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Дәріс 1 

 

Сабақтың тақырыбы:Жалпы ережелер. Жол – көлік жарақаты, зардап шегушіге 

алғашқы медициналық көмек көрсету принципі мен реті. 

 

Жоспар: 

1.Жалпы ережелер 

2.Алғашқы көмек 

 

Жалпы ережелер 

      1) авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру жүйесі (бұдан әрі – шұғыл шақыру 

жүйесі) – навигациялық спутниктік жүйелердің сигналдары мен деректерін пайдалана 

отырып жұмыс істейтін, шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерге Қазақстан 

Республикасының автомобиль жолдарындағы жол-көлік оқиғалары (бұдан әрі –ЖКО) 

және өзге де төтенше жағдайлар туралы қалыпқа түсірілген ақпарат беруді қамтамасыз 

ететін мемлекеттік автоматтандырылған ақпараттық жүйе; 

      2) авариялық-құтқару жұмыстары – адамдарды құтқару, жол-көлік оқиғалары кезінде 

зардап шеккендерге шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, оларға тән 

қауіпті факторлардың әсерін оқшаулау және басу немесе ең төменгі мүмкін болатын 

деңгейге дейін жеткізу жөніндегі іс-қимылдар; 

      3) авариялық-құтқару қызметі – бірыңғай жүйеге функционалдық біріктірілген, 

төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі міндеттерді шешуге 

арналған, азаматтық қорғаудың ұйымдық-біріктірілген басқару органдарының, 

авариялық-құтқару құралымдары мен құралдарының жиынтығы; 

      4) авариялық-құтқару құралымы – авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек 

күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге арналған дербес немесе аттестатталған авариялық-

құтқару қызметінің құрамына кіретін азаматтық қорғау күштерінің ұйымдық-

құрылымдық бірлігі; 

      5) бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік "112" қызметі (бұдан әрі – БКДҚ) – төтенше 

жағдайдың туындау алғышарттары немесе туындауы, өрт, адамдардың өміріне төнген 

қатер мен денсаулығына зиян келтіру қатері туралы және өз құзыреті шегінде шұғыл 

қызметтердің ден қою жөніндегі іс-қимылдарын кейіннен үйлестіре отырып шұғыл 

көмек шараларын қолдануды қажет ететін өзге де жағдайлар туралы жеке және заңды 

тұлғалардан келіп түсетін хабарламаларды қабылдау және өңдеу қызметі; 

      6) жедел медициналық көмек бөлімшесі - апат болған жерде, сонымен қатар барар 

жолда оның негізгі қызметі шұғыл медициналық көмек көрсету болып табылатын 

аудандық (қалалық) ауруханалардың (емханалардың) бөлімшесі; 

      7) жедел медициналық көмек станциясы (бөлімшесі) - оқиға болған жерде, сонымен 

қатар барар жолда оның негізгі қызметі шұғыл медициналық көмек көрсету болып 

табылатын жедел медициналық көмек (бұдан әрі –ЖМК) ұйымы; 

      8) ЖКО – көлiк құралының жолда жүруі процесiнде және оның қатысуымен 

туындаған, адамның денсаулығына зиян келтіруге, өліміне, көлік құралдарының, 

құрылыстардың, жүктердің бүлінуіне не өзге де материалдық залалға әкеп соққан оқиға; 

      9) зардап шеккен – жол-көлік оқиғалары салдарынан несесе сонының зардабынан 

зиян (нұқсан) келтірілген жеке тұлға; 

      10) құтқарушы – авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арнайы даярлықтан 

өткен және аттестатталған (қайта аттестатталған) жеке тұлға; 

      11) "Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы" шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (бұдан әрі – ҰШМҮО) – халыққа 

санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету жөніндегі медициналық 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000188#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010972#z0


ұйымдардың қызметіне басшылық етуді және оларды үйлестіруді жүзеге асыратын 

мемлекеттік кәсіпорын; 

      12) санитариялық автокөлік – зардап шеккендерді, сондай-ақ алып жүретін медицина 

персоналын тасымалдауға арналған мамандандырылған жерүсті көлік құралы; 

      13) санитариялық авиакөлік - науқастар мен зардап шеккендерді, сондай-ақ алып 

жүретін медицина персоналын тасымалдауға арналған жабдықталған 

мамандандырылған әуе көлік құралы (ұшақ, тікұшақ); 

      14) санитариялық авиация – пациенттің орналасқан жеріндегі медициналық ұйымда 

медициналық жабдықтың және (немесе) тиісті біліктілігі бар мамандардың болмауына 

байланысты медициналық көмек көрсету мүмкін болмаған кезде халыққа шұғыл 

медициналық көмек ұсыну нысаны; 

      15) ЖКО медициналық-санитариялық және өзге де салдарын жою кезіндегі кезек 

күттірмейтін жұмыстар (бұдан әрі – кезек күттірмейтін жұмыстар) – авариялық-құтқару 

жұмыстарын жан-жақты қамтамасыз ету, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтауға 

қажетті жағдайлар жасау жөніндегі қызмет; 

      16) трассалық медициналық-құтқару пункті (бұдан әрі – ТМҚП) – тәулік бойы шұғыл 

медициналық, оның ішінде ТМҚП шұғыл ден қою бригадаларының ЖКО және ТЖ 

орнына шығуы, сондай-ақ зардап шеккендерді эвакуациялауы арқылы көмек көрсетуге 

арналған үлгі кешендік құрылыс; 

      17) шұғыл қимылдайтын жедел қызметтер – Қазақстан Республикасының автомобиль 

жолдарындағы жол-көлік оқиғалары және өзге де төтенше жағдайлар кезінде шұғыл 

көмек көрсететін қызметтер; 

      18) шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысы– жұмыс істеп 

тұрған кемінде екі жаһандық навигациялық спутниктік жүйе сигналдарының көмегімен 

көлік құралының координаттарын, жылдамдығын және қозғалыс бағытын айқындауды, 

ЖКО және өзге де төтенше жағдай кезінде көлік құралы туралы хабарлама беруді, 

сондай-ақ жылжымалы радиотелефон байланысы желілері арқылы шұғыл қимылдайтын 

жедел қызметтермен екіжақты дауыс байланысын жүзеге асыратын және қамтамасыз 

ететін құрылғы; 

      19) шұғыл шақыру жүйесінің операторы – шұғыл шақыру жүйесін басқаруды жүзеге 

асыратын уәкілетті ұйым; 

      20) уәкілетті органның шұғыл медициналық және психологиялық көмек қызметі – 

ТЖ аймағындағы халыққа медициналық және психологиялық көмек көрсету жөніндегі 

кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге, төтенше жағдайларды жоюға 

қатысушылардың денсаулығын сақтауға, қалпына келтіруге және оңалтуға арналған 

кәсіби медициналық авариялық-құтқару қызметі; 

 

          Алғашқы көмек — адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде 

оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын 

қарапайым шаралар. Апаттың қатарына әр түрлі 

жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күю, үсу, электр тоғы соғу, т.б. 

жатады. Алғашқы көмектің негізгі шаралары: апатқа түскен адамды апат әсерінен құтқару 

(өрттен, судан шығару); апаттың зиянды әсерін тоқтату (адамды жылыту, иіс тисе 

таза ауа жұтқызу); қан тоқтату, жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын 

тежеу; жасанды дем алдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек 

емдеу мекемесіне жеткізу немесе жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын 

шақыру. 

 
                                                   

                      Тыныс алу жолдарындағы немесе өңештегі бөгде заттар 

            Белгілері: зардап шегуші мойнын ұстап, ештеңе айта алмайды, жан таласа дем 

алғысы келеді, ауа жетіспегенін сезінді, көгере бастады. Тыныс жолдары жарақаттанған 
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кезде: шуылға ұқсас қатты жөтеледі. Сенің әрекетің: Бөгде затты тыныс жолдарынан 

шығару үшін ашық алақаныңмен жауырынның жоғары жағынан қағып ұру керек. Зардап 

шегушіден аузына саусағын салып зорланып құсуын талап ет, саусақты мүмкіндігінше 

терең салып өңешті тітіркендіреді. Тыныс алуы тоқтайтын болса, кешіктірмей жасанды 

тыныс алуды жүргіз. "103 - жедел жәрдемін" барынша жылдамдатып шақыр! 

                                           Жүрек қызметінің тоқтауы 

          Белгілері: естен тану, тыныс алу мен тамыр соғысының жоғалуы, терісі көгілдір-сұр. 

Сенің әрекеттерің: жасанды тыныс алдыру және жүректі жанамалай уқалап, сылау. 

Жүректі жанамалай уқалап, сылаудың әдісі: - Зардап шегушінің жанына тізе бүгіп тұрып, 

оның жағасының түймелерін ағыт, оны тегіс қатты жерге шалқасынан жатқыз. - семсер 

тәріздес талшықты саусағыңмен сипала; - қолдың екі саусағын мойынға қарай бағыттап 

қой; - мойынға қарай бағыттап оның қасына алақаныңды бас. 

- келесі қолыңның алақанын, қойылған қолдың үстіне қойғанда, екі қолдың саусақтары да 

жоғары қарап тұруы тиіс; - қолдарды созып денеңнің салмағын қажетті нүктеге тіктеп 

түсір, күш созылған қолдар арқылы берілетін болсын. Қысу тәртіптері: Үлкендерге - 

минутына 60 - 70 -тен кем болмауы тиіс; Жас өспірімдердің кеуде клеткасын 4 см-ге дейін 

(70-80 рет) қысады; Балаларға - үлкендердің бір қолының күші жеткілікті (100 рет); 

Нәрестелерге - екі саусақтың күші жеткілікті (минутына 100 - 120 рет). 

Жасанды тыныс алудыру мен жүректі уқалап, сылау әдістері (жүрек - өкпе реанимациясы) 

Есіңде болсын! Тек қана естен тану, тамырлардың соқпауы, тыныс алудың жоқтығы 

кезінде жүргізіледі! 

- Зардап шегушіні шалқасынан жатқыз (мықты, қатты жерге), аяғын көтеріңкіреп қой. - 

Зардап шегушінің өкпесіне екі рет ауа үрлеу әрекетін жаса, содан кейін жүрегіне жабық 

уқалау, сипалау жұмыстарын жүргіз: - бір қалыппен: 15 рет - жүректі жанамалай 

сылаумен және 2 рет - өкпені жасанды желдендіру әдістерін жаса. Осындай 4 циклден 

кейін тағы тамыр соққанын тексер, егер байқалмаса онда: Жүрек - өкпе реанимациясын 

жалғастыр. Жүрек - өкпе реанимациясын: -терінің қызаруы; -ұйқы күре тамырының 

соғысын байқалу; - қайта тыныс ала бастаған кезде табысты өткізілді деп санауға болады. 

ТЖ органдары сейсмикалық белсенділіктің басылуы туралы хабарлайды. Адамдар 

біршама тынышталып, аман қалған үйлеріне қайта бастайды. Аз уақыт ішінде таң атады. 

Күтпеген апаттан қираған тірлікті қайта қалпына келтіре бастайды. 

                                                                 Ыстық тию 

                  Белгілері: әлсіреу, жүрек айниды, құсқысы келеді, тері бозарып, жабысқақтық 

пайда болады, тыныс алуы жиілей түседі және тамыр соғысы жиелейді, әлсіз. Бас 

ауырады, айналады, естен тануы мүмкін, сіңірі тартылады. Сенің әрекеттерің: -Зардап 

шегушіні салқын, жақсы желдетілген жерге, желдің өтіне жатқыз. Үйде желдеткішті 

қолдан. - Басы мен жүрек төңірегін суық сумен салқындат; суық тартуды шат төңірегіне, 

қолтық астына және мойынға қой. - Аяғын сәл көтеріңкіре. Тар киімнің түймелерін ағыт. - 

Алдын ала тұз салып су бер (1 литрге 1 шай қасық тұз). - Егер зардап шегуші есінен 

танып, тыныс алуы тоқтаса, "ауызды ауызға" әдісімен жасанды дем алдыр. 

                           

                          

                      

                                            Көздің жарақаттануы 

Белгілері: көз жабылады немесе жыпылықтайды, ісінеді, қызарады, қатты ауырады. 

Сенің әрекетің: -Көзді немесе қабағын жаралап алған кезде көзді таза жұмсақ матамен 

жауып, таңғышпен қатты тартпай байлап қой. Келесі көзді де жауып қой. - Көз төңірегін 

ұрып алған кезде зақымдалған көзге суық компресс бас. - Көзге күйдіретін химиялық зат 

түскен кезде оны сумен ұзақ шаяды, ол үшін басты еңкейтіп, саусақтармен қабақтарды 

ашады. Көзге қышқыл түскенде 10 мин бойы ағынды сумен шаяды, сілтілер түскенде - 15 

минут, белгісіз химиялық зат түскенде - 20 минут. - Көзге бөгде заттар түскенде 

өзбетіңмен көздің алмасына немесе мөлдір қабақтың төңірегіне түскен кішкентай затты 

алуға әрекеттенбе. Бұл жағдайда екі көзді де таңып таста. - Бөгде зат көздің ағына немесе 

қабақтың ішкі жағына түскен кезде мынадай амал жаса: көздің ағынан немесе қабақтың 



үстінен ылғалданған бет орамалдың ұшымен іліп ал. Егер сізге ештеңе көрінбесе, 

кірпікпен жоғары қабақты төменгі қабаққа қарай соз. Бұл түскен затты орнынан қозғайды.      

Әрекетің сәтсіз шықса жоғарғы қабақтың кірпігін алып оны созыңыз. Оған сіріңкенің 

талшығын қойып оған қабақты ораңыз. Содан кейін көрінген затты жоғарыда көрсетілген 

әдіспен алыңыз. Егер әрекет тағы сәтсіз болса - тұратын мекендегі окулистке қарал. Осы 

жағдайлардың барлығында "103 - жедел жәрдмін" шақырыңыз. 

Әйелім ұсталған балықпен оралды. Оншалықты кішілеу балық. Бұл жез балық. Өте дәмді 

"патша балық". Ендеше, балық сорпасы болады! Және, тағы бір жағымсыз жағдай 

болатын сияқты. Ол құлағына әлдебір шіркейдің кіргеніне шағым айтады. 

 

ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫНДА АЛҒАШҚЫ КӨМЕК КӨРСЕТУ 

 

Жол оқиғаларының көлемін бағалау үшін бізге статистикаға көз жүгіртудің өзі 

жеткілікті: ТМД аумағында жол-көлік оқиғасы кезінде қазаға ұшырау салыстырмалы 

түрде төмен, көлік апаты салдарынан зардап шеккендердің жалпы санынан 16-17%-ды 

құрайды. Алайда Германия, Британия және АҚШ-да бұл сан тек 2,5%-ға тең. Ал, енді 

жол-көлік оқиғасы кезінде қазаға ұшырағандар мен соғыс іс-әрекеттері кезіндегі өлім 

деңгейін салыстырыңыздар: соңғы жағдайда орташа есеппен әскери іс-қимыл 

қатысушылары санының 10%-нан аспайды, олар жолдағы жүргізушілер санына да аз. 

Әрине, қазіргі таңда соғыс өте сирек болады, сондықтан да, зардап шеккендер 

айтарлықтай көп емес, ал жолдағы соқтығысулар – бұл біздің күнделікті шынайы өміріміз. 

Жол-көлік оқиғасы кезінде медициналық көмек көрсету қызметі жақсы дамыған, жұмысы 

дұрыс қойылған жерлерде әдетте өлім-жітім саны төмен болады. 

Мысалы, Мәскеуде жедел терапияның кезекші бригадасы құрылған: олар статистика 

бойынша апат жиі орын алатын мәскеу айналма автомобиль жолында және радиал 

жолдарда тұрақты кезекшілік етеді. Болжам бойынша көлік апаты жиі орын алатын 

орындарға жедел жәрдем қызметі максималды жақын орналасады. Олар жылдам әрекет 

етеді, зардап шеккендерге көмек көрсетеді және тұрғылықты мекенжайына қарамастан, ең 

жақын медициналық пунктіге апарады. 

 

 

 

Қазақстанда да, атап айтқанда астанада бұл қызмет жақсы жұмыс істейді. Жол-

көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерді жауапкершілік аймағында орналасқан кез-

келген аудандық травматологияға апарады – бұл мекеме қалада, немесе егер апат 



магистральдардың бірінде болған болса, Жедел жәрдем бригадасының жылдам 

келетіндігіне қарамастан, зардап шеккендерге бірден көмек көрсету қажет, кейбір 

жағдайларда олардың өмірлері ғана емес, сондай-ақ әрі қарай өмір сүру сапасы да осы 

көрсетілген көмекке байланысты болуы мүмкін.  

Кез-келген оқиғада ұстанатын алтын қағида: көмек қаншалықты ерте 

көрсетілсе, қайтыс болу мүмкіндігі де төмен болады 

 

. 

 

ЖОЛ ОҚИҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ЖАРАҚАТ ТҮРЛЕРІ 

Бір немесе бірнеше көлік құралының қатысуы салдарынан болатын жол-көлік 

оқиғасын ЖКО деп атайды: бұл жаяу жүргіншінің машинамен қақтығысуы, мотоцикл 

жүргізушісі мен велосипедшінің машинамен қақтығысуы және бір немесе бірнеше 

автомобильдің қақтығысы болуы мүмкін. Бұл жылдамдығы бойынша, соққы бағыты 

бойынша түрлі апаттар – жанынан, бетпе-бет, жанама және артынан келген соққы болып 

бөлінеді. ЖКО зардап шеккен адамның кандай зақым алғанын алдын ала түсіну үшін, 

соқтығысу түріне назар аудару қажет. Көп нәрсе осыған байланысты болады. 

