. Екінші сұрақ,  медикаментозды ем шарасы ретінде қолданылған «Педеа» 

препаратының  операциялық «лигирлеу» арқылы ем шарасының алдында 

жүргізілуінің әсер ету механизмі қандай? Тек қысқаша түсіндіріп өтсеңіз.  

 

Ізденуші: Аса құрметті Карлыгаш Кабдешовна! Қойған сұрақтарыңызға 

рахмет. Жауап беруге рұқсат етіңіз.   

1. Бірінші сұрақ бойынша,біздің зерттеу жұмысымызда жүректің туа біткен 

даму ақауларының барлық нозологиялық түрлері аурулардың халықаралық 

жіктемесінің  10-шы қарастырымына сай алып қарастырдық. Соның бір  

нозологиялық түрін жеке таңдап алу себебіміз: эпидемиологиялық таралуы, 

аталған ақау түрінен болатын өлім көрсеткішінің деңгейі және жылдық 

көрсеткіштерге сай арта түсуі, сонымен қатар ерте ем жүргізу барысында 

жоғарғы нәтижелерге қол жеткізуге байланысты жүректің туа біткен даму 

ақауларының ішінен аталған нозологиялық түріне хирургиялық жолмен ем 

шараларын жүргізу арқылы жақсарту мақсатында таңдап алдық. 

2. Екінші сұрақ бойынша,яғни «Педеа» препаратының тиімділігі бойынша. 

«Педеа» дәрілік затының екінші патенттелмеген атауы- «Ибупрофен» болып 

табылады педиатрияда. Бұл дәрілік заттың әсер ету механизмі: ашық 

артериалды өзекше кезінде простогландиндердің cинтезін төмендету арқылы 

ашық артериалды өзекшенің облитерациялануына алып келеді. Аталған дәрілік 

заттың әсер ету механизмі нәресте өмірінің алғашқы 7  тәулігінде өте жоғары 

деңгейде байқалады. Бірақтан ашық артериалды өзекшенің диаметрі үлкен 

болған жағдайда гемодинамикалық айқын өзгерістер туындап, дәрілік заттың 

әсер ету деңгейі төмендейді. Сондықтан да біздің зерттеуімізде хирургиялық 

«лигирлеу» оперативті  шарасы ең тиімді емдік әдіс  болып табылды. 

 

Төрайым: Сұрақтарыңыздың жауаптарына қанағаттандыңыз ба Карлыгаш 
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Кабдешовна?   

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешовна: Ия, қанағаттандым.  

 

Төрайым: Рахмет. Кімде тағы қандай сұрақтар бар? Ия, марқабат, Абылай 

Ниятович.  

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Құрметті Канатжан Сауханбекович! Мына сіз емдеу нәтижелерін 

зерттегенде артериалды өзекшесі бітелмеген 37 шала туылған балаларды 

таңдап алғанда, сіз емдеу нәтижелерін талдағанда консервативті емдеу мен 

медикаментозды емдеудің нәтижелерін 7-ші тәулікте бағалағансыз да, ал 

операция жасалған 11 шала туылған науқастарыңызды 14-21 тәліктерде 

бағаладыңыз. Неге басқа ем шараларындағыдай 7-ші тәулікте бағалау 

жүргізбедіңіз? Соны түсіндірсеңіз. Кейіннен қойылатын тағы сұрақтар бар.  

 

Ізденуші: Аса құрметті Абылай Ниятович! Сұрағыңызға рахмет. Жауап 

беруге рұқсат етіңіз.   

Біздің жұмысымыздың зерттеу барысында емдеу нәтижелерінің тиімділігін 

3 негізгі ем шаралары бойынша, яғни консервативті, медикаментозды және 

хирургиялық  оперативті әдістермен жүргізілді. Консервативті және 

медикаментозды ем шараларының нәтижелері 7 тәулікте, ал хирургиялық ем 

шараларының нәтижелері 14-21 тәуліктерде бағаланды.Себебі, статистикалық 

мәліметтерге сүйенетін болсақ,  нәресте өмірінің алғашқы 12 тәулік 

хирургиялық емдеуге оптималды кезең болып табылады. Сонымен қатар ашық 

артериалды өзекшемен туылған нәрестелер алғашқы 7-10 күн аралығында жіті 

бақылауға алынуы тиіс. Осы уақыт аралығында  консервативті және 

медикаментозды ем шаралары жүргізіледі. Егер де, аталған ем шараларынан 

кейін нәтиже байқалмаса, онда ол - тікелей хирургиялық жолмен «лигирлеу» 

операциясымен емдеуге көрсеткіш болып табылады. Демек, алғашқы кезде 

медикаментозды ем шараларын екі курс жүргізілгеннен кейін нәтиже 

байқалмаған  нәрестелерді сұрыптап, хирургиялық жолмен емдеуге ұсынамыз. 

Ал, басқа жағдайларда консервативті және медикаментозды ем шараларын 

жүргіземіз, басшылыққа аламыз.   

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Екінші сұрақ оперативті емге алуға басты критерий – консервативті 

және медикаментозды  емге нәтиженің тиімсіздігі ме әлде ашық артериалды 

өзекшенің диаметрі болды ма алғашқы кезекте?   

 

Ізденуші: Сұрағыңызға рахмет! Жауап беруге рұқсат етіңіз. 

Жұмысымыздың зерттеу барысында өзіндік негізгі критерийлер таңдап 

алынды. Онда бірінші кезектегі талап ашық артериалды өзекшенің диаметрінде 

болды. Ал, екінші талап зерттеуге алынған ашық артериалды өзекшесі бар шала 
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туылған нәрестелерге екі реттік медикаментозды емнен кейін нәтиженің 

болмауы болып табылды және мұнда біз таңдап алу критерийлерінің ішінде 

дене салмағы мен гестациялық жасы (аптамен) бойынша таңдалынды. Яғни, 

гестациялық жасы ≥ 25 аптадан жоғары және салмағы ≥ 700 гр.нан артық 

жүректің туа біткен даму ақаулары  бар шала туылған нәрестелер құрады. 

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Тағы сұрақ, Вячеслав Нотановичтің қойған сұрағына жауап беру 

кезінде Жамбыл Облысын таңдағандығыңызды біршама атап өттіңіз. Сіздің 

Университетіңіздің орналасқан жері Оңтүстік Қазақстан Облысында, сонымен 

қатар Шымкент медицина институтының құрамында жұмыс жасадыңыз. Өзіңіз 

әлеуметтік сақтау министрлігінің статистикалық мәліметтерін келтірдіңіз. Бала 

туылу көрсеткіші жөнінен Оңтүстік Қазақстан Облысы бірінші орынды 

иемденуде және де диссертациялық жұмысыңыздың 79-шы бетінде 

көрсеткенсіз, мысалы, Оңтүстік Қазақстан Облысында 1000 тірі туылған 

нәрестелерге есептегенде  2014ж.- 25,2%, ал 2015 ж.- 30,7% сай келген. Бұл 

көрсеткіштер әлемдік деңгейден жоғары. Жамбыл Облысы емес, Оңтүстік 

Қазақстан Облысы бойынша зерттеу жүргізгенде диссертациялық жұмыстың 

құндылығы арта түсіп және материалдар жеткілікті болар еді деп ойлаймын.  