Бетпе-бетпе соқтығысу 

Мұндай жағдайларда бассүйек-ми жарақаты, кеуде қуысының, іштің 

зақымдануы, жамбас сынығы жиі орын алады. Сондай-ақ, зардап шеккен адамның 

аяқтарын автомобиль шанағы немесе қозғалтқышы қысып қалуы мүмкін. 



 

 

Жанама және бүйірінен 

Бұл жағдайда бассүйек-ми жарақаты, соққы бүйірінен келгендіктен кеуде 

қуысының, бұғананың сыну, бассүйектің, қабырғаның, жамбас буынының 

зақымдануы мүмкін. 



 

                                                        Артынан 

Артынан соққан кезде көп жағдайда мойын бөлігі мен омыртқа бағанасы жарақат 

алады. Бір мысал келтірейік, кенет тежелу және соққы салдарынан болған омыртқаның 

мойын бөлігінің сынуы. 

                                                                                                   

Біз, жоғарыдағы сипаттаулардан ашық көрінетін немесе жасырын жарақаттың бар 

екендігін болжай аламыз. Жарақат кезінде адамда есеңгіреу сезімі пайда болады, оның 

психомоторлық қоздыру сатысы бар, ол кезде адам өзінің шынайы жағдайын дұрыс 

бағаламайтындығын біз бұрынырақ айтқан болатынбыз. Халықта айтады ғой, қызу, қозу, 

эмоциялық жарылу басталуы мүмкін, олардың кесірінен тіпті көмек көрсететіндер де 

жәбір көреді. Немесе әдетте, зардап шеккен адам жарақат деңгейін дұрыс бағаламай, 

медициналық көмектен бас тартатын жағдайлар да өте көп: ол белгісіз бір ауырсынуды, 

әлсіздікті сезінеді, алайда әдетте оны басынан кешкен соққымен байланыстырады, 

кейіннен ешқандай әрекет жасамаудың соңы қайғылы жағдайға алып келеді. Ең қауіптісі 

осы. 

АСҚЫНДЫРУ ТУРАЛЫ 

Апат кезінде зардап шеккендерде травмалық шок туындауы мүмкін – бұл 

ауырсыну импульсының үлкен ағымымен байқалатын айтарлықтай қауіпті жағдай. Адам 

сұйықтықты жоғалтады, шок кезінде қан тамырлары босаңсиды, сондықтан қан 

айналымының көлемі азаяды, қан қысымы түседі де, қан жүрекке қайтып келмейді.  

Сонымен қатар, зардап шеккендердің іш және кеуде қуысының жарақаты, қуыс 

және қуыс емес ағзалардың жыртылуы мүмкін, бұл да өте қауіпті. Сыртқы белгілері 

болмаса, олардың жағдайлары күрт төмендеуі мүмкін. Айтып өткеніміздей, мұндай 

жарақаттар кезінде өліп кету қаупі өте жоғары. 

Соқтығысу кезінде көп жарақаттар (политравма) алу да кең таралған – сүйек пен 

ішкі ағзалардың көптеген жарақаттары, мысалы, оқшауланған бассүйек-ми жарақаты және 

қаңқа сүйектерінің сынуы политравмаға жатады. 

ІС-ӘРЕКЕТТЕР АЛГОРИТМІ 

1. Өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңызға қармастан, кәсіби көмекке жүгінген 

абзал. Жедел жәрдемді шақырамыз. Бұл бірінші. 



 

 

Апаттың қандай түрі болмасын, зардап шеккен адамды барғысы келмегендігіне, 

қолхат жазғанына қарамастан, емдеу мекемесіне жіберу керек, тексеруден өту керектігін 

түсіндіру қажет. Жарақат басында байқалмайды: соқтығысу кезінде терінің астында қуыс 

емес ағзалардың – бауыр, көкбауыр, бүйректің жыртылуы мүмкін. Алғашқы минуттарда 

қан бірден қатты кетпей, кейіннен қатты кете бастауы мүмкін (әсіресе көкбауыр және 

бауыр туралы айтатын болсақ, себебі олар қатты қан ағатын ағза). Бұл жағдайда адам 

күшін жылдам жоғалта бастайды: қан әрі қарай жарылып кету қаупі бар ағзаның 

капсуласына жинала береді, ішперде қуысындағы қатты, көп қан кету – геморрагиялық 

шокты туындатады. Осының бәрінің нәтижесінде, қан кетуден де, шоктан да адам өліп 

кетуі де мүмкін. 

Атын атап, түсін түстемей-ақ қояйын, келтіре берсең мысал да көп, алайда бүйрек 

тамырларының жарақаты, немесе көкбауырдағы ірі артерияның жарақаттануы алғашқы 

минуттарда-ақ өлімге алып келуі мүмкін. Егер уақытында көмек көрсетілетін болса, 

адамды құтқарып қалуға болады. 

Сондықтан да, адам ЖКО түскен кезде полиция қызметкері немесе апат орнындағы 

кез-келген адам зардап шеккен адамның жағдайын бағалау үшін жедел жәрдемді міндетті 

түрде шақыруы тиіс. Жақын орналасқан медициналық мекемеде тексеріс жүргізгеннен 

кейін ғана, оның жағдайының қауіпті немесе қауіпсіз екендігі туралы сұрақ көтеру қажет. 

2. Транспорт құралынан адамдарды шығаруға тырысу керек, себебі ол 

жарылып немесе жанып кетуі мүмкін. 

Егер аккумуляторды ешкім сөндірмесе, ешкім жанғыш заттың ағуының алдын алмаса: 

адамдардың алған жарақатының үстіне, тағы жаппай күйік шалуы мүмкін. Сондықтан да, 

жарақаттың түрін ескере отырып, адамдарды ЖКО болған жерден қашықтау жерге 

жылдамырақ шығару керек. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, соқтығысу кезінде аяқ-қолдың ірі сүйектері, жұлынның 

сынуы мүмкін және көп жағдайларда (сіздің автобуста, поезд вагонында, трамвайда 

немесе машинада отырғаныңызға қарамастан), бассүйек немесе омыртқаның 

зақымдалуына байланысты бассүйек-ми жарақаттары болады. Сол себепті, зардап 

шеккендерді көліктен шығарғанда және тасымалдағанда өте мұқият болу қажет. 

3. Қолынан және аяғынан тартудың қажеті жоқ, себебі біз адамды өзі түспеген 

жұлын шогына (жұлын сынған жағдайда) немесе жарақат шогына түсіруіміз мүмкін. 

Жарақаттанған адамның дене қимылын жасамауы үшін оны көліктен орындығымен алып 

шығуға болады. 

Сондай-ақ тақтай, жұлынып қалған панель сияқты қолда бар заттарды қолданып, 

зардап шеккен адамды тасымалдауға болады. Сонымен қатар, адамды тігінен жатқызған 

кезде аяқ-қолдарын қатты ашуға немесе бүгуге болмайды, олардың бастапқы қалпын 

сақтаған жөн, зардап шеккен адамды медицина қызметкері келгенге дейін  шығару керек. 

Омыртқаның мойын бөлігін міндетті түрде бекіту қажет –омыртқаның мойын 

бөлігінің сынуына алып келетін жарақаттың болу мүмкіндігі туралы ұмытпауымыз 

керек. 



4. Қол астында ешқандай зат болмаған жағдайда, зардап шеккен адмады өз 

бетінше алып шығуға болады, алайда мұндай кездері өте мұқият болу керек: 

Ең бірінші, қауіпсіздік белдігін шешеміз және зардап шеккен адамның ес-түсін 

білетін-білмейтіндігін тексереміз. 

 

 

Екінші, тасымалдау кезінде мойын, арқа және аяқ-қолдардың қатты 

қозғалуына жол бермеу үшін зардап шеккен адамның мойны мен денесін құшақтап, 

қолдарымызбен каркас жасаймыз. 

 

 

Үшінші, зардап шеккен адамды ептеп, асықпай көліктен шығарамыз –

естеріңізде болса, оның денесі жерге параллель, перпендикуляр да емес «жартылай 

жамбастап жатады». 



 

 

Төртінші, зардап шеккен адамның денесін абайлап тегіс бетке жатқызамыз, 

қол мен аяқтарын ашуға және бүгуге, мойнын қатты бұруға болмайтындығын есте 

сақтаймыз, себебі зардап шеккен адамның жағдайын ушықтырып алуымыз мүмкін. 

 

 

Тағы да бір маңызды нәрсе: егер зардап шеккен адам есін білетін болса, одан нақты 

қай жерінде ауырсынуды сезінетіндігін сұрап алып, осыған сәйкес оны барынша қауіпсіз, 

сәл қырымен жатқызған жөн.Егер ол есінен танып қалатын болса, оның тілі көмейіне 

түсіп кетіп, адам тұншығып қалуы мүмкін. Бассүйек-ми жарақаты кезінде құсық пайда 

болуы мүмкін, біздің зардап шеккен адамымыз өзінің құсығына тұншығуы мүмкін. 

Өзіңізбен бірге дәрі қобдишасы болса, ауруды басатын дәрі беріңіз, киім, жамылғы 

жабыңыз, себебі жарақат шогы кезінде адамда қатты діріл пайда болуы мүмкін. 

Егер зардап шеккен адам ес-түссіз жатса, онда оның пульсі мен тынысын тексеру қажет. 

Олар болмаған жағдайда, стандартты жүрек-өкпе реанимациясын BLS жасау керек (жүрек 

тұсына 30 рет басу және екі рет дем алу, осы алгоритмді пульс пен тыныс пайда болғанға 

дейін қайталаймыз). 

 

Үйге тапсырма: конспект жазу, төмендегі сұрақтарға жауап беру 

1. Жол оқиғалары және жарақат түрлері 

2. Іс-әрекеттер алгоритмі дегеніміз не? 



Дәріс 2 

 

 

Сабақтың тақырыбы:Адам анатомиясы мен физиологиясының негіздері. 

Жоспар: 

1.Адам анатомиясы 

2.Адам физиологиясы 

Адам анатомиясы (латынша anatome – кесу, бөлшектеу деген ұғымды білдіреді) –

 адам денесінің құрылысын, пішінін, қимылдарын, мүшелердің өзара қарым-қатынасын 

зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы. 

Адам анатомиясының негізін салушы – ежелгі рим дәрігері Гален, одан кейін шығыс 

ғалымдары: ар-Рази, ибн-Рушд, Әбу Әли ибн Сина адам анатомиясына елеулі жаңалықтар 

қосты. Қазақ даласында адам анатомиясы мәселелері Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының (15 

ғасыр), Халел Досмұхамбетұлы (20 ғасыр) еңбектерінде баяндалды. 

Бүкіл тірі организмдер сияқты адам денесі жасушалардан тұрады. жасушалар 

жасушааралық затпен қосылып тін (ұлпа) құрайды. 

Тін: 

 эпителиалдық, 

 дәнекерлік, 

 бұлшық еттік, 

 жүйкелік болып 4 топқа бөлінеді. 

Тін қосылып органдарды құрайды. Жалпы құрылысы мен дамуы біртектес және 

ортақ қызмет атқаратын органдар – органдар жүйесіне біріктіріледі. Шығу тегі мен 

құрылыстары ұқсамайтын, бірақ ортақ қызмет атқаратын ағзалар – ағзалар аппараттары 

деген топқа бөлінеді. Ағзалар жүйесі мен аппараттары адам ағзасын құрайды. 

Ағзалар бірнеше жүйеге бөлінеді: 

1. тірек-қимыл аппараты; 

2. ас қорыту жүйесі; 

3. тыныс алу жүйесі, 

4. несеп-жыныс аппараты; 

5. жүрек-тамыр жүйесі (бұл жүйе өз ішінде қан жасап шығаратын және иммундық 

жүйе ағзалары болып бөлінеді); 

6. сезім ағзалары; 

7. эндокриндік бездер; 

8. жүйке жүйесі. 

Осылардың бәрі бірігіп, адамның қоршаған ортамен арақатынасын жүзеге асырады. 

Адам денесі бас, мойын, бағана, қол және аяқ бөліктерінен тұрады. 

Адам қаңқасына бағана қаңқасы (омыртқа бағанасы және кеуде клеткасын құрайтын 

сүйектер), бас сүйек және қол-аяқ қаңқалары жатады. Бас сүйек: ми сауыт пен бет 

сүйектеріне бөлінеді. Ми сауытының ішінде ми, есту және тепе-теңдікті сақтау, көру 

ағзалары орналасқан. Омыртқа бағанасы: мойын (7 омыртқа), кеуде (12), бел (5), сегізкөз 

(5) және құймышақ (3 – 5) бөліктерінен тұрады. Омыртқа бағанасының кеуделік бөлігіне 

12 жұп қабырғалар бекиді. Олар алдыңғы жағында төс сүйекпен қосылып кеудені 

құрайды. Кеуде қуысында өкпе, жүрек, кеңірдек, өңеш, тамырлар мен жүйке талшықтары 

орналасқан. Омыртқа бағанасының бел бөлігі іш бұлшықеттерімен бірге іш қуысын 

түзеді. Yстіңгі жағында іш қуысы кеуде қуысынан көк ет арқылы бөлінеді. Іш қуысында 

бауыр, асқазан, талақ, ішек, ұйқы безі, бүйректер, тамырлар, жүйке талшықтары 

орналасқан. Іш қуысы төменгі жағында жамбас астауы қуысына жалғасады. Бұл қуыста 

несеп қуығы, тік ішек және жыныс ағзалары жатады. 

        Қол қаңқаларын жауырын, бұғана, тоқпан жілік, шынтақ жілік, кәрі жілік, қол басы 

сүйектері құрайды. Аяқ қаңқасына жамбас сүйектері, ортан жілік, асықты жілік (кіші 

жілік) және аяқ басы сүйектері жатады. Сүйектер өзара буындар, шеміршектер арқылы 

жалғасады. Оларды бұлшықеттер жауып жатады. Адам анатомиясы зерттеу 

ерекшеліктеріне байланысты бірнеше салаларға бөлінеді: жүйелік немесе қалыпты 
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анатомия – адам денесінің құрылысын ағзалар жүйелері бойынша баяндайды; 

патологиялық анатомия – ауруға шалдыққан ағзаларды зерттейді; 

топографиялық анатомия – денедегі ағзалардың, тамырлардың, жүйке талшықтарының 

өзара орналасуын, арақатынасын талдайды; пластикалық анатомия – адам денесінің 

сыртқы пішіні мен құрылысы туралы ілім; салыстырмалы анатомия – дамудың әртүрлі 

сатысында орналасқан тіршілік иелерінің дене құрылысын салыстыра зерттейді. 

  

Адам анатомиясы және физиологиясы 

 

       Адам анатомиясы – адам денесінің құрылысын және мүшелері мен оның жүйелерінің 

құрылысын тіршілігі мен тарихи даму қызметіне байланысты тексереді. Өйткені, адамның 

әрбір мүшесінің құрылысы оның қызметіне тығыз байланысты. Адамдардың пайда болуы 

туралы идеалистер діни былай дейді – адам құдай құдіреті мен жаратылған, ал 

материалистер – ғылыми деректерге сүйеніп, адам тірі табиғаттың ұзақ эволюциялық 

дамуынан пайда болған деп дәлелдейді. 

Анатомия гректің – “anatome” – кесемін деген сөзінен шыққан. Кесу немесе іреп- 

сою анатомия ғылымының негізгі зерттеу әдістеріне жатады. Адам анатомиясының негізгі 

міндеті адам ағзасының көзге көрінетін және көрінбейтін мүшелерінің даму 

заңдылықтарын ашумен бірге, мүшелердің қалыпты жағдайын патологиялық күйінен 

ажыратуға көмектесу болып табылады. Сондықтанда анатомия пәні – медицина 

ғылымының негізгі бір саласы. Анатомия ғылымы адам денесін жан- жақты зерттеуіне 

қарай бірнеше салаға бөлінеді : 

Жүйелік немесе жалпы анатомия – ағзаның тірек –қимыл аппаратын, ішкі 

мүшелерді, жүрек- тамырлар, жүйке және сезім жүйелерін зерттейді. 

Топографиялық анатомия – адам денесіндегі мүшелерінің өзара орналасу тәртібін 

медициналық мақсатқа орай зерттейді. 

Мүсіндік анатомия – адам денесінің сыртқы құрылысы мен оның мүшелерінің 

аралық қатынастарын үйретеді 

Бұл аталған анатомия салаларының практикалық маңызына келетін болсақ, егер жүйелік 

анатомия элементтері жалпы физиология ілімін меңгеруге негіз салса, топографиялық 

анатомия медициналық ілімге негіз қалайды, ал мүсіндік анатомия 

суретшілер,скульпторлар үшін міндетті қажетті пән болып табылады. 

Адам анатомиясының зерттеу әдістері жалпы екі салаға бөлінеді. Өлген адамды тексеретін 

саласын морфологиялық, ал адам мүшелерін тірідей тексеретін саласын – функционалдық 

әдіс деп атауға болады. 

Морфологиялық немесе құрылымдық әдістерге мыналар жатады: 

1) осып-кесу әдісі-ең кең таралған әдіс 

2)борсыту әдісі 

3)лықыту әдісі 

4)ағарту әдісі 

5)бүлдіру әдісі 

6)микроскоптық әдіс 

Функционалдық немесе қызметтік әдістерге мыналар жатады: 

1) рентгеноскопиялық әдіс 

2) рентгенографиялық әдіс 

3) ауторадиографиялық әдіс 

4) сынама-тәжірибелік әдіс 

Бұлардан басқа антропометриялық, суретке, киноға түсіру, мүшелердің суретін салу 

әдістері де бар. 