 

Төрайым: Абылай Ниятович диссертациялық жұмыс бойынша өз пікіріңіз 

бен ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды ресми емес оппонент ретінде 

білдірерсіз. Ізденушіге нақты сұрағыңыз?  

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Зерттеу жұмысына неліктен Жамбыл Облысын таңдап алғандығын 

толығырақ түсіндіріп өтсеңіз деген сұраққа жауап берсеңіз? 

 

Ізденуші: Сұрағыңызға рахмет! Жауап беруге рұқсат етіңіз. Мұнда сіздің 

сұрағыңыз өте орынды. Ия, Оңтүстік Қазақстан Облысы туылу көрсеткіші 

бойынша және жүректің туа біткен даму ақауларының кездесу жиілігі жағынан 

да алғашқы орынды иемденуде. Ал, зерттеу жұмысымызға Жамбыл Облысын 

таңдап алуымызға себептер: жүректің туа біткен даму ақауларының тарлауының 

экстенсивті көрсеткіші бойынша екінші орынды иемденуі және бұл аймақтың 

экологиялық қолайсыз региондар қатарына кіруі. Сондай ақ, Жамбыл Облысы 

бойынша кардиохирургиялық және кардиологиялық ғылыми зерттеу 

жұмыстарының ауқымы маштабы өте кең. Осыған байланысты зерттеу 

нәтижелерінің көрсеткіштері жоғары деңгейде жүргізілетіндіктен таңдап алуға 

негіз болып табылды. 

 

Төрайым: Сұрақтарыңыздың жауаптарына қанағаттандыңыз ба Абылай 

Ниятович?   

 

 Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Ия, қанағаттандым. 
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Төрайым: Рахмет. Ия, марқабат, Болатбек Бимендиевич. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Баймаханов Болатбек 

Бимендиевич: Құрметті диссертант сұраққа жауап беріңізші. 

1. Жамбыл Облысында қазіргі таңда, осы туа біткен жүректің даму 

ақауларын анықтау бойынша  интранаталды скринг бар. Сонда Жамбыл 

Облысы бойынша скрингтік зерттеулер жүргізілмеген бе? Осы 176 баланы 

жүктілік кезінде скрингтік тексеру барысында неше пайызында жүректің туа 

біткен даму ақаулары  анықталған? Бұл бірінші сұрақ скрингке байланысты. 

2. Екінші сұрақ, ғылыми жаңалықтарға байланысты. Сізге дейін сонда 

Жамбыл Облысында ешқандай терең талдау жасалынбаған ба осы жүректің туа 

біткен даму ақаулары  бойынша? Жасалынса олардың нәтижелері қандай? 

Жалпы бұл Денсаулық сақтау басқармасының тікелей жұмысы. Себебі өзіңіз 

айтқандай бір жасқа дейінгі нәрестелердің 87%  жүректің туа біткен даму 

ақауларынан өлім жағдайына ұшырайды. Негізгі бала өлім себептерінің 

негіздерін осы даму ақаулары құрауда. Осы көрсеткіштермен сіздің зерттеу 

жұмыстарыңыздың арасында зерттеу нәтижесі бойынша қандай айырмашылық 

бар? Сонымен қатар, Вячеслав Нотановичтің сұрағына қатысты негізгі бірінші 

кезектегі үш факторды айтыңызшы? Жамбыл Облысында аталған ақаулықтарға 

алып келетін инфекция болса қандай инфекция?   

3.  Ғылыми жаңалыққа байланысты. Қандай жаңа тәсілді енгіздіңіз ашық 

артериалды өзекшені емдеуге байланысты? Соңғы сұрақ Ибупрофенге 

байланысты. Дүние жүзілік тәжірибе бар ма? Аталған препаратты қолдану 

бойынша.  

 

Ізденуші: Аса құрметті Болатбек Бимендиевич! Сұрақтарыңызға рахмет. 

Жауап беруге рұқсат етіңіз.  

1. Жамбыл Облысы бойынша жүректің туа біткен даму ақауларын  анықтау 

барысында скрингтік зерттеулер жүргізілген. Бұл скрингтік зерттеулер жалпыға 

міндетті Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің ұсынылған 

зерттеулеріне сәйкес жүргізілді. Осыған сәйкес интранаталды скрингтік 

зерттеулер үш кезең бойынша жүзеге асырылды: бірінші кезең- 12 апта, екінші 

кезең- 20-22 апта  аралығында, үшінші кезең- 32 апта аралығында жасалған, 

яғни арнайы тексеруден өткізілген. Бірінші кезеңде жүректің туа біткен даму 

ақауларының кейбір ерекшеліктеріне байланысты анықтау қиынға 

соғатындықтан олар екінші кезеңдегі скрингтік зерттеулерге өтіп кетеді. Бұл 

кезде  жүректің туа біткен даму ақауларының 20-25%-де алғашқы диагноз 

қойылады және жүктілікті үзу ұсынылады. Олардың арасында зерттеу 

барысында қауіп факторларының ішінен вирусты жұқпалар ең жиі алып келуші 

фактор ретінде қарастырылды (TORCH жұқпалар). Одан кейінгі кезеңде ЖРВИ 

және басқа да бактериалды жұқпалар құрады. 

2. Екінші сұрақ бойынша,  Жамбыл Облысы бойынша жүректің туа біткен 

даму ақауларының бір жасқа дейінгі балалар арасында таралуы оларға алып 

келетін қауіп-қатер факторлар өлім көрсеткіштері бойынша құрылымдық 
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ерекшеліктері және хирургиялық ем шараларын жақсарту бойынша да бізге 

дейін терең талдаулар жүргізілген ғылыми жұмыстар жасалынбаған. 

3. Жүректің туа біткен даму ақауларының пайда болуына алып келетін 

қауіп-қатер факторларын негізгі үш топқа бөліп қарастыруға болады: 

демографиялық, әлеуметтік-гигиеналық және медико-биологиялық факторлар. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Баймаханов Болатбек 

Бимендиевич: Енді қандай инфекциялар жиі жүректің туа біткен даму 

ақауларының туындауына әсер етеді? 

Ізденуші: Біздің зерттеуімізде жүректің туа біткен даму ақауларының 

туындауына әсер ететін негізгі жұқпалар: құрсақ ішілік жұқпалар, яғни 

циталомегаловирустар, қызамық вирусы т.б. алып келеді. 

Соңғы сұрағыңыз бойынша Ибупрофен дәрілік затының дүние жүзілік 

тәжірибеде қолдану нәтижесі бойынша сұрағыңызға келесідегідей жауап беруге 

рұқсат етіңіз. Ибупрофен препаратына дейін тәжірибеде индометацин дәрілік 

заты кеңінен қолданылған. Бұл дәрілік заттың жанама әсерінің көбейе түсуіне 

байланысты қолданыстан алынып, оның орнына парентералды жолмен 

қолдануға тиімді «Педеа» дәрілік заты кең қолданысқа ие болды. Бірақтан, 

жанама әсерлері мен өлім көрсеткішінің жоғары болуына орай, хирургиялық 

«лигирлеу» арқылы емдеу тиімді болып табылды.   

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Баймаханов Болатбек 

Бимендиевич: Ашық артериалды өзекше кезінде хирургиялық емдеу 

тәсіліңіздің ерекшелігі мен жаңалығы туралы айтсаңыз? 

 

Ізденуші: Ашық артериалды өзекше кезінде хирургиялық жолмен 

«лигирлеу» операциясының негізгі ерекшелігі артқы торакотомия арқылы IV-

қабырға аралықтан ену арқылы қолқа доғасының төмен өрлеуші бөлігіне 

байланысқан аймағына лигирлеу жасау бойынша нәресте өмірінің 14-21 

тәулігінде жасалуымен ерекшелінеді. Ал ғылыми жаңалығы: екі реттік 

медикаментозды емнен кейін нәтиже болмаған шала туылған нәрестелерге 

таңдамалы түрде хирургиялық лигирлеу операциясы болып табылады. 

   

Төрайым: Ары қарай ұсыныстар мен пікірлеріңізді ресми емес оппонент 

ретінде білдіресіз деп ойлаймын.Тағы да қояр сұрақтарыңыз бар ма ізденушіге?  

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Лепесова Маржан 

Махмутовна: Құрметті ізденуші Канатжан Сауханбекович! Сіздің 

жұмысыңыздың негізгі зерттеу барысы статистикалық мәліметтермен 

байланысты. 

1. Бірінші сұрағым, жүректің туа біткен даму ақауларын зерттеу кезінде ұлт 

аралық, нәсілдік және гендік ерекшеліктерге неге назар аудармадыңыз? 

2. Екінші сұрағым, сіздің зерттеу жұмысыңызда жүректің туа біткен даму 

ақауларының басқа да даму ақауларымен байланысқан түрі кездесті ма? 

3.Соңғы сұрағым, жүректің туа біткен даму ақауларынан өлген балалардың 
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себептерін басқа да даму ақауларынан өлімге ұшыраған балалардың 

себептерімен байланыстылығы  анықталды ма? Әдебиеттік мәліметтер мен 

сіздің зерттеулеріңіз бойынша. 

4. Тағы соңғы сұрағым, сіз зерттеген аймақтағы жүректің туа біткен даму 

ақауларының таралу жиілігінің нақты пайыздық мөлшері қандай? 

 

Ізденуші: Аса құрметті Маржан Махмутовна! Сұрақ қойғаныңызға рахмет. 

Жауап беруге рұқсат етіңіз. 

1. Бірінші сұрақ бойынша, жүректің туа біткен даму ақауларын зерттеу 

кезінде ұлт аралық және нәсілдік ерекшеліктерді ескермедік. Себебі, жүректің 

туа біткен даму ақауларын туындататын қауіп факторлары В.В.Васильев және 

О.С.Тихонов ұсынысына сәйкес зерттеу жүргізілгендіктен аталған ерекшеліктер 

тысқары қалды. Бірақ алдағы зерттеу жұмыстарында аталған ерекшеліктерді 

ескереміз. Жүректің туа біткен даму ақауларын  туындатуы мүмкін генетикалық 

факторлар оның этиологиясы болып табылады. Сондықтан аталған 

факторларды анықтаған жағдайдың өзінде де оның әсер ету күшін түбегейлі 

жою мүмкін емес. Ал тератогенді, яғни қауіп-қатер факторлары анықталған 

жағдайда онымен күресіп, әсер ету күшін түбегейлі жоюға болады. Осыған 

байланысты генетикалық факторларға қарағанда біздің зерттеуімізде қауіп-

қатер факторларына жете назар аударылды. 

2. Екінші сұрақ бойынша, біздің зертеуіміздің таңдап алу критерийіне 

сәйкес жүректің туа біткен даму ақауларының жекелеген нозологиялық түрлері 

аурулардың халықаралық жіктемесінің 10-шы қаралысына сәйкес таңдалынып 

алынды, сондықтан да жүректің туа біткен даму ақауларының басқа да жүйенің 

даму ақауларымен қосарлануы кездеспеді. 

3. Үшінші сұрақ бойынша, жүректің туа біткен даму ақауларынан болған 

нәрестелердегі өлім көрсеткіштері осы топтағы ақаулардың 16 нозологиялық 

түрі бойынша себептері анықталды және терең талдаулар жүргізілді. Басқа 

жүйенің даму ақаулары зерттеу тобымызда кездеспегендіктен олармен өзара 

салыстырулар болмады. 

4. Соңғы сұрақ бойынша, жүректің туа біткен даму ақауларының Жамбыл 

Облысы бойынша кездесу жиілігі 1000 нәрестеге есептегендегі көрсеткішпен 

анықталды. Зерттеу барысында   жүректің туа біткен даму ақауларының кездесу 

жиілігі- 9,2‰ құрады. 

 

Төрайым: Ізденуші Қазақстан Республикасының жеке бір Облысын 

зерттеуге алғандықтан ұлттық ерекшеліктің маңызы жоқ деп ойлаймын. Ал 

басқа да пікірлер талқылау барысында қарастырайық.  

Ізденушіге қояр тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Олай болса 

келесі кезеңге көшейік. Сөз кезегі ресми рецензент – «Педиатрия және балалар 

хирургиясы ғылыми орталығының»  кардиохирургия бөлімшесінің меңгерушісі, 

медицина ғылымдарының кандидаты  Батталова Куралай Сериковнаға беріледі.  

 

 Медицина ғылымдарының кандидаты Батталова Куралай 

Сериковна: Құрметті диссертациялық кеңестің төрайымы және мүшелері! 
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Сіздердің рұқсаттарыңызбен ізденуші Кемельбеков Канаттың диссертациялық 

жұмысына білдірген пікірімді қысқаша баяндайын. 

 Диссертациялық жұмыстың тақырыбы – өзекті. Диссертацияның 

талаптарына сәйкес зерттеу нәтижелері дұрыс. Диссертацияда 

қалыптастырылған нәтижелер мен қорытындылардың дәлелділік және 

деректілік деңгейі жоғары. Диссертациялық жұмыста тұжырымдалған әрбір 

нәтижесінің, тұжырымдары мен қорытындыларының жаңалық дәрежесі бар. 