Анатомия көптеген ғылымдармен байланысты және оның өзі де бірнеше салаға 

бөлінеді. Мысалы адамның дене құрылысын зерттегенде, жай көзбен көріп, оның 

бейнесін, пішінін сипаттауда қалыпты анатомия деп, дене құрылысын микроскоппен 

зерттейтін ғылымды микроскоптық анатомия деп атайды.  
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Ағзаның қызмет атқару жүйелеріне сәйкес, қалыпты анатомияның өзі бірнеше 

тарауға бөлінеді : 

Остеология – сүйектер және олардың байланыстары туралы ілім; 

Синдесмология – сүйектің, буын байланыстары туралы ілім; 

Миология – бұлшық еттер туралы ілім; 

Спланхнология – ішкі органдар туралы; 

Ангиология – қан тамыр, жүрек туралы; 

Неврология – ми, жұлын, жүйке жүйесі туралы; 

Эстезиология – сезім мүшелері туралы; 

Эндокринология – ішкі секреция бездері туралы ілім. 

Адам анатомиясының дамуына үлкен үлес қосқан ерте кездегі Қытай, Үндістан 

және Египет. Шығыстың үлгілі ғалымы Әбу – Әли – Ибн-Сина. Мысалы ол Дәрігерлік 

ғылымның канондары” деген кітапта адамның ішкі мүшелері мен қан тамырларының 

анатомиясытуралы жазып, қай жерден қан алу, қан құю керек екендігін білген, сондай-ақ 

денеге ине шаншу арқылы емдеу әдісітуралы да айтып кеткен. 

Анатомияның негізін салушы – Ежелгі Рим дәрігері Гален. Ол ит пен маймылды сойып 

солардың дене құрылысын зерттеп, оны адам дене құрылысына сәйкес болар деп 

жобалаған. Галеннің көп қателерін араб ғалымдары ,атап айтқанда Ар-Рази,Әл-

Фараби,Ибн-Рушу,Әбу-Али-Ибн-Сина түзетіп, анатомияға көп жаңалылықтар 

қосты.Ежелгі грек ғалымдары Демокрит,Гиппократ қан тамырлар жүйесі бар екендігін 

анықтады. 

Анатомияның дамуына үлкен үлес қосқан гректің ұлы ғалымы Аристотель болды. 

Ол жүйкені сіңірден ажыратып, жүректің қан айдайтын мүше екендігін білді. Ол 

ұлпалардың түрлерін анықтап берді. Қайта өрлеу дәуірінде анатомияның дамуына тікелей 

үлес қосқан ғалым Леонардо да Винчи суретші, математик, инженер, ол 30 өліктен 800 

нақты сүйектердің суретін салған. Мальпиги мен Шумлянский капилярларды ашып қан 

айналу тұйық екендігін дәлелдеді. Неміс ғалымдары Шванн мен Шлейден жасушалық 

теорияны ашты. 

Орыс ғалымдары арасынан Н.И.Пирогов, И.М.Сеченов, И.П.Павловтың еңбектері 

анатомияның функционалдық бағытқа түсуіне септігін тигізді. 

Зоологиялық жіктеулер бойынша адам омыртқалыларға ,хордалылар типіне,сүт 

қоректілер класына,приматтар отрядына,адам тәрізді приматтар отряд тармағына ,адамдар 

туысына,оның ішінде саналы адам түріне жатады. 

Анатомия пәнін оқығанда жасуша,ұлпа,мүше,мүшелер жүйесі,аппарат және ағза деген 

ұғымдардың түсінігін білу өте қажет. 

Жасуша –деп тіршілік жүйесі бар , цитоплазма,ядро,органоидтардан тұратын, 

барлық өсімдіктер мен жануарлардың құрылысының , дамуының және өмір тіршілігінің 

негізін түзетін, белгілі бір пішіні бар тіршіліктің ең кіші бірлігін айтамыз. 

Ұлпа деп тарихи қалыптасқан, өзіне тән морфологиялық және биохимиялық 

ерекшелктері бар жасуша мен жасушааралық заттардың жиынтығынан тұратын дене 

бөлігін айтамыз. 

Адам мен жануарларда ұлпаның 4 түрі белгілі: 

1.Эпителий ұлпасы 

2.Дәнекер ұлпасы 

3.Бұлшық ет ұлпасы 

4.Жүйке ұлпасы 

Мүше –деп бірнеше ұлпалардан түзіліп, белгілі бір қызмет атқаруға, эволюцилық 

дамуда бейімделген , белгілі бір пішіні, құрылысы бар дененің бір бөлігін айтамыз. 

Мысалы құлақ,сүйек т.б. 

Адам физиологиясы – биологияның тірі организм мен оның жеке жүйелері, 

органдары, тіндері мен клеткалары қызметтерін (функцияларын) зерттейтін саласы. 

Ол ғылыми бағытына қарай жалпы Адам физиологиясы, жеке Адам физиологиясы және 

қолданбалы Адам физиологиясы болып үш бөлімге, ал мақсатына, зерттейтін объектісі 
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мен әдістеріне байланысты қалыпты Адам физиологиясы және патологиялық Адам 

физиологиясы. болып екіге бөлінеді. 

Физиология туралы түсінік адамдарда өте ертеден тірі организмде болатын 

өзгерістерді бақылау арқылы қалыптасқан. Алғашқыда бірнеше ғасырлар бойы 

Гиппократтың (біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда) және Аристотельдің (біздің 

заманымыздан бұрын 4 ғасырда) көзқарастары үстем болды. 1628 жылы ағылшын ғалымы 

У.Гарвей адам және жануарлардағы үлкен және кіші қан айналымдарын ашқаннан кейін 

физиологиялық ғылымы өз алдына дами бастады. 

Біздің ағзамыз биологиялық жүйе екенін негіздеуді бастамас бұрын, алдыңғы 

биология курстарынан таныс "жүйе"ұғымын еске түсіру керек. Әрбір жүйенің өзіндік 

құрылымы бар, ол оның құрамдас бөліктерінің қосындысына дейін азаяды, бірақ өзара 

байланысты элементтерден тұрады . 

Биологиялық жүйе, кез — келген жүйе сияқты, өзара байланысты бөліктерден 

тұратын тұтас. 

Адам ағзасы, кез — келген тірі организм сияқты, олардың өзара байланысты 

бөліктерінен-мүшелер жүйелерінен тұратын тұтас, жақсы құрылған "тірі жүйе" болып 

табылады. 

Мүшелер жүйесі әдетте анатомиялық түрде біріктірілген, құрылымның жалпы 

жоспары бар, жалпы шығу тегі бар және бір функцияны орындайтын мүшелер тобы деп 

аталады: ас қорыту, тыныс алу және т.б. адам ағзасында әдетте келесі органдар жүйесі 

бөлінеді: тірек-қимыл, қан айналымы, тыныс алу, ішкі, ас қорыту, шығару, жүйке, 

эндокриндік, жыныстық, иммундық. 

Орган-белгілі бір құрылымы мен формасы бар, дененің белгілі бір жерінде 

орналасқан және белгілі бір функцияны орындауға бейімделген дененің жеке бөлігі. 

Мысалы, өкпе-бұл газ алмасу үшін қажетті тыныс алу жүйесін құрайтын органдар, ал 

жүрек — қанайналым жүйесінің мүшелерінің бірі. 

Адам ағзасының белгілі бір құрылымы бар. Адам денесі бас, мойын, денеге 

бөлінеді (олар дененің осьтік бөлігі деп аталады) және аяқтар — жоғарғы және төменгі, 

яғни қолдар мен аяқтар. Баста бас сүйек қуысы бар, онда ми орналасқан, ал денеде — 

кеуде, іш және жамбас қуысы. Кеуде қуысы мен іш қуысы арасында ерекше бұлшықет 

септумы — диафрагма бар. 

Кеуде қуысында жүрек, трахея, өкпе, өңеш орналасқан; іш қуысында — асқазан, аш 

ішек, тоқ ішектің бір бөлігі, бауыр, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек; жамбас қуысында — тоқ 

ішектің төменгі бөлігі, қуық, ішкі жыныс мүшелері. 

Органдар тіндерден түзіледі. Тін-бұл жалпы шығу тегі бар және денеде белгілі бір 

функцияларды орындайтын жасушалар мен жасушасыз заттардың жиынтығы. Әдетте 

органның құрамына бірнеше тіндер кіреді, олардың бірі органның жұмысында маңызды 

рөл атқарады. Мысалы, жүрек бұлшықет тіндері жүректің жиырылу функциясын 

қамтамасыз етеді, ал жүректің жиырылуы қан тамырлары арқылы үздіксіз қозғалысты 

сақтау үшін қажет. 

Жасуша-дененің құрылымы мен тіршілігінің бірлігі және күрделі биологиялық 

жүйе. Адам ағзасында орта есеппен 100 триллион жасуша бар. 

Соматикалық жасушалар (грек. soma — "дене") — жыныс жасушаларынан басқа 

дене жасушалары-әртүрлі функцияларды орындайды және құрылымы мен формасында 

айтарлықтай ерекшеленеді. Сонымен, эритроциттер қан жасушалары ядросыз, биконкавты 

диск түрінде болады, өте кішкентай, диаметрі 7 мкм (1 мкм = 10-6 м). Ішкі органдардың 

мембраналарының құрамына кіретін тегіс бұлшықет жасушалары шпиндель тәрізді, өзек 

тәрізді және ұзындығы 500 мкм жетуі мүмкін. Бұдан әрі айтылатын кейбір қан 

жасушалары амебалар сияқты пішінін өзгерте алады және өздігінен қозғалады. 

Жыныстық жасушалар немесе гаметалар жыныс мүшелерінде түзіледі. Көбею 

кезінде ұрықтандыру процесінде ерлер мен әйелдер ағзаларының гаметалары біріктіріліп, 

зигота түзеді. Эмбрион зиготадан және одан әрі жаңа организм дамиды. Демек, біздің 

денеміздегі барлық жасушалар бір жасушадан-зиготадан — оны бөлу арқылы түзіледі. 
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Сыртқы әртүрлілікке қарамастан, біздің денеміздегі барлық жасушаларда 

құрылымның бірқатар жалпы белгілері бар. 

Жарық микроскопында сіз тек жасушаның негізгі бөліктерін — цитоплазманы және 

жасуша мембранасымен қоршалған ядроны көре аласыз. Электронды микроскоп 

жасушаның күрделі құрылымы бар және оның цитоплазмасы өзара байланысты 

органоидтар жүйесі екенін көруге мүмкіндік береді. 

Жасуша қабығы — жасуша (немесе плазмалық) мембранасы-майлар (липидтер) 

мен ақуыздардан тұрады. 

Цитоплазма-бұл жасуша пішінін және оның қалыпты жұмысын сақтау үшін 

қажетті арнайы ақуыздардан органоидтар мен "қаңқа" батырылған тұтқыр сұйықтық. 

Органоидтар жасушаның өмірлік процестерін қамтамасыз ету үшін әртүрлі функцияларды 

орындайды. Кейбір органоидтар-рибосомалар-ақуыз синтезіне қатысады, басқалары — 

митохондрия — жасушаның тіршілік әрекеті үшін энергия өндіруді және сақтауды 

қамтамасыз етеді, ал басқалары — лизосомалар — жасушаға кіретін тағамдық 

бөлшектердің қорытылуына ықпал етеді. 

 Биологиялық мембраналардан жасушаның ішкі көлік жүйесі құрылады, ол ең 

жақсы каналдардан тұрады — эндоплазмалық ретикулум, сонымен қатар әртүрлі заттарды 

сақтауға арналған арнайы көпіршіктер мен цистерналар — Гольджи аппараты. 

Ядро цитоплазмадан арнайы ядролық қабықпен бөлініп, ядролық шырынмен 

(кариоплазма) толтырылған. Ядрода хромосомалар бар, олар жасушаның өзі де, бүкіл 

ағзаның құрылымы мен қызметі туралы Тұқым қуалайтын ақпаратты сақтауға жауап 

береді. 

      Жасуша тыныс алады, тамақтанады, метаболизм өнімдерін шығарады, өседі және 

бөлінеді.Жасушалардың бөлінуіне байланысты дененің өсуі жүзеге асырылады. Бұл 

процесс әсіресе жас, дамып келе жатқан денеде белсенді жүреді. Бірақ ересек адамда жаңа 

жасушалардың үздіксіз қалыптасуы және ескілердің қайтыс болуы байқалады. Сонымен 

қатар, дененің жарақаттарын "жөндеу" керек: жаралар, сынықтар, күйіктер. 

 

 

Үйге тапсырма: Конспект жасау. 

                             12 сөзден тұратын глоссарий құрастыру (тақырып бойынша) 

                              Адам анатомиясы мен физиологиясының айырмасы 

Дәріс 3 

 

Сабақтың тақырыбы:Негізгі күре тамырлардың орналасуы, артерияны қысуға 

арналған орын 

 

Жоспар: 

1.Негізгі күре тамырлардың орналасуы,  

2.Артерияны қысуға арналған орын 

 

Қантамырлар (лат. Blood vessel) — адам мен жануарлар организмінің жүрек-

тамырлар жүйесіне жататын, қабырғасы серпімді келген түтікше мүшелер. 

Қантамырлар: 

-қанды жүректен алып шығып, организмге тасымалдайтын қызыл тамырлар —

 күретамырларға, 

-қанды организмнен жүрекке алып келетін көк тамырлар — Көктамырларға 

оларды өзара байланыстырып организмдегі жасушалық және ұлпалық деңгейде үздіксіз 

жүретін зат алмасу процестерін қамтамасыз ететін "микроайналым арнасының қан 

тамырларына" (қызыл тамырша — артериола, қылтамыр - капилляр, көк тамырша —

 венула) бөлінеді. 

Күретамырлар мен Көктамырлар қанды тасымалдаушы тамырларға жатады. 

Олардың жақтауы қалың. Түтікше мүше ретінде күретамыр мен көктамырлардың 

жақтаулары үш қабықтан құралған: ішкі - интима, ортаңғы — медиа, сыртқы -
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 адвентиция. Микроайналым арнасы қантамырларының қабырғалары арқылы қан мен оны 

қоршаған ұлпалар арасында зат алмасу процесі жүреді. Қантамырлардың ішкі 

беті эндотелиймен астарланған. Көктамырлар интимасында жүрекке қарай ғана ашылатын 

қақпақшалар (клапандар) болады.[1] 

 
Үлкен және кіші қанайналым шеңбері 

Адам денесінде қан тарататын тамырлардан екі тұйық жүйе - үлкен және 

кіші қанайналым шеңбері түзіледі. 

Үлкен қанайналым шеңбері 

Үлкен қанайналым шеңбері - жүректің сол жақ қарыншасынан қолқа 

күретамырынан басталады. Оттегіге қаныққан қан алдымен қолқа күретамырынана, одан 

ірі және ұсақ күретамырларына жеткізіледі. Қан қсақ күретамырларымен ішкі органдарға, 

жүректің өзіне, бұлшықеттерге, сүйектерге барады. Органдарда күретамырлар 

тарамдалып, қылтамырларға бөлінеді. 

Қылтамырлардың жұқа қабырғалары арқылы қан дене жасушаларына қоректік 

заттар мен оттекті таратады. Жасушалардан көмірқышқыл газын қажетсіз өнімдерді 

жинап, көктамыр қанына (Венақа) айналады. Оны көктамыр жүректің оң жақ жүрекшесіне 

құяды. 

Кіші қанайналым шеңбері 

Кіші қанайналым шеңбері - жүректің оң жақ қарыншасынан өкпе күретамырынан 

басталады. Ондағы көктамыр қаны өкпе күретамыры арқылы өкпеге келеді. Өкпеде 

күретамырынан түзілген қылтамырлар торында газ алмасады. 

Қан оттекке қанығып, көмірқышқыл газынан тазартылады да, көктамыр қаны 

күретамыр қанына айналады. Одан төрт өкпе көктамырлары арқылы күретамыр қаны 

жүректің сол жақ журекшесіне құйылады. Қан сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға 

өтіп, қайтадан үлкен қанайналым шеңберінің қантамырларына бағытталады. 

Кіші қанайналым шеңбері —> жүректің оң жақ қарыншасынан басталып —> 

өкпеге қан тартады —> жүректің сол жақ жүрекшесімен аяқталады. 

Кіші қанайналым шеңбері деп аталу себебі - қан тек өкпеге барып, оны оттегімен 

байытылады да қайтадан жүрекке келеді. Бұл қанайналым шеңберін кейде өкпелік 

шеңбер деп те атайды. 

Жүрек қанды қолқа күретамырынан бөлінетін қантмырлардан алады. Жүрекке қан 

басқа мүшелермен салыстырғанда көбірек келеді, өйткені ол өмір бойы жұмыс атқарып 

тұрады жұмысының ерекшелігін анықтау үшін электрокардиография әдісі қолданылады. 

Жүрек бұлшықеттерінің жұмысын қисык сызық аркылы жазып алатын аспапты 

электрокардиограф деп атайды. 

Электрокардиограф арқылы жүректің бұлшықеттерінің жұмысы жазылған қисық 

сызық электрокардиограмма (ЭКГ) деп аталады. Жүректің бұлшыкеттері қанмен 

қамтамасыз етілмегенде (қан ұйып қалғанда) жүрек бұлшықеті өлі еттенуіне инфаркт 

миокарда шалдығуы мүмкін. Қанның үлкен және кіші шеңберінде айналу уақыты 23—27 

секунд. 