Алынған нәтижелердің ішкі бірлігінің бағалануы анықталған. Өзекті мәселені 

шешудегі алынған нәтижелердің бағыттылығы толық. Диссертация 

нәтижелеріне байланысты жарияланымдар туралы мәліметтер бойынша: 

диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері 8  ғылыми басылымдарда 

жарияланған. Диссертациялық жұмыстың кемшіліктеріне байланысты 

төмендегіше ұсыныс жасау қажет: 

1. Диссертациялық жұмыстың әдеби шолу жасау тарауындағы 19-20 

беттердегі 1.3 тараушасындағы жүректің туа біткен даму ақауларының 

этиологиясы мен қауіп-қатер факторларындағы арасындағы 

байланыстылықтың маңызын толық ашу. 

2. Екінші тарауда – зерттеу материалдары мен әдістерін сипаттау 

барысында 2-кестедегі мәліметтерді қысқаша топтастыру. 

3. Төртінші тарау бойынша – 68-беттердегі 13-суретте Жамбыл Облысы 

бойынша ерте жастағы балалардағы  жүректің туа біткен даму ақауынан болған 

өлім көрсеткіштері бейнелеген диаграммада жүректің туа біткен даму ақауымен 

туылған нәрестелердің жалпы санымен салыстыра отырып  көрсетпеу. 

Аталған кемшіліктер ғылыми жұмыстың құндылығын жоюға әсер етпейді, 

сондықтан жоғары бағаланады. 

Кемельбеков Канатжан Сауханбековичтің «Медицина» мамандығы 

бойынша  PhD докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған «Жүректің туа біткен 

кардиоваскулярлы аурулары кезінде хирургиялық көмек көрсетуді жақсарту 

жолдары» тақырыбы бойынша диссертациялық жұмыс аяқталған, дербес 

орындалған ғылыми жұмыс болып табылады. Рахмет! 

 

Төрайым: Кемельбеков Канатжан Сауханбекович, ресми рецензенттің 

сұрақтарына жауап беріңіз? 

  

Ізденуші: Аса құрметті, Құралай Серікқызы білдірген ұсынысыңыз бен 

пікіріңізге жауап беруге рұқсат етіңіз.  

1. Диссертациялық жұмыстың әдеби шолу жасау тарауындағы келтірілген 

туа біткен даму ақауларының этиологиясы мен қауіп-қатер факторларындағы 

арасындағы байланыстылықтың маңызын толық ашу бойынша: жүректің туа 

біткен даму ақаулары  90% жағдайда соңғы зерттеулерде  полиэтиологиялық 

болып табылады. Яғни, көп факторлы сипатқа ие. 

Бірақтан біздің жалпы зерттеуімізде осы факторлардың ішінде 

генетикалық факторлар мен мутациялардың әсері 8% құрайды. Сондықтан да, 

генетикалық бейімдеушілік бұл жүректің туа біткен даму ақауларын 

туындатуындағы негізгі себепкер болып табылады, ал қауіп-қатер факторлары, 
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яғни тератогенді факторлар осы ауруды туындататын негізгі факторлар 

болуымен қатар, аталған факторларды дер кезінде анықтап, дер кезінде қай 

топқа қаншалықты әсер етіп жатқандығын анықтап, әсер ету күшін жоюға 

болады. Сондықтанда осы факторларға көп мән бердік. 

2. Екінші тарауда – зерттеу материалдары мен әдістерін сипаттау 

барысында 2-кестедегі мәліметтерді қысқаша топтастыру бойынша: жүректің 

туа біткен даму ақауларының  жеке нозологиялық түрлерінің таралу 

көрсеткіштеріне талдау жүргізу барысы аурулардың халықаралық жіктелуі 10-

шы қайта қарауы бойынша барлық түрлерін алып қарастырдық.  Жіктемеге 

сәйкес жүректің туа біткен даму ақаулары  жеке нозологиялық түрлері 2-

кестеге сай іріктеліп алынды. Егер де кейбір нозологиялық түрлерін алып 

тастайтын болсақ нақты нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Осылайша толық 

алып қарастырдық. 

3. Төртінші тарау бойынша – 68-беттердегі 13-суретте Жамбыл Облысы 

бойынша ерте жастағы балалардағы жалпы және жүректің туа біткен даму 

ақаулары  болған өлім көрсеткіштері бейнелеген диаграммада жүректің туа 

біткен даму ақауларымен туылған нәрестелердің жалпы санымен салыстыра 

отырып  көрсетпеу бойынша: диаграммадағы материалдар түсінірек болу үшін 

және салыстырмалы нәтижелеріне талдау жасауға қолайлы болу мақсатында 

көрсетілді.  

 

Төрайым: Куралай Сериковна, ізденушінің жауабына қанағаттанасыз ба? 

 

Медицина ғылымдарының кандидаты Батталова Куралай 

Сериковна: ия, қанағаттандым. 

 

Екінші рецензент С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университеті, жүрек-қан тамыр хирургия кафедрасының меңгерушісі, медицина 

ғылымдарының докторы, профессор Егембердиев Толеген Жанылбековичке 

беріледі.  

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Егембердиев Толеген 

Жанылбекович: Құрметті, төрайым! Құрметті ғылыми кеңес мүшелері! 

Құрметті Канатжан Сауханбекович! Аталып өткендей жүректің іштен туған  

ақауларының кейінгі кезде Қазақстан Республикасы бойынша өсу деңгейі 

байқалады. Әсіресе, 1 жасқа дейінгі және 1-5 жас арасындағы балалар арасында 

өсу деңгейі жоғары. Республикалық статистикалық мәлімет бойынша әрбір 

1000 туылған балаға жүректің туа біткен даму ақаулары 2003 жылы 4,4-4,5 

балаға сәйкес келсе, одан кейінгі 10 жылдағы көрсеткіш 2 есе артып, 1000 

туылған балаға есептегенде 9 жағдайға сәйкес келіп отыр. Жүректің туа біткен 

даму ақауларының себептері көп факторлы балып есептелінеді, оның ішінде 

жиі кездесетіні генетикалық және экологиялық факторлар болып табылады 

немесе олардың қосарланып келуі. Ақаулардың санының көбеюі екінші 

жағынан Денсаулық сақтау ісінің деңгейінің өсуіне және кешенді 

диагностикалық зерттеулердің сапасының жақсаруымен байланысты.   
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Осыған орай, Кемельбеков Қанатжан Сауханбекұлының  «Жүректің туа 

біткен кардиоваскулярлы аурулары кезінде хирургиялық көмек көрсетуді 

жақсарту жолдары» атты диссертациялық жұмысы өзекті болып табылады. 

Жалпы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім 

және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған талаптарға сәйкестігіне 

байланысты өз пікіріммен жауап бердім және рецензиямда жазылған. Ол 8 

пунктен тұрады. 

Енді менің ескертулерім мен сұрақтарым көп: 

1. 2000 жылғы туа біткен ақауларды классификациялық жүйеге  келтіру 

мақсатында  халықаралық номенклатура ұсынылған. Бұл жүйе бойынша 

жүректің туа біткен даму ақаулары екі топқа бөлінеді. Бірінші түрі бозғылт 

типті, көкшіл атриовенозды шунтпен;  екіншісі көк типті, цианозсыз және 

цианозбен. Кейінгі кезде осы халықаралық жіктеу жиі қолданылуда.  Сіздің 

диссертациялық жұмысыңызда келтірілген дүниежүзілік  жүйе қолданылған, 

бірақ қабылдауға қиын. Сондықтан осы жүйені қолдансаңыз тиімді болар еді. 

Диссертациялық жұмыстың мәтінінде кейбір аббревиатураларды қалыпты 

түрде көрсету керек.    

2. Сіздің зерттеуге алған аймағыңыз Жамбыл Облысы болып табылады. 

Неліктен Алматы қаласындағы Перинатология орталығы мен Педиатрия және 

балалар хирургиясы ғылыми орталықтарындағы науқас балаларды зерттеу 

жұмысыңызға қосқансыз? 

3. Іштен туа біткен жүрек ақауын зерттеуде, қауіп–қатер факторы ішінде 

репродуктивті жастағы әйелдердің және жүкті әйелдердің арасында жүректің 

жүре пайда болған және туа пайда болған ақауының әсері жеткілікті 

анықталмаған? 

4. Әйелдерді репродуктивті жастағы және жүкті әйелдердің арасында 

эпидемиологиялық зерттеулерінде жүректің жүре пайда болған және туа пайда 

болған ақаулары туралы мәліметтер жеткіліксіз. 

5. Зерттеу жұмысыңызда неліктен жүректің даму ақауларының ішінен 

ашық артериалды өзекшесі бар нәрестелерге ғана хирургиялық көмек көрсету 

шараларын жақсарту жолдарын қарастырғансыз? Ал, Жамбыл Облысындағы 

кардиохирургиялық орталықтар өте күрделі даму ақауларына, мысалы қарынша 

аралық және жүрекше аралық перденің кемістіктері сияқты жиі кездесетін 

нозологиялық түрлеріне хирургиялық жолмен ем шараларын жүргізеді.   

 

Төрайым: Кемельбеков Канатжан Сауханбекович, ресми рецензенттің 

сұрақтарына жауап беріңіз? 

  

Ізденуші: Аса құрметті, Төлеген Жаңылбекұлы диссертациялық жұмысқа 

байланысты білдірген пікіріңіз бен ұсыныстарыңызға рахмет. Сұрақтарға жауап 

беруге рұқсат етіңіз. 

1.Күрделі және жиі кездесетін терминологиялық сөздіктер 

аббревиатуралар, яғни қысқартулар түрінде қазақ тіліндегі  ережелерге 

сәйкестендіріліп келтірілді. Себебі, жиі кездесетін терминдерді қысқартулармен 

көрсету тиімдірек болып табылады. Ал,басқада диссертациялық жұмыста 
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кездескен аббревиатуралар орыс тіліндегі қысқартылған сөздердің баламасы 

түрінде көрсетілді. Мысалы: қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік заттар, 

циклооксигеназа. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі медициналық 

терминологиялар бірыңғай түсінікті болуы үшін М.А.Ахметовтың 

«Медициналық терминдер сөздігі» оқулығы пайдаланылды. 

2. Жамбыл Облысы бойынша зерттеу материалы ретінде жүректің туа 

біткен даму ақауларымен туылған 176 нәрестелер таңдалынып алынды. Оның 

117-і Жамбыл Облыстық перинатальды орталықта, ал 59-ы өте ауыр 

ақауларына байланысты жоғарғы деңгейде мамандандырылған ем алуға 

Алматы қаласындағы «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» 

мен «Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығы» мекемелеріне 

жатқызылған жүректің туа біткен даму ақауларымен туылған нәрестелер 

құрады. Демек, бұл балалардың түп тамыры Жамбыл Облысына қарасты болып 

табылады. Мұндағы негізгі мақсатымыз – осы зерттеу тобына кіретін 

нәрестелердің ары қарайғы тағдырын, олардағы өлім көрсеткіштерін 

анықтауда. 

3. Іштен туа біткен жүрек ақауын зерттеуде, қауіп-қатер факторы ішінде 

репродуктивті жастағы әйелдердің және жүкті әйелдердің арасында жүректің 

жүре пайда болған және туа пайда болған ақауының әсерін зерттеу 

жұмысымызға қоспауымыздың бірнеше өзіндік себептері болды. Біріншіден, 

бір жүйелілік болу үшін қауіп-қатер факторларын ұсынылған жіктемеге сәйкес 

негізгі 3 топ бойынша алып қарастырдық. Екіншіден, соңғы кезде әдебиеттерде, 

соның ішінде  Е. Д. Беспалова еңбектерінде дәстүрлі қауіп-қатер факторлары 

мен сәйкесінше кардиалды патологияға бейім жүкті әйелдер қатары атап 

өтілген. Дәстүрлі қауіп-қатер факторларына: анасында жүректің туа біткен 

даму ақауларының болуы, алдынғы балаларында жүрек ақауының болуы, 

анасында эндокринопатия, коллагеноз, жүктілік кезінде қызамықпен ауруы 

жатады. Кейінгі жылдары зерттеуші ғалымдар жүректің туа біткен даму 

ақауының туындау себебінің 80% инфекция салдарынан екендігіне баса назар 

аударуда. Жатыр ішілік инфекцияның сипаты жүктілік кезеңімен тығыз 

байланысты. Ресей ғалымдарының зерттеу еңбектерінде 2009 жылдан бастап 

жүректің туа біткен даму ақауының ешқандай қауіп-қатер тобына жатпайтын, 

дені сау ата-аналар арасында кездесуі, қауіп-қатер факторларының кең спектрлі 

екендігін дәлелдеп, себебін нақтылай түсуді талап етеді. 

4. Әйелдерді репродуктивті жастағы және жүкті әйелдердің арасында 

эпидемиологиялық зерттеулерінде негізгі жүректің туа біткен даму ақауының 

туындауына әсер ететін жоғары қауіп факторы  – экстрагениталды аурулары 

мен олардың әлеуметтік гигиеналық және демографиялық факторлары 

қарастырылды және олардың арасындағы корреляциялық байланыстылық 

анықталды. Ал, репродуктивті жастағы және жүкті әйелдердің арасындағы туа 

біткен даму ақауларыны туралы мәліметтер жұмыстың зерттеу мақсаты мен 

міндеттеріне кірмегендіктен қарастырылмады. 