Үлкен қанайналым шеңберінде қан барлық мүшелерге оттегі мен қоректік заттарды 

тасиды. Кіші қанайналым шеңберінде - қан оттекке қанығып, көмірқышқыл газдан 

тазартылады. 

Қан қантамырлардың бойымен ағу кезінде қантамырларына және жүректің 

қуыстарына қысым түсіреді. Қан қысымы қантамырлардың әр түрлі бөлімдерінде біркелкі 

болмайды. Ең жоғары қан қысымы жүректен қанды алып шығатын ең ірі артерия 

қантамыры - қолқа күретамырында болады. Жүректен алшактаған сайын күретамырында 

кан қысымы төмендей береді. Ең төменгі қан қысымы жүрекке қан әкелетін жоғары және 

төменгі қуысты вена қантамырларында болады. Қолқада қан қысымы сынап бағанасымен 

өлшегенде 150 мм. Қол-аяқтың ірі артерияларында қан қысымы 105-120 мм. Ұсақ 

артериялар мен қылтамырларда 20-25 мм. Қан қысымын өлшейтін құралды тонометр деп 

аталады. 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%8B


Қанның жалпы қантамырлар бойымен қозғалуына бірнеше жағдайлар әсер етеді. 

Одан: 

1. Жүректің ырғақты жұмысына сәйкес қантамырлардың әрбір бөліктерінде қан қысымының 

түрліше болуы. 

2. Тынысалу және тыныс шығару кезінде кеуде қуысында қысымның үнемі өзгеруі. 

3. Веналық қантамырлардың ішінде болатын қақпақшалар қанның кері бағытта ағуына 

кедергі болуы. 

4. Веналық қантамырлардың айналасындағы бұлшықеттер жиырылған кезде қанның 

жүрекке қарай қозғалуы пайда болады. 

Қан қысымын тоқпан жіліктің артерия қантамырларынан (қолдың қарынан) 

өлшейді. Жас, дені сау адамдарда қан қысымы үнемі тұрақты, өзгермейді. Жүректің сол 

жақ қарыншасының жиырылуы (жоғары қысым) сынап бағанасымен 120 мм болса, 

босаңсуы кезіндегі көрсеткіші (төменгі қысым) 70-80 мм. Қан қысымы жоғарылаған кезде 

болатын ауруларды гипертония (гр. hyper - үсті, жоғары), ал қан қысымы төмен ауруларды 

гипотония (гр. hupo - асты, төмен) дейді. Қанның қантамырлардың бойымен қозғалуы 

өсімді жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Оның орталығы сопақша мида орналасқан. 

Қантамырдың үш негізгі түрі 

Қантамырдың үш негізгі түрі: күретамырлар, көктамырлар және қылтамырлар. 

Күретамырлар Көктамырлар Қылтамырлар 

1. Қанды жүректен алып 

шығып, мүшелерге 

таратады 

Қанды мүшелерден жүрекке 

тасымалдайды 

Күретамыр мен 

көктамырды бір-бірімен 

байланыстырады 

2. Жақтауындағы 

бұлшықет талшықтары 

калың әрі серпінді 

Жақтауындағы бұлшықет 

талшықтары жұқа әрі нашар 

дамыған 

Микроскопиялық өте 

ұсак, жақтауы бір қабатты 

3. Қан қысымы жоғары Қан қысымы өте төмен Қан қысымы шамалы 

4. Көпшілігі тереңде 

бұлшықеттердің арасында 

жатады 

Теріге жақын да, тереңде де 

жатады 

Дененің барлық 

мүшелеріне таралады 

5. Ең ірі күретамырлар -

 Қолқа 

күретамыры және өкпе 

күретамырлары 

Ішіндегі қақпақшалар канды кері 

бағытка өткізбейді. Ең ірі 

көктамырлар - төменгі қуысты 

көктамыр және жоғары куысты 

көктамыр және 4 өкпе 

көктамырлары 

Қылтамырлар арқылы газ 

және заттар алмасады, 

қан баяу ағады, ұсақ 

күретамырлар мен ұсақ 

күретамырларды 

байланыстырады 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%96_%D2%9B%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%96_%D2%9B%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Arterial_System_en.svg


Күретамырлар (лат. arteria) - қанды жүректен мүшелер мен ұлпаларга тарататын 

қантамырлар тобы. Жүректен шығатын екі ірі күретамырлары бар. Оң жақ қарыншадан 

басталатын - өкпе күретамырлары ішінде көктамыр қаны болады. Сол жақ қарыншадан 

басталатын - қолқа күретамыры (аорта) ішінде күретамырлар қаны. күретамырлар 

жақтауы 3 кабаттан тұрады: сыртқы қабаты - дәнекер ұлпасынан, ортаңғы қабаты - 

бұлшықет ұлпасынан, ішкі қабаты - жалпақ эпителий жасушаларынан түзілген. 

күретамырлары жақтауы қалың әрі серпімді. Олардың сыртқы қабаты беріктік, 

серпімділік қасиет беріп, қантамырлардың кеңейіп, тарылуына әсер етеді. Ортаңғы 

қабаты серпімді талшықтар мен бірыңғайсалалы бұлшыкеттерден тұрады. Бұлшыкеттер 

жиырылып, босаңсу арқылы қантамырлар қуысының диаметрін реттейді. Ішкі 

қабаты қантамырлардың қабырғасына қосымша беріктік қасиет береді.    Ірі артерия 

қантамырларымен ағатын қанның кысымы өте жоғары болады. Сондықтан қысымға төзіп, 

созылуына қабырғасының тығыз, мықты, серпімді болуының маңызы өте зор. 

күретамырлары бұлшыкеттердің астында терең орналасады, сондықтан олар көрінбейді. 

Ең ірі күретамырлары - қолқа көктамыры (аорта) деп аталады. Жүректен алыстаған 

сайын күретамырлары тармақтанып, жіңішке қылтамырларға айналады. 

күретамырлары бойымен көбінесе артерия қаны ағады. Тек өкпе артерия қантамырының 

ішімен көктамыр қаны ағады. 

Ерекше ескертетін жағдай - барлық күретамырларымен тек күретамырлары қаны, барлық 

көктамырлармен тек көктамыр қаны ағады деген түсінік қалыптаспауы тиіс. 

 
Көктамырлар (лат. vena) — мүшелер мен ұлпалардан көмірқышқыл газына, зат 

алмасу өнімдеріне, гормондарға және т. б. қаныққан қанды жүрекке 

тасымалдайды. күретамырына ұксас көктамырлардың да кабырғасы 3 кабаттан тұрады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0_%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Venous_system_en.svg


Күретамырға қарағанда көктамырлардың бұлшықет қабаты нашар жетілгендіктен, 

қабырғасы жұка, жұмсак, серпімділігі аз болады. Көктамырлар бір тобы терінің астына 

жақын орналасқандықтан, тарамдалған көк түсті тамырлар жай көзге айқын байқалады. 

Әсіресе қарт адамдарда бадырайып анық көрінеді. Күретамырларға қарағанда 

көктамырларда қан козғалысы баяу. 

Көктамырлар орналасқан орнына байланысты теріге жақын жатқан және тереңде жатқан 

деп екі топқа бөлінеді. Көктамырлар канның ағуына сол қантамырлардың жанындағы 

бұлшыкеттердің жиырылуы да көмектеседі. Денеден жиналатын көктамыр қаны, алдымен 

ұсақ көктамырларға жиналады. Ұсақ көктамырлар өзара қосылып, ірі көктамырлар түзеді. 

Ең соңында бүкіл денеден жиналатын көктамырлар жоғары және төменгі қуысты 

көктамырларға айналады. Бұл екі көктамырлар көктамыр қанын оң жақ жүрекшеге 

әкеледі. 

Өкпеден келетін 4 өкпе көктамырлар сол жақ жүрекшеге күретамыр қанын тасиды. 

көктамырларының ерекшелігі - ішінде жарты ай тәрізді қақпақшалары болады. Ол 

қақпақшалар қанның жүрекке қарай қозғалуына әсер етпейді, тек кері ағуына кедергі 

жасайды. 

Қылтамырлар (ағылш. Capillary) адам шашынан 50 есе жіңішке болады. 

Қылтамырлардың жақтаулары өте жұқа, эпителий жасушаларынан түзілген бір қабаттан 

тұрады. Қылтамыр жақтаулары 3 қабат: 

 ішкісі, эндотелиальдық ортанғысы, 

 базальдық, 

 сырткысы адвентициальдық. 

Бұл қабаттар әртүрлі ағзалармен қан арасыда және басқадай заттар алмасуын қамтамасыз 

етеді. 

Қылтамырларда қан өте баяу ағады. Сондықтан қан еріген оттегінің көбін ұлпаға 

беріп, өзі көмірқышқыл газымен қанығып, Көктамыр қанына айналады. Қандағы корек 

заттар кылтамырлардың жақтауымен ұлпаларға өтіп, ұлпадан зат алмасу өнімдері қанға 

беріледі. Қылтамырлардан қан көктамырларға жиналады. 

Олардың кабырғалары өте жүқа болғандықтан, еріген қоректік заттар, оттек, 

көмірқышқыл газы, алмасу өнімдері оңай өтеді. Химиялық және жүйке 

тітіркендірулерінің әсерінен қылтамырлар бірде кеңейіп, бірде тарайып отырады. 

Қылтамырларда қан қысымы күретамырларға қарағанда төмен болады.[2] 

Қылтамыр қан және лимфа қылтамырлары (капиллярлары) болып бөлінеді. 

Қан қылтамыры қан мен ұлпалар арасындағы зат алмасуды іс жүзіне асырады. Қан 

қылтамырының арнасы мүшелердің құрылыс ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі (4,5 

мкм-30 мкм) болады. Оның қабырғасы үш қабаттан: ішкі - эндотелийден, ортаңғы - 

негіздік жарғақта орналасқан перициттерден, сыртқы - адвентициальды жасушалардан 

тұрады. 

Перициттер жиырылу арқьшы қылтамыр арнасының диаметрін реттеп отырады. 

ішкі эндотелий қабатын құрайтын эндотелиоциттер мен оның сыртындағы негіздік 

жарғақтың (базальды мембрананың) құрьшыс ерекшеліктеріне байланысты қылтамыр: 

сомалық қылтамыр, фенестерлі қылтамыр және қойнауша (синусоидты) қылтамыр болып 

үш түрге бөлінеді. Сомалық қылтамырда эндотелиоциттер бір-біріне тығыз жанасып, 

үзіліссіз түтас жатқан негіздік жарғақта орналасады. Фенестерлі (терезелі) қылтамырда 

эндотелиоциттердің цитоплазмасы жұқа рып, зат алмасуға бейімделген терезе тәрізді 

жүқарған құрылымдар түзеді. Синусоидты қылтамырда негіздік жарғақшада және 

эндотелиоциттер аралықтарында ірі молекулалар (макромолекулалар) өте алатын 

саңылаулар болады. 

Қан қылтамыры — жануарлар организміндегі жасушалық және үлпалық деңгейдегі 

зат алмасуды іс жүзіне асырады. Қан капиллярлары негізінен артериолаларды 

венулалармен жалғастырады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80_%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9


 
Лимфа қылтамырлары — тым жүқа қабырғалы лимфа тамырларының бастамасы. 

Лимфа қылтамырларының арнасы (5 мкм - 100 мкм) мүшелердегі атқаратын қызметтеріне 

байланысты өзгеріп отырады. Олардың қабырғалары да жалаң қабат жалпақ келген 

эндотелиоциттерден тұрады. Бірақ, эндотелий мен оны сыртынан қоршап жатқан 

борпылдақ дәнекер ұлпасының коллаген талшықтарының арасында негіздік жарғақ 

болмайды. Сондықтан, лимфа қылтамырлары арнасы қан қылтамырларына қарағанда кең 

де, созылмалы болып келеді және оларды қоршаған ұлпа сүйығы мен қылтамырлар 

арасындағы зат алмасу процесі жеңіл жүреді. 

Эндотелиоциттердің аралықтарында, лимфа қылтамырларының қуысына ірі 

молекулалы заттар, клеткалар мен олардың ірі бөліктері өтетін саңылаулы тесіктер 

болады. Эндотелиоциттердің цитоплазмасында, лимфа қылтамырлары жақтауларының 

жиырьшу арқьшы, олардың откізгіштігін реттеп отыратын актинді микрофиламенттер 

болады. Жануарлар ұлпалары мен мүшелерінің құрылысы және олардағы зат алмасу 

ерекшеліктеріне байланысты, лимфа қылтамырлары — тарілмекті және кеңілмекті торлар  

 

Артериялық қан кетуді тоқтату жолдары 

Қан кетуді тоқтатудың барлық әдістерін екі топқа бөлуге болады: уақытша және 

қорытынды. Қан кетуді уақытша тоқтату медициналық көмектің дәрігерге дейінгі 

сатысында жүзеге асырылады. Соңғы аялдама қазір ауруханада. Бұл бөлу, негізінен, ауыр 

қан кетулерге қатысты, өйткені әлсіздерді дәрігерге дейінгі кезеңде тоқтатуға болады. 

 

 

 

Алғашқы көмек көрсетер алдында өзіңіздің жеке қорғануыңызды 

ұмытпаңыз!   Мүмкіндігінше, қолғап киіңіз (алғашқы көмек жинағына кіреді) немесе 

жәбірленушінің қанымен мүмкіндігінше аз байланысуға тырысыңыз. 

Саусақ қысымы 

Турнир кестесі 

Бұл әдіс кең артериялық қан кету үшін ең тиімді болып табылады. Жедел жәрдем 

жинағында қан кетуді тоқтататын арнайы турникет бар. Бірақ оны импровизацияланған 

құралдардан да жасауға болады - бұл белбеу, шарф, галстук болуы мүмкін. 

Есте сақтаңыз - ол неғұрлым кең болса, соғұрлым жақсы. Жіңішке арқан немесе 

сым қолданбаңыз, бұл тіндердің некрозына әкелуі мүмкін! 

Турникетті тікелей теріге тигізбеңіз, оны киімге бекітпеңіз немесе зақымдалған аймақты 

алдымен шүберекпен таңыңыз. Қолдану нүктесінен төмен артерияның пульсациясын 

тексеру қажет. Егер турникеттің әсерінен пайда болған мылжың әлсіз болса немесе 

мүлдем байқалмаса, онда турникет дұрыс және тиімді қолданылады. 

Ауыр қан жоғалту кезінде зардап шеккен адамға қан құю көрсетіледі: 

Маңызды сәт - бұл турникетті қолдану уақыты. Жазда турникетті 1 сағатқа, қыста - 30 

минутқа қолдануға болады.   Осы уақыт ішінде астыңғы тіндерде терең тамырлар мен 

қан тамырлары қан айналымының арқасында некрозға ұшырамай, турникетті 

қолданғаннан кейін қалады. Бюллетень қолданылғаннан кейін қағаз парағын алыңыз және 

оған нақты уақытты жазыңыз. Есіңізде болсын, төтенше жағдайларда парақша жоғалуы, 

сүртілуі, кірленуі мүмкін және ақпарат қол жетімсіз болады. Толық сенімді болу үшін сіз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0_%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Limpa_tamirlari.jpg


уақытты жәбірленушінің денесіне, киіміне немесе басқа импровизацияланған 

құралдарына жаза аласыз. Көрсетілген мерзімнен кейін маталар 10 минут ішінде алынып 

тасталуы керек, осылайша тіндер оттегімен қанықтырылады, содан кейін турникетті 

қолдану сол схема бойынша жүзеге асырылады. 

Каротид артериясының аймағына турникетті қолданудың белгілі бір ерекшеліктері 

бар - турникет қарсы жақтан қан ағуына кедергі келтірмеуі керек. Ол үшін мақта-дәке 

ролик киімнің зақымданған жеріне жағылады, содан кейін жәбірленушінің қолынан 

көтеріліп, басына немесе шина арқылы лақтырылатын турникет қолданылады (бұл ағаш 

немесе басқа да қатты таяқша болуы мүмкін). 

Бекітілген аяқтың бүгілуі 

Қазіргі уақытта қан кетуді тоқтатудың бұл әдісі тиімсіз, өйткені өмір жағдайында 

адамның аяқ-қолдары бүгілген күйде, қан ағымының бұзылыстары жоқ. 

Суық немесе мұзды қолдану да қате деп саналады, өйткені қанның коагуляция 

жылдамдығы жоғары температурада жоғарылайды, сондықтан жылыну компресстерін 

қолданған дұрыс. 

 

 

Артериялық қан кету кезіндегі алғашқы көмек 

Уақытылы және дұрыс алғашқы көмек - бұл сәттіліктің жартысы. Төтенше 

жағдайда шатаспау және қан кетуді тоқтатудың қарапайым дағдыларын есте ұстау өте 

маңызды. 

Ауыр артериялық қан кету шұғыл әрекет етуді қажет етеді. Зақымдалған 

артериядан қан шығады және бірнеше минут ішінде өлімге әкелуі мүмкін. Жарақат алған 

жерге турникетті дұрыс қолдану қан жоғалтуды тоқтатуға көмектеседі. Осыдан кейін сіз 

жедел жәрдем шақырып, зардап шеккен адамды ауруханаға жеткізуіңіз керек. 