3. Сіздің көтеріп отырған мәселеңіз пен пікіріңіз өте құнды. Жамбыл 

Облысында ашық артериалды өзекшеден басқа да күрделі даму ақаулары 

бойынша хирургиялық ем шаралы жасалынады. Алдағы ғылыми жұмыстарда 



16 

 

аталған даму ақауларының нозологиялық түрлері бойынша қарастырылады деп 

сенім білдіремін. Біздің негізінен таралуы жиілігі жоғары, өлім көрсеткішінің 

деңгейі арта түскен, сонымен қатар ерте ем жүргізу барысында жоғарғы 

нәтижелерге қол жеткізіге байланысты аталған даму ақауларының ішінен ашық 

артериалды өзекше сияқты нозологиялық түріне хирургиялық жолмен ем 

шараларын жүргізу арқылы жақсарту мақсатында таңдап алдық. 

 

Төрайым: Толеген Жанылбекович, ізденушінің жауабына қанағаттанасыз 

ба? 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Егембердиев Толеген 

Жанылбекович: ия, қанағаттандым. 

 

Төрайым: Сонымен, оң пікірлер, рахмет! Ары қарай ғылыми жетекшінің 

пікірін тыңдау үшін сөз кезегі Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және 

трансплантология орталығының директоры (Тараз қаласы), медицина 

ғылымдарының докторы, профессор  Джошибаев Сейтхан Джошибаевичқа 

беріледі. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Джошибаев Сейтхан 

Джошибаевич: Қымбатты қауым! Диссертациялық кеңестің төрайымы! 

Диссертациялық жұмыстың маңыздылығы баршаңызға түсінікті. Қазіргі 

таңдағы денсаулық сақтау саласында өзекті мәселелердің бірі –ана мен баланың 

денсаулығын қорғау болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметінше жүректің туа біткен даму ақауларынан өлім 

көрсеткіштердің деңгейі арта түсуде.  

Төрайым: Сейтхан Джошибаевич кешірерсіз. Ізденуші туралы тоқталып 

кетсеңіз? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Джошибаев Сейтхан 

Джошибаевич: Егер де ізденуші туралы айтар болсам, ғылыми жұмысын 

баяндағандай ғылыми ізденуші ретінде алдына үлкен мақсат пен жауапкершілік 

қоя білетін қабілетке ие, қысқа уақыт ішінде зерттеу жұмысын жүйелі түрде 

жинақтап, жан-жақты талдау жасап, қорытындылар мен зерттеудің негізгі 

ережелерін дұрыс тұжырымдай білетін жас маман. Оны жұмыстың 

маңыздылығын баяндау барысында көрсете білді. Ал жұмыстың тәжірибелік 

маңыздылығы, қазіргі Денсаулық сақтау ісінде, соның ішінде біздің аймақ 

бойынша өте қажетті құндылыққа ие болады деп сенемін. Себебі, зерттеу 

жұмысы маңызды аймақта, яғни Облыстық перинаталды орталық пен біздің 

ғылыми клиникамызда (Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және 

трансплантология орталығы, Тараз қаласы) қамти отырып жүргізілген. 

Сонымен бірге, жоғары мамандандырылған кардиохирургиялық көмек 

көрсететін орталық пен перинатологиялық орталықтың арасында ұрықтық 

патологиясы бар жүкті әйелдерді тасымалдау туралы келісім шарт негізінде 

және интранаталды диагностикалау бойынша медициналық қызмет көрсетуді 

жақсартуға негізделген зерттеу жұмыстары қосымша жүргізуге болар еді. 
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Қазіргі таңда  жүкті әйелдер арасында уақтысына жетпей босанулар белең 

алуда. Сол себептен, ашық артериалды өзекшесі бар шала туылған нәрестелер 

таңдалынып алынды. Сондықтан ізденушінің жұмысын маңызды деп 

есептеймін. Рахмет! 

  

Төрайым: Сейтхан Джошибаевич, рахмет!  Амирхан Кемелкулович, сөз 

кезегін шетелдік ғылыми кеңесшіге берсек скайппен. Қарсы емессіз бе? 

  

Медицина ғылымдарының докторы, Баймагамбетов Амирхан 

Кемелкулович: жоқ, қарсы емеспін. 

 

Төрайым: Олай болса шетелдік ғылыми кеңесшінің пікірін тыңдау үшін 

сөз кезегі Интегративті медицина клиникасының басшысы, Каплан 

медициналық орталығының маманы (Израиль мемлекеті, Ришон Ли Цион 

қаласы) PhD., Аркадий-Ави Котлярға беріледі. 

 

PhD., Аркадий-Ави Котляр (скайп байланыс): Қайырлы күн! Ең 

алдымен сөзімді ізденушімен таныстығымыздан бастағым келеді. Ізденуші өте 

ақылды, ғажап дәрігер! Ғылыми зерттеу жұмысының барысымен 

танысқанымда  жас маманның адамгершілік қасиеттеріне көз жеткіздім. Бұл 

қасиеттер өте маңызды. Оның жүрегі таза, пейілі кең. Дәрігер ретінде бұл 

қасиеттерді жоғары бағалаймын. Менің пайымдауымша ізденушінің ғылыми 

зерттеу жұмысы Қазақстан медицинасының дамуына қосар үлесі зор. Менің 

шетелдік ғылыми кеңесші ретінде қысқаша айтар пікірім осы. Сау болыңыздар! 

 

Төрайым: Аркадий-Ави Котляр, көп рахмет! Келесі ғылыми жетекшінің 

пікірін тыңдау үшін сөз кезегі Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің, Шымкент медицина институтының «Травматология, 

ортопедия және онкология»  кафедрасының меңгерушісі, медицина 

ғылымдарының докторы  Баймагамбетов Амирхан Кемелкуловичқа беріледі. 

      

Медицина ғылымдарының докторы, Баймагамбетов Амирхан 

Кемелкулович: Аса құрметті төрайым! Құрметті диссертациялық Кеңес 

мүшелері! Жұмыстың негізгі кезеңдері туралы тоқталмауға рұқсат 

етіңіздер.Себебі, ізденуші жұмыс туралы баяндады, рецензенттер өз пікірлерін 

айтты, кеңес мүшелері талқылады. Алғаш рет Шымкент қаласында Қ.А.Ясауи 

атындағы ХҚТУ-нің құрамында жүрек-қантамыр хирургиясы кафедрасын 

аштық. Ал оқу үрдісі алдыңғы кезеңдерде жүргізіліп отырған. Соған 

қарамастан университет қабырғасында жүрек-қантамыр аурулары бойынша 

оқыту үрдісі әлде қайда артта қалып қойған. Бүгінгі таңда кардиологияға 

қарағанда, интервенционды кардиология және кардиохирургияға басым назар 

аударылуда. Себебі, диагностикалау әдістері мен операциядан кейінгі 

кардиохирургиялық науқастарға күтім жасау қағидадары өзгерген. Бұл 

тұрғыдан біздің кафедра жүрек-қантамыр ауруларына бағытталған жұмыстар 

атқаруда. Ізденуші жүрек-қантамыр жүйесінің ауруларын меңгерген жас маман, 
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болашақ ойшыл ғалым ретінде кафедраның лайықты мүшелерінің бірі. 

Шетелдік ғылыми кеңесші, әріптесіміз Аркадий Котляр айтып өткендей 

адамгершілік қасиетке ие жас маман деп айта аламын. Диссертациялық кеңес 

мүшелері диссертациялық жұмыстың толық мазмұнымен танысқандарыңыз 

үшін сіздерге рахмет! 

 

Төрайым: Ғылыми кеңесшілерге сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, онда 

қандай ұсыныстар бар? Егер қарсылықтар жоқ болса осы ұсыныс қабылданады. 

Құрметті диссертациялық Кеңес мүшелері ресми емес оппонент ретінде 

кім сөз алғысы келеді? Абылай Ниятович сізден бастайық. 

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Баймаханов Абылай 

Ниятович: Құрметті диссертациялық кеңестің төрайымы, диссертациялық 

кеңестің мүшелері! Құрметті әріптестер! Таңдалынып алынған диссертациялық 

тақырыптың өзектілігінде сөз жоқ. Дегенмен, диссертациялық тақырыптың 

атауы мен зерттеу мақсатында кішкене түсініспеушілік тудыратын жағдайлар 

бар сияқты. Мысалы, тақырыпта «Жүректің туа біткен кардиоваскулярлы 

аурулары кезінде хирургиялық көмек көрсетуді жақсарту жолдары» деп аталса, 

ал зерттеудің міндеттерде: жүректің туа біткен даму ақауларының перинатальды 

және ерте жастағы балалар өліміне маңыздылығын зерттеу және хирургиялық  

көмек көрсету шараларын жетілдіру делінген. Менің айтайын дегенім сіздер 

жүректің туа біткен даму ақауларының өлім себептерін есептегенде, жүректің 

даму ақауларының өзі күрделі ақаулары және болжамы қолайлы, бақылауға 

көнетін ақаулары болып бөлінентін, мысалыға ашық артериалды өзекшенің 

бітелмеуі сияқты түрлерін қарастырғансыздар және хирургиялық көмек 

шараларын жақсартуда ресми оппонент атап кеткендей ашық артериалды 

өзекшенің бітелмеуі 2-3 орынды иемденуде, ал алғашқы орындарда тұрған 

қарынша аралық және жүрекше аралық перденің бітелмеуі сияқты ақаулықтарға 

назар аудармағандығы кішкене сұрақтар тудырады.  

Сонымен қатар, диссертациялық жұмыстың ішінде Тараз қаласындағы 

ғылыми-клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығының 

2008 немесе 2009 жылдан бері қарайғы жұмыстарының ауқымы көрсетілген. 

Осыған қарасаңыз берілген кеңестің мөлшері және көрсетілген көмектің көлемі 

өте ауқымды. Ал  зерттеуге тек 2014-2015жылдардағы мәліметтердің алынуы, 

құндығын шамалы төмендеткен сияқты. Жұмыстың өзі ретроспективті 

бақылауға алуға зерттеуге негізделгендіктен, ары қарай тереңдетіп жүргізу 

қажет сияқты. Сонда жұмысыңыздың құндылығы арта түсер еді.  

Сондай-ақ, тақырыптың өзектілігін жазған кезде Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының мәлімдеуінше, жүректің туа біткен даму ақаулары   кез-

келген елде әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен медицинаның даму 

деңгейіне қарамастан нәрестелердің 1%-да кездесетіндігін атап көрсеткенсіз. 

Ал, біздің Қазақстанда ресми мәліметтер бойынша ең аз кезесетін Шығыс 

Қазақстан Облысы мен Атырау Облысында 1000 нәрестеге 3 жағдайдан 

кездесетін болса, Оңтүстік Қазақстан Облысында 30 жағдайға дейін жеткен. 

Яғни, Облыстар арасындағы айырмашылық 9-10 есе.  
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Сіздің Университетіңіздің орналасқан жері Оңтүстік Қазақстан 

Облысында, сонымен қатар Шымкент медицина институтының құрамында 

жұмыс жасадыңыз. Сол себепті осы аймаққа зерттеу жүргізілу керек еді. Ал, 

Жамбыл Облысын таңдаған кездің өзінде, сол аймақ бойынша тереңірек 

зерттелер жүргізілгенде болар еді.  

Мен өзім қазақ тілін жақсы көретін азаматтардың бірі болғандықтан, 

диссертацияның қазақ тілінде баяндалуына  көңіл бөлдім. Бұл біздің 

диссертациялық кеңесте өткізіліп жатқан екінші жұмыс. Мемлекеттік тілде 

қорғалған диссертациялық жұмысты қолдаймын. Жақсы рахмет! 

 

Төрайым: Рахмет, Абылай Ниятович! Тағы кім сөз алғысы келеді ресми 

емес оппонент ретінде? Ал, Маржан Махмутовна. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Лепесова Маржан 

Махмутовна:  Жалпы жұмыс «Жүректің туа біткен кардиоваскулярлы аурулары 

кезінде хирургиялық көмек көрсетуді жақсарту жолдары» деп аталады және 

ретроспективті зерттеулер түрінде жүргізілген. Менің ойымша ғылыми тұрғыда 

дәлелдемелер тыңғылықты болу үшін проспективті түрде де зерттеулер 

жасалыну қажет еді.  

Сонымен қатар, жұмыстың зерттеу материалында қосарланған ақаулықтар 

көрсетілмеген. Осы тұрғыдан сұрақтарда қойдым. Салыстырмалы топ ретінде 

қосарланған ақаулықтарды алып қарастырғанда қай топта өлім көрсеткішінің 

және жасалынған ем шараларының жақсарғандығының деңгейін анықтауға 

негіз болар еді. Бірақ, ізденуші нақты жауаптармен, яғни зерттеу барысында 

топқа алу критерийлеріне жатқызбауымен негіздеп берді.   

Айтылған ұсыныстарыма қарамастан жұмыс өте жақсы орындалған. Ең 

бастысы мемлекеттік тілде жазылған жұмыс және ізенуші сауатты, сұрақтарға 

өте жақсы жауап берді, өзінің жасаған жұмыстарын толық меңгергені көрініп 

тұрды.  

Сондай-ақ, ізденуші ғылыми жұмысының нәтижелерін жоғары деңгейлі 

халықаралық конференциялардың жинақ материалдарының баспасында  

жариялаған. Оның өзі жұмысының нәтижесінің құндылығын көрсетеді. 

Ізденуші ары қарай ғылыми жұмысын жалғастырады деп ойлаймын. Мен 

жалпы жұмысты қолдаймын. 

  

Төрайым: Рахмет! Тағы ниет білдіретіндер бар ма? Ия, марқабат Таир 

Темырланович! 