Қан - бұл ағзаның барлық жасушаларында тамақтану мен зат алмасуды қамтамасыз 

ететін сұйық жылжымалы дәнекер тін. Ол келесі элементтерден тұрады: 

 плазма - құрамында сұйық заттар, ақуыздар, ферменттер, дене қалдықтары және т.б. 

болатын сұйықтық; 

 қан жасушалары - қызыл қан жасушалары, лейкоциттер, тромбоциттер. 

Сұйық ұлпа ірі артериялар мен веналардан, сондай-ақ кіші артериолалардан, 

венулалардан, капиллярлардан тұратын жабық жүйеде қозғалады. Отыз секундтан аз 

уақыт ішінде қан толық шеңбер жасап, жасушаларға пайдалы элементтер беріп, зиянды 

өнімдерді алып, оларды шығаруға жауапты органдарға жібереді. 

Қан қоректік заттар мен оттегіне бай артериялар арқылы ағып кетеді, бұл оған 

ашық қызыл түс береді. Осы тамырлар арқылы сұйық ұлпаның жылдамдығы 

мүмкіндігінше тез, өйткені ол жүректі күшпен итермелеп, қозғалтады. Денеден 

шығарылуы керек метаболизм өнімдері тамыр арқылы өтеді. Олардың арасында 

көмірқышқыл газы бар, оны эритроциттер жасушалардан оттегін ұлпаларға өткізгеннен 

кейін қабылдаған. Көмірқышқыл газы тамыр арқылы өтетін плазманы қою қызыл түске 

бөлейді. Веноздық тіндер артерияға қарағанда баяу қозғалады. 

Егер қан тамырларының жарылуы пайда болса, сұйық тін ағзадан пайдалы заттармен 

бірге кетеді. Осыған байланысты жасушалар тамақтануды жоғалтады, оларда ыдырау 

өнімдері кешіктіріледі, бұл ауыр жағдайларда тіндердің некрозына әкеледі. Қан кетудің 

екі түрін ажырату әдеттегі: 

 ішкі, сұйықтық ұлпасы дене қуысына ағып кетсе, бұл гематомалардың пайда болуына 

және басқа да проблемаларға әкеледі; 

 терінің зақымдануына байланысты плазма ағып кетіп, сыртқы 

Егер ішкі қан ағзаның терең жерінде пайда болса, оларды арнайы жабдықтың көмегімен 

ғана анықтауға болады. Сыртқы жарақаттар бірден байқалады, өйткені зақымдалған тері 

арқылы қан денеден кетіп, көзге көрініп тұрғандай. Бұл жағдайда қан жоғалту зардап 

шеккен аймақта ауырсынумен бірге жүреді. Сыртқы қан кетудің келесі түрлерін ажырату 

әдеттегі: 



 Артериялық. Бұл субұрқақты соғатын қанық қызыл қанмен сипатталады. Бұл әртүрлілік 

ең қауіпті: артерияларда плазма максималды жылдамдықпен қозғалады, сондықтан қан 

денеден тез кетеді. Адам бозарады, пульсі әлсірейді, қысым азаяды, айналуы, жүрек 

айнуы, құсу басталады. Егер қан жоғалту уақытында тоқтатылмаса, өлім болуы мүмкін. 

Айта кету керек, тамырларды зақымдау оңай емес, өйткені олар денеде терең орналасқан. 

Мұндай зақымданудың себебі өмірге қауіп төндіретін ауыр жарақат болып табылады. 

 Венозды Шие боялған қан бірдей жылдамдықпен ағып кетеді, кейде ол аздап 

пульсациялануы мүмкін. Егер үлкен кеме зақымданса, тамырларда ауа эмболиясының (ауа 

көпіршіктерінің) пайда болуына әкелетін теріс қысым пайда болады. Ауыр зақымдалған 

жағдайда өлім де мүмкін, бірақ бұл көп уақытты қажет етеді. Кейбір веналар терінің 

бойында орналасқандықтан, мұндай зақымдану ықтималдығы артерияға қарағанда едәуір 

жоғары. 

 Капилляр. Ең төменгі қауіпті зақым. Капиллярлар - бұл адам ағзасындағы ең кішкентай 

тамырлар, олар арқылы қан қоректік заттарды жасушаларға өткізіп, ыдырау өнімдерін 

алады. Зардап шеккен тамырдан шыққан плазма баяу ағып кетеді, дененің өзі қан 

жоғалуын тоқтата алады, зақымдану орнын қан ұйығышын жауып тастайды. Капиллярлық 

қан кету қанның коагуляциясының төмендеуімен ғана қауіпті. 

Артериялық қан кетуге көмектеседі 

Тамырдың сынуы салдарынан қанның жоғалуы тез жүреді, сондықтан жәбірленушіге 

алғашқы екі минут ішінде көмек қажет. Әйтпесе, адам тез есін жоғалтып, комаға түсіп, 

қайтыс болады. Артериялық қанның ағуын тоқтату үшін саңылаудың орнын 

саусақтарыңызбен тез арада қысу керек, тіпті жақсырақ - жұдырықпен. Егер аяқ-қол 

зақымдалған болса, оны шинамен немесе шарфпен бекіту керек. Содан кейін келесі 

әрекеттерді орындаңыз: 

 Зақымдалған аймақты алкогольмен сүртіңіз. 

 Инфекцияның алдын алу үшін жараға стерильді таңғышты жағыңыз. 

 Ауырсыну сезімі пайда болған жағдайда, ауырсынуды басатын дәрілерді жасаңыз, ол үшін 

Аналгин, Трамадол немесе басқа анальгетиктер береді. Төтенше жағдайларда мұз 

жасайды. 

 Жеңіл зақымданған кезде стерильді таңғыш немесе қатты ролик жарақат алған аймаққа 

оралады. 

 Егер үлкен кеме жарақат алса, қан кетуді тоқтату үшін резеңке турникет тез қолданылады. 

 Жедел жәрдем шақырыңыз немесе зардап шеккен адамды ауруханаға мүмкіндігінше 

тезірек жеткізіңіз. 

Артериялық қан кетумен тамырды қалай қысу зақымдалған аймаққа байланысты. 

Келесі ережелерге сүйену керек: 

 
Қайда басу керек 

әйелдік жамбас сүйектеріне 

уақытша артерия 
құлақ пен көздің арасындағы сүйекке немесе 

шеміршек тәрізді қабыққа 

қолдар мен саусақтардың аймағында 
ульнар, бракиальды немесе радиалды 

артерияны басыңыз 

сыртқы жақ артериясы шайнау бұлшықетіне 

бракиальды артерия ішінен иықтың ортасында басыңыз 

қолтық және иық аймағында субклавиялық 

артерия 
жақ сүйегі астындағы ойыққа 

поплитальды поплитальды қуыстың ортасында түйреуіш 

 
омыртқаға 

Бөрененің бірнеше сорттары бар, олардың әрқайсысы қолдану және бекіту кезінде 

өзіндік сипаттамаларға ие. Олардың ішінде келесі нұсқаларды бөлген жөн: 

 Esmarch турникеті - бұл қалың резеңке түтік, ол бір жағына шынжырмен, екіншісіне 

ілмекпен бекітілген. 

 Таспалы турникет - ені 3-5 см резеңке жолақ.Серу аяқталғаннан кейін түйін байланған. 



 Twist - ұзындығы 1 м, ені 3 см циклмен берік материалдың жолағы. Таспаны бекіту үшін 

таяқшаны циклге салыңыз және таспаны білекке орап бастаңыз. Лиганы аяқтағаннан кейін 

таяқ бинтпен бекітілуі керек. 

Зақымдалған артериядан қан ағатын қан тоқтату үшін турникет қолданылады. 

Артериялық қан кетуді тоқтатудың басқа шаралары тиімсіз болған кезде, үлкен тамырға 

қатты зақым келген жағдайда ғана жағыңыз. Бұл турникеттің қан тамырларын қатты 

қысып қана қоймай, сонымен қатар қоршаған тіндерді де зақымдайтын аймаққа қоректік 

заттардың жеткізілуін бұзатындығымен түсіндіріледі. 

Артериялық қан кету жағдайында турникетті қолдану зақымдалған аймақтың 

үстінен жасалуы керек: егер аяғы жарақат алса, онда ол жамбас үстінде, ал қолды иықтың 

жоғарғы үштен біріне қою керек (ортасында қолдануға болмайды, өйткені радиалды нерв 

зақымдалуы мүмкін). Ауыр зақымданған жағдайда екі резеңке жағу қажет болуы мүмкін. 

Бас аймағындағы турникетті тым қатты қатайтуға болмайды, өйткені тұншығу немесе ми 

қан айналымының бұзылуы мүмкін. 

Турникетті қолдануды бастамас бұрын, зақымдалған аймақ көтерілген күйде болуы 

керек екенін есте ұстаған жөн. Бұл дегеніміз, егер аяғы зақымдалған болса, ол денеден 

көтеріліп, бекітілген. Әрі қарай, сізге келесі схема бойынша артериялық қан кетуімен 

турникетті қолданған жөн: 

 Зақымдалған артерияны қысу үшін саусақты немесе жұдырықты қолданыңыз. 

 Сайтты тазартыңыз. 

 Зақымданған тіндерді инфекциядан және резеңке қолданған кезде пайда болатын 

қосымша жарақаттардан қорғау үшін жарақаттанғанға дейін тіндерді немесе дәке 

жарақатталған аймаққа жағыңыз. 

 Турникетті жарақаттанған жерге әкеліңіз, жараның үстінен 2-5 см жоғары жағыңыз. Егер 

ол жоқ болса, белбеу, қалың арқан, шарф жасайды. 

 Резеңкені аздап тартыңыз және аяқ-қолыңызға 2-3 рет ораңыз. Артериялық қан кету 

кезінде таспаны қатайтыңыз, сонда қан тоқтап қалады, бірақ ұлпаны қатты қыспаңыз. 

Алғашқы төңкеріс ең тығыз болуы керек, қалғандары әлсіз болуы керек, ораманың терісі 

бұзылмауы үшін қамқорлық қажет. 

 Таспаны қолданғаннан кейін ұштарын байлап, ілмекпен немесе шынжырмен бекіту керек.  

 Науқастың ауруханаға жеткізілгенше оның аяқ-қолын қозғалтпауын қадағалаңыз. 

 Науқас ауруханада болғаннан кейін медициналық персонал жараны дереу анықтайтындай 

етіп, таңғыш таңылатын аймақты киіммен толық жаппау керек. Соған қарамастан, суық 

мезгілде жәбірленушіні жылы орау керек, әсіресе жарақаттанған жер. 

 Егер резервуар артериялық қан кету кезінде дұрыс қолданылса, зақымдалған кемедегі 

импульс жоғалады, байлау аймағының астындағы аймақ кетеді, артериялық қан ағымы 

тоқтайды. 

 
Пайдалану ерекшеліктері 



Киінгеннен кейін, оны қолдану уақытын көрсететін қағаз парағын турникеттің 

астына салыңыз. Бұл ақпарат дәрігерлерге тіндердің некрозының алдын-алу үшін қажет, 

олар оған қоректік заттардың жетіспеуінен байланған аймақта дами алады. Жазда және 

қыста турникетті қолдану әртүрлі, себебі суық тіндердің некрозын қоздырады. Осы 

себепті жазда турникетті қолдануға болатын ең ұзақ уақыт - екі сағат, қыста алпыс минут. 

Егер бұл уақытты ұзарту қажет болса (мысалы, науқасты дер кезінде ауруханаға 

жеткізу мүмкін емес), резеңке 15-60 секунд ішінде босатылып, артериялық қан ағымы 

қансыз тіндерге енуі керек. Сонымен қатар, сынған тамырды саусағыңызбен басыңыз. 

Содан кейін резеңкені тағы да байлаңыз. Егер артериялық қан ағыза бастаса, тағы бір 

турникет қолданылады. 

Резеңке қолданғаннан кейін зардап шеккен адамды ауруханаға апару керек, онда 

дәрігер тігіп, кемені сауықтыруға бағытталған басқа шараларды қолданады. Ауыр қан 

жоғалту кезінде қан құю қажет. Егер науқас турникетті қолданғаннан кейін медициналық 

көмек алмаған болса, жасушалар өле бастайды. 8-10 сағаттан кейін гангренаға әкелетін 

тіндердің қайтымсыз некрозы басталған кезде критикалық жағдай туындайды. Бұл 

жағдайда адам өмірін сақтау үшін аяқтың немесе қолдың ампутациясы зақымдану орнына 

қарағанда әлдеқайда жоғары. 

Орындарға жету қиын 

Феморальды, каротидті немесе бұлшықет артериясынан қан кетсе, пациент екі 

минутта өліп кетуі мүмкін, сондықтан мүмкіндігінше тез әрекет ету керек. Қиындық сол, 

бұл жерлерге резеңке қолдану зақымдалған аяқ-қолды емдеуге қарағанда әлдеқайда қиын. 

Мойынның зақымдануымен туындаған артериялық қан кету кезінде турникетті қолдану 

ережелері келесідей: 

 Артерия жұдырығымен басылады. 

 Жараға мақта-дәке төсегіші қойылады. 

 Мойын, бас және иықты Крамер шинасын немесе аяқ-қолды сыну кезінде 

иммобилизациялау үшін қолданылатын басқа құрылғыны қолданып бекітіңіз. 

 Егер шина болмаса, жәбірленушінің қолын алып, білекке басын қойып, иық демалуға 

қарсы әрекет ете бастайды. Сонымен қатар, сіз тақтаны пайдалана аласыз, оның ұзындығы 

60 см, ені - 8-10 см, оны иық пен бастың астына бекітіңіз. 

 Ролик жараның бүйірінен басылады, содан кейін турникет бір немесе екі айналымда 

қолданылады. 

Науқастың жамбас артериялары зақымданған кезде олар қозғалады. Феморальды 

артерия жұтқыншақпен сүйек сүйегіне жұдырықпен басылады. Егер адам жұқа болса, 

онда тамырды жамбастың үстіне басуға болады. Әрі қарай турникетті қолдану келесідей 

жүреді. 

Турникетті қолдану ережелері: 

1. Турникетті қолданар алдында аяқ-қолыңызды көтеріңіз. 

2. Жарыққа мүмкіндігінше жақын орналасқан турникет қолданылады. 

3. Турнирдің астына мата (киім) салыңыз. 

4. Турникетті қолданған кезде 2-3 айналым жасап, оны біркелкі созыңыз, ал турлар бір-

біріне жатпауы керек. 

5. Тұтқаны қолданғаннан кейін, оның нақты қолданылған уақытын көрсетіңіз.  

6. Дененің тексерілуі үшін турникет қолданылатын бөлігі қол жетімді болуы керек. 

7. Бәрінен бұрын турникетпен зардап шеккендерге тасымалданады және оларға қызмет 

көрсетіледі. 

8. Турникетті алдын-ала анестезиямен біртіндеп әлсіретіп тастау керек. 

Турнирді дұрыс қолданудың өлшемдері: 

Перифериялық пульсацияны тоқтату. 

Бозғылт және суық аяқ. 

Турникетті аяқ-қолдарда 2 сағаттан, ал жоғарғы жағынан 1,5 сағаттан артық ұстамау 

керек. Әйтпесе, ишемияның ұзаққа созылуына байланысты аяқта некроздың дамуы 

мүмкін. 



Егер жәбірленушіні ұзақ уақыт тасымалдау қажет болса, турникет әр сағат сайын 

шамамен минут сайын ерітіледі, бұл әдісті қан кетуді тоқтатудың басқа уақытша әдісіне 

ауыстырады (саусақтарды басу). 

Турникетті қолдану ережелері 

Артериялық қан кетудің келесі белгілері тән: қан кетуімен пульсация және қанның қызыл 

түсі. Веналық қан кету жағдайында, қан пульсациясыз төгіліп, қара түске ие болған 

жағдайда, турникетті қолдануға болмайды. Бұл жағдайда қан кетуді тоқтатудың басқа 

әдістері қолданылады - аяқтың максималды бүгілуі, қысымның таңылуы, тампонада және 

т.б. 

Артериялық қан кету қанның тез жоғалуымен қауіпті. Ересек адам үшін 500мл-нан 

жоғары қан жоғалту өмірге айтарлықтай қауіп төндіреді, әсіресе егер ол бір уақытта пайда 

болса, артериялық қан кету кезінде. 

Аяқ зақымданған кезде артериялық қан кетуді тоқтатудың ең тиімді әдісі - турникетті 

қолдану. Турникетті қолданған кезде бірнеше ережелерді ұстану керек, оларды сақтамау 

ауыр зардаптарға әкеп соқтыруы мүмкін, аяғы жарақаттанудан жәбірленушінің өліміне 

дейін. 

Турникет тек артериялық қан кетуді тоқтату үшін және аяқ-қолдарда ғана 

қолданылады! 

Турникет жараның жоғарғы шекарасынан 5 см жоғары орналасқан. 

Сіз турникетті тікелей теріге қолдана алмайсыз, турникеттің астына мата қойыңыз. 

Әйтпесе, турникетті қолдану орнында теріге елеулі зақым келуі мүмкін. 

Бинт турникетке қолданылмауы керек, турникет көрінуі керек. 

Жәбірленушінің денесінде екі көрнекті жерде анық және анық жазыңыз, турникетті 

қолдану уақытын есіңізде сақтаңыз немесе айтпаңыз. Салынған қағаздар өте қажет емес - 

олар жоғалады, ылғалды болады және т.б. тасымалдау кезінде. 