 

Медицина ғылымдарының докторы, доцент Нурпеисов Таир 

Темырланович: Мен ғылыми жұмыстың кәсіби хирургиялық бағыты бойынша 

тоқталмаймын. Ол тұрғыдан диссертациялық кеңестің мүшелері мен 

оппоненттер ұсыныстары мен пікірлерін айтты. Менің тоқтала кеткім келгені 

жұмыстың статистикалық өңделуі бойынша ескертуім еді. Статистикалық және 

математикалық өңдеулер маңызды болып табылады.   

Жұмыстың орындалуында көптеген эпидемиологиялық мәліметтер 
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келтірілген. Әрине, зерттеу аймағы бойынша аталған бірнеше жылдар бойынша 

жинақталған мәліметтер Республикамыз үшін қажет және өзекті.  

Айтайын дегенім жұмыстың кейбір тұстарында статистикалық өңдеулерді 

жүргізу барысында статистикалық сенімділік пен корреляциялық 

көрсеткіштерде кемшіліктер кеткен сияқты. Дегенмен, жалпы жасалған 

ескертпелер мен кемшіліктер ғылыми жұмыстың құндылығын жоюға әсер 

етпейді. Рахмет! 

 

Төрайым: Рахмет! Тағы да кім ресми емес оппонент ретінде сөйлегісі 

келеді? Ниет білдірген адамдар әзірше жоқ. Диссертациялық жұмысты 

талқылау аяқталды.  

К.С.Кемельбековтың диссертациялық жұмысына жасырын дауыс беруді 

өткізу үшін санақ комиссиясын сайлау туралы ұсыныс түсті. Санақ 

комиссиясын сайлайық: Тогузбаева К.К, Куандыков Е.А. және Беспаев А.Т. 

ұсынылды.  

 Санақ комиссиясына қарсылықтарыңыз жоқ па? Дауысқа салайық. 

 «Қарсы» - жоқ 

 «Қалыс» - жоқ   

 Санақ комиссиясы бірауыздан бекітіледі. Жасырын дауыс беруге үзіліс 

жарияланады. 

 

Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері! Енді диссертациялық 

жұмыстың классификациялық белгілерін талқылауға көшейік. 

Бірінші пункт: диссертация нәтижесінің сипаттамасы.Ұсыныс тасталынды. 

Кімдер «қолдайды»?  1.2 пункт бірауыздан бекітіледі. 

Екінші пункт: диссертация нәтижесінің ғылыми жаңалық деңгейі. Ұсыныс 

тасталынды. Кімдер «қолдайды»? 2.2 пункт бірауыздан бекітіледі. 

Үшінші пункт: диссертация нәтижесінің құндылығы. Ұсыныс тасталынды. 

Кімдер «қолдайды»? 3.1 пункт бірауыздан бекітіледі. 

Төртінші пункт: жоспарлы зерттеу мен тақырыбының байланыстылығы. 

Ұсыныс тасталынды. Кімдер «қолдайды»? 4.3 пункт бірауыздан бекітіледі. 

Бесінші пункт: диссертация нәтижесінің енгізу (қолдану) деңгейі.  Ұсыныс 

тасталынды. Кімдер «қолдайды»? 5.3 пункт бірауыздан бекітіледі. 

Алтыншы пункт: диссертация нәтижесінің кең қолданылуына 

нұсқаулықтардың болуы. Ұсыныс тасталынды. Кімдер «қолдайды»? 6.1 пункт 

бірауыздан бекітіледі. 

 

ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН 

 

Төрайым: Санақ комиссиясының жасырын дауыс беру қорытындысын 

тыңдауға санақ комиссиясының төрайымы медицина ғылымдарының докторы, 

профессор Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовнаға сөз беріледі. 

 

Санақ комиссиясының төрайымы медицина ғылымдарының 

докторы, профессор Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна: 
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Аса құрметті Диссертациялық кеңес төрайымы! Құрметті Диссертациялық 

кеңес мүшелері! Құпия дауыс берудің нәтижесін жариялауды рұқсат етіңіздер.  

Диссертациялық кеңестің құрамында 21 адам болып бекітілді. Кеңеске 

қатысушылардың саны 17 адам. Таратылған бюллетендер саны 17. 

Таратылмаған бюллетендер 4. Урнада қалған бюллетендер 17.  

 Кемельбеков Канатжан Сауханбековичтің диссертациясы бойынша 

философия докторы (РhD) дәрежесін тағайындауға қатысты жасырын дауыс 

берудің нәтижелері бойынша: қарсы емес 17, қарсы жоқ, жарамсыз 

бюллетендер жоқ.  

 

 Төрайым: Ашық дауыс беру арқылы есеп комиссиясының хаттамасын 

бекітуге ұсыныс бар ма? Кім бұл ұсынысты қолдайды, дауыс берулеріңізді 

сұраймын. Кім қарсы? – жоқ. Кім қалыс қалды? – жоқ. Есеп комиссиясының 

бірауыздан хаттамасы бекітіледі. 

 

Санақ комиссиясының төрайымы медицина ғылымдарының 

докторы, профессор Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна: Сізді, ресми түрде 

сәтті қорғауыңызбен құттықтаймын! 

 

Төрайым: Кемельбеков Канатжан Сауханбекович! Сізге қорытынды сөз 

кезегі беріледі.  

 

Ізденуші: Ең алдымен қазақ ұлттық медициналық университетінің 

ректорына, диссертациялық кеңестің төрайымына,  диссертациялық кеңестің 

мүшелеріне көпшілік алдында диссертациялық жұмысымды қорғауға мүмкіндік 

бергендеріңіз үшін алғысымды білдіремін! 

Сондай ақ, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің 

ректоры Әбдібеков Уалихан Сейдилдаұлына докторанурада оқу барысында 

және диссертациялық жұмысты орындауда үлкен мүмкіндіктерге  қолдаулар 

танытқаны үшін алғысым шексіз! 

Сонымен қатар, ғылыми жұмысымның нәтижелеріне өз пікірлері мен 

ұсыныстары және бағалы еңбектері үшін ресми рецезенттерім: м.ғ.д., 

профессор Егембердиев Төлеген Жаңылбекұлына және м.ғ.к. Батталова 

Құралай Серікқызына ерекше алғысымды білдіремін.  

Келесі кезекте аса құрметті ғылыми жетекшілерім: м.ғ.д., профессор 

Джошибаев Сейтхан Джошибайұлына, м.ғ.д. Баймағамбетов Әмірхан 

Кемелқұлұлына және шетелдік ғылыми кеңесшім PhD доктор Аркадий - Ави 

Котлярға диссертациялық жұмысымның толыққанды орындалуына жасаған 

мүмкіндіктері мен қолдаулары үшін шексіз  алғысымды білдіремін! 

Сөз соңында алғысымды диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы 

м.ғ.д., доцент  Ералиева Ляззат Тасболатқызына және техникалық хатшы 

Ердесбаева Гүлзат Нұрбақытқызына және диссертациялық кеңеске қатысушы 

барлық қонақтарға білдіремін. 
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