Турникет жоғарғы аяқ-қолдарда 1,5 сағатқа дейін, төменгі бөліктерде 2 сағатқа 

дейін қолданылады. Суық ауа-райында турникетті қолдану уақыты 30 минутқа 

қысқарады. Уақыт аяқталғаннан кейін 15 секундқа бекітпені алып тастаңыз. Әрі қарай 

араластыру уақыты түпнұсқадан 2 есе қысқарады. Бұл режимді сақтау өте қажет. 

Турникетті ұзақ қолдану гангренаның дамуына және аяқтың ампутациясына қауіп 

төндіреді. 

Турникетті қолданған кезде науқаста ауырсыну сезімі пайда болады. Жәбірленуші 

турникетті босатуға тырысады - бұған дайын болу керек. 

Дұрыс турникеттің белгілері: пульсация жараның астынан шықпауы керек! Аяқтардағы 

саусақтар ағарып, суық болады. 

Пульсацияны турникетті қолдану нүктесінен төмен ұстап тұру, тіпті қан кету 

тоқтатылса да, зардап шегуші үшін одан әрі жағымсыз салдарға қауіп төндіреді.  

Білек пен төменгі аяғыңызда радиус сүйектеріне байланысты турникетті қолдану тиімді 

болмауы мүмкін, сондықтан бұл жағдайда, егер алғашқы әрекет сәтсіз болса, турникетті 

иықтың төменгі үштен біріне немесе жамбастың төменгі үштен біріне қолдануға болады. 

Қан кету үшін саусақтың артериялық қысымы 

Админ ұсынған күн, 23/05 /: 36 

Саусақ артериясын қысу бас және мойын жарақаттарының барлығында 

орындалады, егер қысым таңғышын қолдана отырып қан кетуді тоқтату мүмкін болмаса. 

Артерияларды сандық түрде басудың ыңғайлылығы - қан кетуді уақытша тоқтатудың осы 

әдісінің жылдамдығы. Бұл әдістің басты кемшілігі - көмек көрсететін адамның басқа 

жараланушыларға көмек көрсету үшін жәбірленушіден кете алмауы. 

Уақытша артериядан қан кету кезінде соңғысы жүрекшенің деңгейінде екі-үш 

саусақпен басылады, оның алдында 1-2 см қашықтықта. 

Беттің төменгі жартысынан артериялық қан кету кезінде сыртқы жақ артериясының 

бас бармақтары иек пен төменгі жақтың бұрышының арасында, соңғысына біршама 

жақын орналасқан жерде басылады. 

Мойынның жоғарғы жартысынан ауыр артериялық қан кету кезінде каротид 

артериясы басылады. Ол үшін адам жараланған адамның мойынының алдыңғы бетіне 



қолының бас бармағымен кіндік бүйіріне басады, ал қалған саусақтарымен мойынның 

бүйірі мен артқы жағын ұстап тұрады. 

Егер адам жараланғандардың артында болса, онда каротид артериясы мойынның 

алдыңғы бетіндегі төрт саусақты көмейдің бүйіріне басады, ал бас бармақ жәбірленушінің 

мойнының арт жағын жабады. 

Жоғары иық жарақаттарымен артериялық қан кетуді тоқтату үшін аксиларлы 

артерия гумерустың басына қарсы басылады. Ол үшін бір қолыңызды жәбірленушінің иық 

буынына қойыңыз және біріккен стационарды ұстап, екінші қолдың төрт саусағын 

қолданып, жарақаттанған қолтықты қол қуысының алдыңғы шекарасына жақын сызық 

бойымен күшпен басыңыз  

Үйге тапсырма: Конспект жазу, негізгі анықтамаларды есте сақтау, презентация 

жасау  

(10 слайд) 

Дәріс 4 

 

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы:Өмірге қауіп төндіретін жағдай. 

Жоспар: 

1. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

2. Өмір сүру ортасындағы қауіп-қатердің көзі мен деңгейі 

 

Негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

  

Қауіп - сирек немесе экстремалды жағдай табиғи ортада туындайтын өмірге, 

мүлікке және адам жұмысына кері әсерін тигізуі, тіпті апатқа әкелуі мүмкін. Табиғи қауіп 

ұғымында көбіне табиғи немесе жасанды түрі, адамдарға, шаруашылықтарға, жекеменшік 

немесе қоршаған ортаға төнетін түрлері анықталады. 

          Табиғи төтенше жағдайлар- адам өмірі мен мүлкіне қауіп төндірмейтін 

экстремалды ауа-райылық, гидрологиялық, геологиялық, геофизикалық немесе 

астрономиялық процесс. Мысалы 2012 жылы Жапонияда болған жер сілкінісі (М=8,1) 

күші және жер бетіне әсері жағынан ең күшті жер сілкіністерінің бірі болып саналады, 

оны табиғи апат емес табиғи құбылыс деп санау керек. Себебі оның әсерінен болған 

материалдық шығын аса үлкен болған жоқ. 

          Апат - бұл адамның тұтқиыл пайда болған әрекет, халықтың үлкен тобының 

тіршілік әрекеттері бұзылуымен, адам өлімімен немесе өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндірумен, едәуір экономикалық немесе экологиялық шығынмен сипатталатын табиғи 

немесе әлеуметтік зілзала. 

Төтенше жағдай - адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы 

мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші 

объектілерге нұсқан келтірген немесе келтіруі мүмкін, халықты едәуір дәрежеде 

материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған авария, зілзала немесе 

апат салдарынан болған белгілі бір аумақта туындаған жағдай. 

Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар  - табиғи апаттар (жер сілкінісі, сел, 

тастың құлауы,  су тасқыны), өрт, эпидемия, ауыл шаруашылық және орман 

өсімдіктерінің зиянкестермен және ауруларды жұқтыруы. 

Төтенше жағдайда басқару - бұл негізгі саясат апаттың әртүрлі деңгейлерінде 

әкімшілік шешім және оперативті іс-әрекет. 

Төтенше жағдайлар туралы хабарлау - дер кезінде және қауіп деңгейін төмендету 

үшін төтенше жағдайда адам денсаулығы мен өмірін сақтау, материалдық зардаптарды 

төмендету. Осылайша ТЖ хабарлау кең түрде болып халықаралық митигация сияқты 

терминдерге қарама - қарсы келмейді. 



Митигация - апат болғанға дейінгі дайындық және ұзақ мерзімдегі қауіпті азайту 

әрекеттерін қосқандағы барлық іс-әрекет жатады. 

Ескерту - үнемі қауіптен қорғау мақсатындағы инженерлік және басқада қорғаныс 

тәсілі сонымен қатар қала салудағы жерді қолдануды жоспарлауды бақылайтын 

заңнамалық іс-шара. 

Дайындық - апат кезінде зардап шеккендерге көмек көрсетудің әдіс-тәсілдерінің 

және қорларының сәйкес жүйелерінің болуы және сонымен қатар өз күштерімен көмек 

ұйымдастыра білуі. Дайындық мағынасында сонымен қатар қаза табушылардың және 

қираудың санын азайту, уақытша баспана табу және дәл уақытында нәтижелі құтқару. 

Төтенше жағдайларды жою - құтқару, авариялық қалпына келтіру және де басқа 

да ТЖ кезінде адам өмірін және денсаулығын құтқаруға, зардап және материалдық шығын 

және ТЖ айматарын жоюға бағытталған жүргізілетін жұмыстар. Көрсетілген ұғымды 

сонымен қатар "қалпына келтіру", "іс-әрекет" сияқты халықаралық ұйымдарда кең 

пайдаланылатын терминдер сияқты кең ұғымда түсіну керек.  

Қалпына келтіру -    апаттан  кейінгі өмір сүру жағдайын апатқа дейінгі жағдайға 

дейін  қалпына келтіруге бағытталған іс-әрекет. Бұл іс-әрекеттерге тұрғын үй салу, барлық 

қызмет түрлерін, инфраструктураларды  қалпына келтіру кіреді. 

Азаматтық қорғаныс - бұл басқару органдарының мемлекеттік жүйесі және 

бейбіт, соғыс халықты, шаруашылық объектілерін және ел аумағын осы заманғы 

зақымдау құралдарының, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай 

факторларының зақымдағыш (жойқын) әсерінен қорғау мақсатында өткізілетін жалпы 

мемлекеттік шаралардың жиыны. 

ТҚН басқару органдары - Қазақстан Республикасының  орталық, жергілікті 

атқарушы органдары, бейбіт және соғыс уақытында халықты, жеке меншік ұйымдарда 

өткізілетін шаралар жиынын ұйымдастыру және басқару. 

Қауіпсіздік ережесі - адамның қоршаған ортамен қолайлы және қауіпсіз қарым - 

қатынасы туралы ілім. 

Дүлей зілзала - адамға бағынышты емес табиғат күші әсерінен болып материалдық 

шығын, адам ден-саулығына қауіп төндірумен және адам өлімімен сипатталады. 

Эвакуациялық органдар - халықты, материалдық құндылықтарды, тіршілікті 

қамтамасыз ететін өндіріс орындарын қауіпсіз аймаққа шығаруға арналған орталық және 

жергілікті атқару органдары құрған эвакуациялық және қабылдау комиссиялары. 

ТҚН органдары күші - әскери бөлімдер, территориялдық және объективті ұйымдар, 

ТҚН органдары ұйымы және ТЖ құтқару топтары. 

ТҚН органдарын ұйымдастыру - территориялды және объективті ұйымдар, 

облыстарда, қалаларда, аудандарда, орталық және жергілікті атқарушы органдарында, 

ұйымдарда ТҚН және ТЖ қызметтерін ұйымдастыру. 

ТҚН және ТЖ қызмет органдары - республикалық, облыстық, аудандық және 

қалалық ТҚН және ТЖ қызмет органдары, Қазақстан Республикасының Өкіметі, 

әкімдермен, орталық және жергілікті атқарушы органдарының және ұйымдардың 

жетекшілерінің  шешімімен ұйымдастырылады. 

Құтқарушы отряд - аса қауіпті және жетуге қиын аймақтардағы іздеу және 

құтқару жұмыстарын атқаратын республикалық, облыстық, қалалық, аудандық ұйымдар. 

Дабыл "Барлығының назарына" - азаматтық қорғаныстың жалпы дабылы, сирена 

немесе басқа да дабыл құралдары арқылы беріледі. Ол дабыл бойынша тұрғындар 

теледидарларын, радиоларын және басқа да ақпарат құралдарын қосып айтылған 

ақпаратты тыңдауға және ереже бойынша орындауға міндетті. 

Қорғаныс ғимараттары фонды - өндірістегі және жалпы халықты қазіргі заманғы 

қауіптен және төтенше жағдайдағы табиғи және техногенді қауіптерден қорғауға арналған 

барлық инженерлік нысандарының жиынтығы. 

Шаруашылық нысандары - өндірістік, ауыл шаруашылық өндірісінде және т.б. 

қоғам өмірінде қолданылатын ғимараттар, нысандар және басқа да нысандар. 



Авария - материалдық құндылықтардың зақымдалуына және жойылуына алып 

келетін өндірістік кәсіпорындарда, көліктерде және басқада объектілерде жұмыстың 

кездейсоқта тоқтатылуы немесе өндірістік технология процесінің бұзылуы. 

Апат - қайғылы жағдайға алып келетін кездейсоқ зілзала. Апат жағдайларында 

ғимараттың және әртүрлі құрылғылармен құрылыстардың қирауы, материалдық 

құндылықтардың жойылуы және адам шығындары болады. 

  

Өмір сүру ортасындағы қауіп-қатердің көзі мен деңгейі 

 

Бұл күндері адамның өзі жасаған жаңа өмір сүру ортасына және техносфераға 

байланысты өмір-тіршілікке қауіп төніп тұр. Себебі адамның өмір-сүру ортасының 

жағдайымен санаспай ойсыз іс-әрекет жасауының арқасында, техникалық жоғары 

деңгейге жетпегендігінің кесірінен өз өміріне қауіп-қатер туғыза бастады. 

Сонымен адам қауіпсіздік жүйесінде үш түрлі рөл атқарады: 

-       Қорғау объектісі ретінде. 

-       Қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралы ретінде. 

-       Қауіп-қатердің көзі ретінде. 

Антропогендік қауіп адамдардың шаруашылық іс-әрекетінің және өзі құрған 

объектілерінің жұмысының нәтижесінде пайда болады әрі адамдардың денсаулығы және 

өмір-сүру ортасына кері әсерін тигізеді. 

Өмір сіру ортасына адам іс-әрекетінің кері әсер етуінің негізгі факторларын 

қарастырайық. 

Атмосфералық ауа – бұл ғаламшардың (планета) өмірі, жердің азоттан, оттегінен, 

көмірқышқыл газынан, озоннан, гелиден тұратын газ қабаты. Биологиялық процесс үшін 

оттегінің маңызы зор, ал көмірқышқыл газы фотосинтез процесіне өте қажет. Адам тамақ 

ішпеуге бар, бірақ тыныс алмай өмір сүре алмайды, себебі адам организміне оттегі қоры 

шектеулі. Ол 2-3 минут қана тыныс алуына жетеді, ал бес минут өткен соң ауа 

келмегендіктен адам ағза мүшелерінің орнына келмейтін процесс басталады: ми қабаты 

жұмысын тоқтатады, биологиялық өлім келеді. 

Атмосфералық ауаның әртүрлі зиянды заттармен былғануы, адам ағзасы 

органының ауыруына, оның ішінде тыныс мүшелерінің ауруына әкеліп соғады. Мысалы, 

түрлі-түсті металлургия кәсіпорындарының ауаға жіберетін зиянды заттары жүрек-тамыр 

ауруларының өсуіне, жүйскенің бұзылуына, қатерлі ісік ауруларының пайда болуына 

әкеледі. Қара металл мен электр қуаты кәсіпорындарының ауаға шығаратын заттары өкпе 

ауруларына шалдықтырады. Химия өнеркәсібінің ауаға шығаратын зиянды заттары 

аллергияның, без және жыныс ауруларының пайда болуына әсер етеді. 

Атмосферада табиғи және антропогендік көздерден қосылатын әр түрлі 

қосындылар әр кездерде де болады. Ондай табиғи қосындсыларға шаңдар жатады, олар, 

негізенен, өсімдіктер түрлерінен, вулкандардан, эрозияға ұшыраған топырақтан, ғарыш 

шаңдарынан тұрады және өрт түтіндері, газдар да жатады. 

Атмосфераның ауасын ластайтын негізгі антропогендік көздер қатарына өнеркәсіп 

орындарының кейбір салалары, автокөлік және жылуэнергетикасы жатады. 

Қазақстанда тұрақты өнеркәсіп орындарының көздерінен атмосфераға жыл сайын 

(1995ж – 3,1млн.га, 1997ж – 2,37; 1998ж – 2,33) зиянды заттар шығады. Атмосфераға 

кететін зиянды қосындылардың жартысына жуығын энергетика, ал түсті металдар – 

22,7%,  қара металдар – 15,7% береді. Атмоссфераға зиянды заттарды шығаруда 

автокөліктер үлкен орын алады. 

Қазақстанның үлкен қалаларында автокөліктердің зиянды заттарды шығарудағы үлесі 60-

80% құрайды. Ал Алматы қаласында – 90%. Ең көп тарайтын улы заттар – көміртегі 

оксиді (СО), күкірттің диоксиді (SO2), азоттың оксиді (NO), көмірсутегі (СnHm) және 

қатаң заттар (шаң). 

Атмосфераға одан да гөрі улы заттар шығады, мысалы, фтордың қосындысы, хлор, 

қорғасын, сынап және бензин(а)перин. Осы күндері атмосфераға 500-ден астам улы заттар 

шығады екен, оның саны күннен күнге ұлғаюда. Қазақстан Рессубликасының 



қалаларындағы ауа бассейнін бақылау қалаларда ластану деңгейінің өте жоғары екенін 

көрсетіп отыр. Орташа алғанда қалалардағы шаңның, аммиактың, фенолдың, фторлы 

сутегінің, формальдегидтің, қорғасынның, азот диоксидінің және күкірттің жиынтығы 

шекті нормадан әлде қайда артық болып тұр. Мысалы, Шымкент және Лениногорск 

қалаларында күкірт жиынтығы шекті нормадан 100 есе артып кеткен. 

Атмосферадағы қоспалардың және олардың қозғалысы екінші деңгейдегі өте улы 

қосылыстардың пайда болуына әкеліп соғады (қара түтін (смог), қышкыл(кислота)) және 

олар озон қабатын бұзатын бірден-бір қосындылар. 

Смог – үлкен қалаларда, өнеркәсіп орталықтарында байқалатын ауаның өте қатты 

ластануы. Оның екі тұрпаты байқалады: 

-       Түтіннен немесе өндірістік газдың қалдықтарынан құралған қалың тұман; 

-       Фотохимиялық смог – өткір газ бен аэрозольдің қою тұмансыз жиынтығы, ол күннің 

ультракүлгін сәулесінің әсерінен фотохимиялық реакцияға түсіп құралды әрі өте улы 

келеді. 

Фотохимиялық смог 1940-жылдары Лос-Анджелес қаласында байқалған, қазір де 

ғаламшарымыздың барлығы дерлік бұрыш-бұрыштарында көрінеді. Смог көз көрерлікті 

төмендетеді, металдың тотығуын күшейтеді, денсаулыққа кері әсер етеді әрі 

тұрғындардың өлімін көбейтіп, аурушаң етеді. 

Қышқыл жаңбыры – соңғы 100 жылдан бері белгілі, бірақ оған кейінгі жылдарда 

ғана көңіл бөле бастады. «Қышқыл жаңбыры» деген атты бірінші рет 1972 жылы ағылшын 

ғалымы Роберт Ангус Смит қолданды. 

Негізінде, қышқыл жаңбыр күкірттің және азоттың атмосферадағы химиялық және 

физикалық реакцияларының әсерінен туындайтын құбылыс. Нәтижесінде, күкірт және 

азот қышқылдары түзіледі. Соңынан сол бу немесе қышқылдың молекуласы бұлттың 

тамшыларына араласып, құрғақ немесе жаңбыр түрінде жерге түседі. Бірақ адамның өмір-

тіршілігі, іс-әрекеті атмосфераға күкірт пен азоттың қосындысының көптеп шығуына 

ықпалын тигізуде. Қышқыл жаңбырының табиғатта, адамның араласуынсыз-ақ, бұрын да 

болғандығы белгілі, ондайда күкірт пен азот өрттің, вулканның т.с. табиғи 

құбылыстардың әрекетінен атмосфераға көтеріліп отырған. 

Қышқыл жаңбыр табиғатта тек қана тік жоғары тарамайды, жерді көлбеп жатқан 

көкжиекке созылады. Бұндай бұлттар бір елдің аумағынан шығып, екінші бір мемлекет 

жеріне барып түсуі мүмкін. Сондықтан бұл бүгінде халықаралық мәселеге айналып отыр. 

Мысалы, Қазақстан үшін өз жерін ластану пайызы өз күкәртінің құрылымынан – 46 

пайыз, азот құрылымы бойынша – 22 пайыз құрайды. Қалған пайызы өзге мемлекет 

аумағынан келеді. Азот пен күкірт атмосфераға шыққан соң бірден реакцияға түсіп, 

қосынды құрамайды, арада 2,8...10 тәулік өсуі мүмкін. Осы екі арада ауадағы ластаушы 

заттар мыңдаған шақырымдарға кетеді. 

Қышқыл жаңбыр адам денсаулығына, қоршаған ортаға үлкен зиян келтіреді. 

Мыссалы: ауадағы ластар және қышқыл жаңбырлар металконструкциясының тот басуын 

жылдамдатады; ғимараттардың, ескерткіштердің бұзылуына әкеліп соғады; топырақ пен 

судың қышқылдығын (РН) өзгертіп, топырақтың құрылымын бұзады, оның өнім беру 

қасиетін төмендетеді, өсімдіктердің жойылуына ықпал етеді.Тұщы судың ашық 

қоймаларының сапасын төмендетеді. Тірі ағзалардың құруына әкеледі. 

Парниктік эффекті. Атмосфераның құрамы мен жағдайы Ғарыш пен Жер 

арасындағы сәуле, жылу алмасу процесіне әсер етеді. Күннен Жерге немесе Жерден 

Ғарышқа қуат берілу процесі биосферадағы температураны белгілі бір деңгейде сақтайды, 

орташа алғанда +15 градус. Бұнда биосферадағы температура жағдайын сақтап тұруда 

Жерге жылу қуатын алып келетін күн радиациясының рөлі жоғары. Осы процесс бір-

бірімен тығыз байланыста болады. Сондықтан Жер балансының өзгеруі биосфераның орта 

температурасының ұлғаюына әкелуі мүмкін. Бұл жағдай антропогендік қосындылардың 

атмосферада соңғы жылдары көбеюіне байланысты болып отыр. Атмосферадағы газдар 

мен басқа қосындылардың көбесюіне, Жерден ғарышқа көтерілетін жылудың көлемі 

азаяды да, Жер бетінде қалып қояды. Ал бұл жағдай климаттың жыслуына әкеліп соғады. 

Бұл процесте көмірқышқыл газының рөлі өте зор. О бастан көмірқышқыл газының 



Жердегі климат пен температураны қолдап тұратын концентрациясы 0,003 пайыздан 

аспаған. Ал кейінгі жылдары бұл газдың көлемі әр он жыл сайын 2 пайызға ұлғайып отыр. 

Бұл жылдамдық соңғы жылдары тездетіп барады. Жер тұрғындары жылдан жылға 

ормандардың көлемін азайтуда және отын жағуда. 

Климаттың әртүрлі моделін жасап, зерттеу 2050 жылы Жерде орташа температура 

4,5 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Жер шарының мұндай жылынуы мәңгілік мұздардың 

еруіне әкелетін болса, Әлемдік мұхиттың деңгейі 0,5-1,5 м көтеріледі. Климаттың одан әрі 

жылынуыс 2100 ж Әлемдік мұхиттың деңгейін 2 метрге дейін көтереді. Ал бұл 5млн 

шаршы км құрлықты су басып кетуіне әкелуі мүмкін. Ал бұл – барлық құрлықтың 3 

пайызындай көлемі. Парниктік эффектінің Жер тұрғындарына алып келер зардабы ұшан 

теңіз. Сондықтан осы күрделі мәселелер жөнінде адамзат алдын ала тиімді шаралар 

қабылдамаса, Жердегі өмір-тіршілікке үлкен қатер туындауы мүмкін. 

Озон қабатының бұзылуы. Атмосфераның техногендік ластануының кері әсері тек 

жер маңындағы аймақпен ғана шектеліп қоймайды. Лас қосындылардың белгілі бір бөлігі 

озондық қабатқа жетіп, оны бұзады. Озондық қабаттың бұзылуы Жерге ұзындығы 0,29 

мкм ультракүлгін сәуленің енуіне мүмкіндік туғызады. Бұл қысқа толқынды ультракүлгін 

сәуленің енуіне мүмкіндік туғызады. Бұл қысқа толқынды ультракүлгін сәулелену 

биосфера үшін өте қауіпті: өсімдіктер әлемі құриды, онкологиялық және көз аурулары 

көбейеді. 

Озондық қабаттарды талқандайтын негізгі заттар – хлор мен азот қосындылары. 

Хлордың бір молекуласы 10 озонның молекулаларын, ал азот оксиді бір молекуласы оның 

10 молекулаларын талқандайды. 

Хлор мен азот қосындыларының озондық қабатқа көтерілуінің негізгі көздері болып 

төмендегі факторлар саналады: 

-       Ұшақтардың шығаратын газдары. 

-       Зымырандардың шығаратын газдары. 

-       Вулкан газдары. 

-       Фреонды пайдаланатын технологиялар. 

-       Атом жарылыстары. 

Мысалы, «Шаттл» ракетасының бір ұшуы озонның 0,3 пайызының бұзылуына әкеліп 

соғады. Озон қабатының осы тесігінің қайта жабылуы ұзақ уақытты қажет ететіндегі 

ғылыми тұрғыдан дәлелденген. 

Озон қабатының бұзылуына өмірінің ұзындығы 100 жылдарға созылатын фреон 

үлкен әсер етеді. Фреонның шығатын негізгі көздері: тығыздалуы бұзылған 

мұздатқыштар, фреон қолданылатын технологиялар, тұрмыста қолданылатын аэрозоль 

құтылары және т.с.с. 

 

Үйге тапсырма: конспект жасау 

Бақылау сұрақтар: 

1.Негізгі ұғымдарға сипаттама 

2. Өмір сүру ортасына адам іс-әрекетінің кері әсер етуінің негізгі факторларын ата 

3.Смог дегеніміз не?  

Дәріс 5 

 

Сабақтың тақырып:Жаралық инфекция, асептика, антисептика. 

Жоспар: 

1.Жаралық инфекцияның түрлері 

2.Асептика,антисептика 

 

Жара — механикалық сыртқы әсерден терінің не ішкі органдардың кілегей қабығы 

бүтіндігінің бұзылуы. Жара кесілген, тілінген, тесілген, мылжаланған, т.б. болып 

ажыратылады. Пышақ кескен, балта шапқан Жараны кесілген Жара (оның шеті 

тегіс);ине, біз, пышақ кірген Жараны тесілген Жара, сынғанда не бірнәрсе қатты қысып 

қалғанда болатын Жараны мылжаланған Жара (айналасы қанталап, жырымдалып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7


тұрады), хирургиялық операциядан кейінгі Жараны кездейсоқ Жара деп атайды. Ит 

қапқанда пайда болатын Жараның шеті жырым-жырым болады. Жара асқынып, неғұрлым 

тереңдеген сайын бұлшық ет, сүйек, жүйке, сіңір, буын, кейде ірі қан тамыры жүйесінің де 

жаралануы мүмкін. Жараның ауыр не жеңілдігі оның денедегі орнына, мөлшеріне, 

адамның жоғалтқан қан мөлшеріне байланысты. Әсіресе, адамның басына, кеудесіне және 

ішкі органдарына түскен Жара қауіпті. Жараның қай түрі болса да, оны ең алдымен 

тазартып, қанын тоқтатып, антибиотиктер қолданып, қажет жағдайда тігіп, 

оған микроб түспеу үшін дереу таңу керек. Микроб түспеген Жара асқынып кетпей, тез 

жазылады. Инфекция түсіп, іріңдеп, ісінген Жара дене қызуын көтеріп, қабыну, сепсис, 

күбіртке, гангрена, т.б. аса қауіпті ауруға ұласуы мүмкін. Егер адамды ит қапса, тез 

арада емханаға апарып, сіреспе ауруына қарсы ектіріп, Жарасын таңу керек. Жараның тез 

бітуі адамның жалпы денсаулығына байланысты. Ұзақ ауырып, жүдеген, қаны аз адамның 

Жарасы көпке дейін жазылмайды. 

            Жарақат — сыртқы жағдайдың әсерінен орган мен тін қызметінің бұзылуы. 

Жарақат әр түрлі жағдайдың (химия, физика, механикалық, т.б.) әсерінен пайда болады. 

Осыған байланысты жарақат бірнеше түрге бөлінеді: 

1) механикалық жарақат — сыртқы күштің әсерінен пайда болады. Бұған, көбінесе, жара, 

буын шығу, сіңір созылу, қан кету, қан құйылу, т.б. жатады; 

2) термикалық жарақат — жоғары не төмен температура (үсу, күйік), электр тогы, рентген 

сәулелері әсерінен; 

3) химиялық жарақат — қышқыл, сілті, улы заттардың әсерінен; 

4) биологиялық жарақат — бактериялық уланудың (токсиндердің) әсерінен; 

5) психикалық жарақат — орталық жүйке қызметінің бұзылуынан (кенеттен қатты қорқу, 

шошу, қайғы, т.б.) болады. Жарақат жедел және созылмалы түрде өтеді.  

Жедел жарақаттың (қан құйылу, қан кету, т.б.) әсерінен адам өліп кетуі мүмкін. Ал 

созылмалы түрінде тіннің қажалуы (сүйел пайда болу) оған не органға үнемі сыртқы 

күштің әсер етуінен болады. Соның нәтижесінде тін, орган басылып жаншылады. Жарақат 

алу ірі өндіріс орындарында (зауыт, комбинат, т.б.) жұмыс істейтін жұмысшылардың, 

спортшылардың, әсіресе, мектеп жасындағы балалардың арасында, сондай-ақ, көлікте, 

қарулы күштерде жиі кездеседі. Жарақат алған адамға жедел дәрігерлік алғашқы көмек 

көрсету қажет. Жарақатты емдеу үшін, оның түріне қарай хирургиялық операция, дәрі-

дәрмек ішкізу, дәрі жағу, физиотерапия, т.б. жүргізіледі.  

 
Жара, жарақат (лат. vulnus, eris). Белгілі бір зат әсерінен ткань мен ағза 

тұтастығының зақымдануы. Тиген заттың әр түрлілігінен жарақаттардың түр сипаты да әр 

алуан болады. Осыған орай: оқ жарақаты; өтпе жарақат; кесілген жарақат; шабылған 

жарақат; соғылған жарақат; раз- езілген, мылжаланған жарақат; шаншылған жарақат; 

жырымдалған жарақат т. б. болады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%82%D0%BF%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Bleeding_wound_on_thumb.jpg


 

Асептика және антисептика ережелерін сақтау. Асептика – жараны 

микроптардың зақымдауынан қорғау әдісі. Бүл үшін жарамен түйісетін затта микроб 

болмауы тиіс. Мүлдем микроб жоқ материалдар мен заттар та-зартушы деп аталады. 

Заттар мен аспаптардағы, басқа бүйымдардағы микробтарды толық жою тазарту (сте-

рилизация) деп аталады. 

Жараны көп жағдайда іріңдетуші микробтар зақымдайды, одан кейін жара іріңдеп, ісінеді. 

Микробтар сөл тамырларына, сол арқылы сөл жолдарына түсуі мүмкін. Бүл жағдайда тері 

ісініп қызарады және қатты ауырады. Ал егер іріңді инфекция қанға өтсе, қан бүзылып 

сепсис дамиды. 

Антисептика – жараға түскен бактерияларды, микро-организмдерді елтіретін немесе 

олардың тіршілігін әлсіретіп антибиотиктерді химиялық және биологиялық заттарды 

қолдану жолымен жою. Антисептиктер ретінде хлорамин ерітіндісі, иод тұнбасы, спирт, 

сутегі қолда-нылады. 

Тек ауа жоқ кезде дамитын микробтардың жарада көбеюі анаэробтық немесе газдың 

инфекциясы ретінде аса қауіпті. 

Жараға топырақ пен бірге сіреспені тудыратын анэ-робтық микробтардың түрлері енуі 

мүмкін. 

Механикалъщ антисептика жараны алғашқы хирур-гиялық емдеу кезінде жүргізіледі. 

Физикалыц антисептика жарадағы микробтар үшін қолайсыз жағдай жасайды, атап 

айтқандай бүл жараны қүрғатады, жарадан сүйық суды сыртқа шығарады. Микробтарды 

күн сәулесі мен жасанды ультра күлгін сәулесі өлтіреді. 

Химиялъщ антисептика микробқа қарсы қабілетке ие әр түрлі дәрі-дәрмекті қолдануға 

енгізілген. Бүлар антисептикалық заттар деп аталады. Иод түнбасы, этил спирті, риванол, 

калий перманганаты сияқты антисептиктер жиі қолданылады. Антисептиктер Вишневский 

майы сияқты бірнеше заттардан қүралуы мүмкін. 

Биологиялъщ антисептиктерге жара инфекциясынан сақтандыру мен емдеу үшін 

пайдаланылатын антибио-тиктер жатады. 

 

Үйге тапсырма:Конспект жазу, презентация  жасау 

1.Жараның түрлері, алғашқы дәрігерлік көмек көрсету 

2.Антисептика мен асептика түрлері 
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Сабақтың тақырыбы:Қан ағудағы уақытша тоқтату әдістері 

Жоспар: 

1. Қан ағудағы уақытша тоқтату әдістері 

2. Қан тоқтатудың физикалық әдістері  

 

Қансырау көп топқа бөлінеді. Қан тамырда нағып жатса, оны анатомиялық 

қансырау дейміз. Бұл топқа артериялық, капиллярлық, паренхималық қансырау жатады. 

Артериялық қансырау  мал үшін өте қауіпті. Себебі, азын- аулақ уақыт ішінде қан тоқтату 

шаралары қолданылмаса, мал көп қан жоғалтып алады.Артериялық тамыр жараланғанда, 

қан жоғары атқылап, шашып ағады, Қанның түсі шымқай қызыл. Қансырау көп уақыт 

созылса , қан шашуы әлсірей бастайды. Қантамырдың қиылған өзегінің бірінен ғана ақса( 

орталықжағы), кейде қиылған өзгенің екі жағынан да ағуы мүмкін. Мысалы, күре тамыры 

жараланса, қанқиылған тамырдың екі шетінен да шапшып ағады. 

Веналық қансырау. Вена қантамыры жараланса, қан шапшымай жайлап, біркелкі 

ағады, түсіқызыл. Қанжараланған тамырдың тек төменгі шетінен ғана ағады. Жүреке 



жақын, кеуде қуыстарындағы қан тамыры, жараланса қауіпті жағдай туыы мүмкін. Яғни, 

жараланған тамырға ауа кіріп, ауа эмболиясы атты жағдай туып, мал өлімге шалдығуы 

ықтимал. Сол себептен кеуде төңірегіндегі жараны тез арада матамен жауып, кеудеге ауа 

кіруін болдырмау керек. Веналық тамыр жараланғанда қан ағуы өз бетімен тоқтайды 

немесе жараланған аяқты көтерсе, қан тоқтату үшін соның өзі жеткілікті. 

Капиллярлық қансырау деп ұсақ артерия мен қан тамырлардың ең жіңішке 

бөлімшелерінен аққан қанды айтады. Жараланған жердің тіндері қансырап тұрады, қан ұю 

процесі нашарламасы, қансырау өз бетімен тоқтайды. Паренхималық қансырау дегеніміз 

паренхималық органдар (бауыр, еөкбауыр, өкпе) жараланған жағдайда болад. Бұл 

капиллярлық қансырауға ұқсас, бірақ та өте қатерлі, себебі ұсақ қан тамырлардың өзегі 

жабылмайды. Сондықтан қан тоқтату қмиынға түседі. Қансырап тұрған бауырды 

операция кезінде қара ет, фасция, фабриндік пленкаларымен жауып, тығындап қан 

тоқтату әрекетін жасаса, өкпенің жараланған жерін тігеді, ал көк бауырды операция 

кезінде алып тастайды. 

Анатомиялық қансыраудан басқа қансырауларды топтастырсақ, механикалық 

қансырау (жаралану – жарақаттану себептерңнен), тамыр қабырғаларының әр түрлі ауру 

себептерінен өзгеруі, қан ұю процестерінің өзгеруінен, сыртқы атмосфералық қысымның 

азаюы не ұлғаюы, фосфор, бензол сияқты химиялық заттармен улануы сияқты әр түрлі 

себептерден қансырау пайда болатынын айтқан жөн. 

Сонымен қатар, дене сыртына аққан қанды сыртқы қансырау дейді, ішкі қансырау 

мен бірге жасырын атты және бір түрі болатынын айта кеткен артық емес. Жасырын 

қансыраудың сырт белгісі болмайды, қансырап тұрған тамырды болжау қиын. Ауру 

малдың белгілері мен қансыраған жерді анықтайды. 

Уақытқа байланысты қансырауды алғашқы деп бөледі. Алғашқы қансырау мал 

жарақатқа, жаралануға шалынғанда басталады. Қайталап қансыраудың өзі екі түрге 

бөлінеді. Ол жаралағаннан кейін бірнеше сағат немесе екі тәулік ішігде пайда болады. 

Яғни қан түйіршіктерімен тамыр өзегі бітеліп, қан тоқтаған соң біраз уақыттан кейін қан 

қысымы көтерілгенде орнынан қозғалып кетіп қайталап қансырау басталады. Ертен 

қайтарһлап қансырау жарадағы микробтар жараны іріңдеткенше пайда болады. Ал 

қансыраудың кеш қайталап пайда болу себебінің бірі – жараның іріңдеуң. Ірің қан 

тамырының өзегін балқытып, жібергендіктен немесе тамыр ішіндегі қан түйіршіктерінен 

пайда болған тромб балқып қайтадан қансырау басталады. Кеш қайталап қансырау 

операциядан кейін бірнеше күннен кейін немесе  бірнеше жетіден кейін басталуы мүмкн. 

Қайталап қансыраудың себептері көп. Олардың кейбірі: 

1. Операция кезінде жараланған қан тамырының толық байланбауы; 

2. Қан қысымы күрт көтеріліп жоғарылап кетуі; 

3. Қанның ұю процесі нашарлап, химиялық қасиеті өзгеріп, витаминдер жетіспегендіктен; 

4. Жарадағы құрғап қатып қалған таңғышты қалай болса солай жұлып алу; 

5. Жара төңірегіндегі қан тамырына тромб бітеліп қалып және ол ерігенде жараның іруі-

шіруі, жараға микробтың енуі, сіңуі; 

6. Жараның ішінде бөтен заттар, тас, темір, ағаш қалуы және олар қан тамырының 

қабырғасын жатқандықтан тесіп жіберуі. 

Қанды уақытша тоқтату. Тығыз тампондау, мұрын қуысынан, қынаптан, 

жаралардан, тік ішектен аққан қанды тампон көмегімен тоқтату. 

Қысып таңу – ірі артерия зақымданбағанда қолданылады, бас пен аяқ жаралары 

кезінде қан тоқтатудың осы жолы тиімді. 

Қанды толық тоқтату. Қанды механикалық түрде тоқтату жиі қолданылады: 

1. Хирургиялық жараны өңдегенде операция кезінде қанталаған тамырларды бұрап лигатура 

салу арқылы орындалады. Қанталаған тамырға гемостатикалық қысқыш салынады, жібек 

жіпті хирургиялық жгутпен немесе теңіз түйінімен байлайды. 

2. Тамырды айнала орналасқан тіндермен тігеді де, жай лигатура арқылы байлайды. 

3. Тамырды өз бойында байлау. Жарада қан тоқтату мүмкіндігі болмағанда оның іріңдеуі 

кездерінде артериялық жарадан жоғары ең ыңғайлы жерде байқалады. 



4. Жұмсақ тіндер мен паренхиматозды ағзалардан аққан қанды қысқа мерзімге тампон басу 

арқылы толығымен тоқтатуға болады. 

5. Бұрау әр түрлі қан тоқтатқыш пинцеттермен басып бұрау арқылы орындалады. Бұраған 

кезде кейде екі кішкене қысқыш қолданылады. Біріншісін тамырға бойлай енгізеді, 

екіншісін тамыр ұшына, біріншісіне перпендикулярлы беткейде салады. 

6. Қанталаған тамыр ұштарына гемостаикалық қысқыштарды салғанда мүмкіндігінше 

айнала орналасқан тіндерді ұстамауға тырысу керек. 15-20 мин соң қан тоқтатқыш 

ұысұыштарды алады. Осы уақыт ішінде тромб пайда болады. 

7. Терең жаралар тамырлары қанталаған кезде қан тоқтатқыш қысқыштарды жарада 36-72 

сағатқа қалдырады. 

8. Қанталаған жарада қан тоқтату үшін жараны Микулич бойынша тампондау. Жара түбі 

мен қабырғаларында сулық төселеді, ал қуысты тампонмен толтырады, жара шеттерін 

уақытша тігеді, сулықты ауыстырмай жара қабырғаларын зақымдап алудан сақтанып, қан 

сіңген тампондарды жаңа тампондармен ауыстыруға болады. 

9. Тамыр тігісін салу – әдеттегідей қан ағуы және тамыр біркелкілігін сақтау үшін 

толығынан қан тоқтатудың ең жақсы түрі болып табылады. Тамыр тігісін жіңішке ине, 

жіңішке жібек қолданады. Ең сенімді арнайы тамыр тіккіш аппаратын тантал бекіткіштері 

көмегімен қолданып салу болып табылады. 

Қан тоқтатудың физикалық әдістері. Бұлшық етқиылысқан тері беткейінен қан 

тоқтату үшін хирургиялық диатермия электр пышағы қолданылады. Ол жоғары кернеудегі 

ток әсерінен тін коогуляциясын және айтарлықтай операциялық жара лаңында тамыр 

тромбозын тудырады. Ірі тамырларға лигатура салынады. Жоғары темп қан 

ақуыздарының ұюы мен тромб пайда болуын қалыптастырады. Осыған байланысты На 

хлоридінің  50-60 С-қа дейін жылытылған изотоникалық ерітіндісіне малынған сулықтар 

қолданылады. 1:1000 қатынасындағы калий перманганаты ерітіндісін де қолдануға болады 

.Қан тоқтату үшін тіндердің жергілікті суынуын қолданады, ол үшін резеңке 

сауыттарды суық суға, қарға, мұзға толтырып қолданады. Температураның төмендеуі 

тамыр жиырылуымен белгіленеді, ал бұл өз кезегінде қан тоқтатуға ықпал жасайды. 

Суықтың тоқтамай әсер етуі 30 мин аспау керек. 

Қан тоқтатудың химиялық әдістері тамыр жиырылатын препараттар мен заттарды 

қолдануға негізделген. Бұдан басқа 3 %-дық су тотығы, 0,1-0,2%-дық калий 

перманганатының ыстық 50-60С ыстық суда дайындалған ерітінділері жергілікті жерде 

қолданылады. 

Кішігірім беткейлік жараларға ашудас ерітінділері 50 %-дық үш хлорлы және 

жартылай хлорлы темір ерітінділері қолданылады. Биологиялық әдістері қан ұюын 

жоғарылатып қанталаған тамырларға тікелей тоқтату әсерін тигізіп, ағзаға жылпы әсер 

етеді. Ірі малға 400-500 мл, кіші малға 40-50 мл, өзіне сәйкес келетін қанды құюды 

қолданады немесе жылқының сарысуын кез-келген емдік сарысуларды аздап жылытып 

тері астына 100-150 мл, күре тамырға 80 мл не жараға тампонға сіңіріп береді. 



 

 

Үйге тапсырма: Презентация жасау,конспект жазу 



 

Дәріс 7 

 

Сабақтың тақырыбы:Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету 

Жоспар: 

1. Апаттар кезінде алғашқы медициналық көмек 

2. Әр түрлі зардап шеккендерге алғашқы көмек  көрсету 

Апаттар кезінде алғашқы медициналық көмек 

Алғашқы көмек — адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде 

оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын 

қарапайым шаралар. Апаттың қатарына әр түрлі 

жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күю, үсу, электр тоғы соғу, т.б. 

жатады. Алғашқы көмектің негізгі шаралары: апатқа түскен адамды апат әсерінен құтқару 

(өрттен, судан шығару); апаттың зиянды әсерін тоқтату (адамды жылыту, иіс тисе 

таза ауа жұтқызу); қан тоқтату, жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын 

тежеу; жасанды дем алдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек 

емдеу мекемесіне жеткізу немесе жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын 

шақыру. 

Әр мекеменің жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерге алғашқы жедел 

медициналық көмек көрсету бойынша өзіндік нұсқаулықтары болуы керек. 

Қызметкерлерде өзіне-өзі көмек көрсету және өзара көмек дағдылары болуы керек. Егер 

төтенше жағдай орын алса, не болып жатқанын ақылға қонымды бағалау қажет, егер 

кәсіпорында бар болса, білікті маманға хабарласып, жедел жәрдем шақыру қажет. 

Мүмкіндігінше жәбірленушіге қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек және оның жағдайын 

(пульс, тыныс алу режимі, терінің түсі, санасы және т.б.) бағалау керек және бұл туралы 

дәрігерлерге хабарлау керек. 

 

Апаттарды тергеу және тіркеу тиісті бақылауда жүргізілуі керек. Жұмысшылардың өмірі 

қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Жұмыс берушінің жауапкершіліктен жалтаруға деген 

ықыласын көтермеу керек. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%BE%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Тұрмыстық күйіктер 

Белгілері: І дәрежедегі күйік: дене қатты қызарып, домбығады, дуылдап аурады. 

ІІ дәрежедегі күйік: қатты қызарған теріде көлкілдек бүршік пайда болады (сары сұйық 

жинақталады), ауру жанына қатты бата бастайды. 

ІІІ дәрежедегі күйік: терінің түсі сары- қоңыр (тері жансызданады, некроз), ауруды сезіну 

үдейді, естен тану белгілері байқалады. 

ІV дәрежедегі күйік: терінің, бұлшық еттің және сүйектің қарайып күюі, ауруды сезіну 

белгілері үдейді, естен тану белгілері әлдеқашан байқалған. 

Сенің әрекеттерің: - Кешіктірмей күйік себебін жойыңыз (мысалы жалынды сөндіру). 

Денесінен тұтанған немесе ыстық май, су, химиялық зат сіңген киімді, ол теріге жабысқан 

жерлерін қалдырып, өзге жерлерін шеш. - Күйген жерді суық судың астында 10-15 мин 

(ағынды су) ұстаңыз. Егер дененің зақымдалған үлкен жерінің көлемі үлкен болса, оның 

үстін суық суға малынған ақжаймамен жабыңыз. Салқындатқаннан кейін құрғақ таңғыш, 

дәкі немесе ақжайма қолданыңыз. Егер зардап шегуші есінен айрылмаған болса, оған 

суық су бер. 

Есіңде болсын! Күйген жерге қандай да бір май немесе крем жағуға, теріде пайда болуы 

мүмкін көпіршіктерді ашуға (жұқпалылардың ену қауіпі) болмайды. 

Күйген алаң онша үлкен болмаса (қызарған тері, көлкілдек бүршік) жергілікті жердің 

травпункттіне қарал. Дененің күйген алаңы үлкен болған жағдайда "103-жедел жәрдемін" 

шақыр. 

Ақыр соңында, барлығы біршама тынышталды. Адамдар, шамалары келгенше ас 

дайындап, шай әзірледі. Кешкі тамақ ішіп, жылынуға әрекет жасады. Бірақ қозғалған 

жүйке әлі де қалпына келер емес. Мосқал ер адам, енді кепкен печеньемен, ол бағына 

қарай "дабыл сумкасында" болған, шай іше бастағанда кенеттен тұншыға бастады. 

Тамақ ішу кезіндегі тұншығу 

Белгілері: Зардап шегуші кенет жөтеле бастайды, тыныс алуы жиілейді, көгеріп, 

естен танады. Сенің әрекетің: зардап шегушінің артына тұрып, екі қолыңмен білектеріңді 

кіндіктен қабырғаға доға бұрышын жасап қой. Оң білек, түйілген жұдырықпен сол 

білектің үстіне қойылады. Зардап шегушінің ішін өзіңе және жоғары қарай бірнеше рет 

қатты бас. Тыныс алу жолдарынан бөгде зат шыққанға дейін орында. Егер зардап шегуші 

естен танса, оны еденге шалқасынан жатқыз, басын шалқайтып "ауызға - ауыз" әдісімен 

екі рет ауа үрлеу әрекетін жасаңыз. Сонан соң, зардап шегушінің үстіне бөксе жағына 

қарай отырып, айқастырылған білекпен, енді өзіңнен алға қарай және шамалы төмен 

жағынан ішін басуды жалғастыр. Әрбір 5 басудан кейін ауыз қуысын қарап шығу қажет. 

Өте толық немесе екі қабат әйелдерге әдіс төсінің орта жағында жүргізіледі. Балаларға 1 

жастан 8 жасқа дейін бір қолмен жасалады. 1 жасқа дейінгі нәрестені тізеңнің үстіне 

етпетімен жатқызып және алақанның сырт жағымен жауырынның ортасына бес рет 

жеделдетіп қағып соққы бер. Сонан соң оны шалқасынан жатқызып, төсінің ортасына бір 

немесе екі саусақпен бас. Нәтиже болмаған жағдайда әдісті қайтала. Әдіс жасау кезінде 

нәрестенің басы кеудеден төмен болуы тиіс. 

" 

Жүрек қызметінің тоқтауы 

Белгілері: естен тану, тыныс алу мен тамыр соғысының жоғалуы, терісі көгілдір-

сұр. Сенің әрекеттерің: жасанды тыныс алдыру және жүректі жанамалай уқалап, сылау.  



Жүректі жанамалай уқалап, сылаудың әдісі: - Зардап шегушінің жанына тізе бүгіп тұрып, 

оның жағасының түймелерін ағыт, оны тегіс қатты жерге шалқасынан жатқыз. - семсер 

тәріздес талшықты саусағыңмен сипала; - қолдың екі саусағын мойынға қарай бағыттап 

қой; - мойынға қарай бағыттап оның қасына алақаныңды бас. 

- келесі қолыңның алақанын, қойылған қолдың үстіне қойғанда, екі қолдың саусақтары да 

жоғары қарап тұруы тиіс; - қолдарды созып денеңнің салмағын қажетті нүктеге тіктеп 

түсір, күш созылған қолдар арқылы берілетін болсын. Қысу тәртіптері: Үлкендерге - 

минутына 60 - 70 -тен кем болмауы тиіс; Жас өспірімдердің кеуде клеткасын 4 см-ге дейін 

(70-80 рет) қысады; Балаларға - үлкендердің бір қолының күші жеткілікті (100 рет); 

Нәрестелерге - екі саусақтың күші жеткілікті (минутына 100 - 120 рет). 

Жасанды тыныс алудыру мен жүректі уқалап, сылау әдістері (жүрек - өкпе реанимациясы) 

Есіңде болсын! Тек қана естен тану, тамырлардың соқпауы, тыныс алудың жоқтығы 

кезінде жүргізіледі! 

- Зардап шегушіні шалқасынан жатқыз (мықты, қатты жерге), аяғын көтеріңкіреп қой. - 

Зардап шегушінің өкпесіне екі рет ауа үрлеу әрекетін жаса, содан кейін жүрегіне жабық 

уқалау, сипалау жұмыстарын жүргіз: - бір қалыппен: 15 рет - жүректі жанамалай 

сылаумен және 2 рет - өкпені жасанды желдендіру әдістерін жаса. Осындай 4 циклден 

кейін тағы тамыр соққанын тексер, егер байқалмаса онда: Жүрек - өкпе реанимациясын 

жалғастыр. Жүрек - өкпе реанимациясын: -терінің қызаруы; -ұйқы күре тамырының 

соғысын байқалу; - қайта тыныс ала бастаған кезде табысты өткізілді деп санауға болады. 

ТЖ органдары сейсмикалық белсенділіктің басылуы туралы хабарлайды. Адамдар 

біршама тынышталып, аман қалған үйлеріне қайта бастайды. Аз уақыт ішінде таң атады. 

Күтпеген апаттан қираған тірлікті қайта қалпына келтіре бастайды. 

Араның, сонаның, есек араның шағуы 

Сенің әрекетің: - Егер шаққан жерде бізі қалса, оны қысқышпен байқап алып таста 

(ара бізін қалдырмайды). - Жараға жартылай спиртті компресс немесе бал шелпегін қой 

(бақбақ гүлі сабағының "сүтін" қолдануға болады). - Димидорл, пипольфен немесе 

супростин дәрмектерін ішкіз. 

Аллергиялық естен тану дамыған кезде 

Белгілері: күре тамыр қысымы күрт түседі, демігу, жүрек айналасының және іштің ауруы, 

естен тану. Есіңде болсын! Ауру жағдайында аллерген организмге енгеннен кейін 1-2 

минуттың ішінде өліп кетуі мүмкін. 

Сенің әрекетің: сырқатты шалқасынан оның аяғы басынан биік болатындай етіп жатқыз. 

Тар кимідерінің түймелерін ағыт. Таза ауаның кіруін қамтамасыз ет. 

Есіңде болсын! Егер сырқат естен танып қалса, оған ешқандай дәрі - дәрмек беруге немесе 

аузына су құюға болмайды. 

Тыныс алуы бұзылып, жүрек қызметі тоқтаған кезде "ауызға - ауыз" әдісімен жасанды дем 

алдыру және жүректі жанамалай уқалап, сылау қажет. "103 - жедел жәрдмін" шақыр. 

Шағып алды. Балалар айналаны тамашалу үшін жүруге дайындалып жатыр. Мен 

ауырсына отырып "шаруашылықта" қалдым. Жақын жердегі шатырдан бір ер адам 

танысуға келді. Мені ара шағып алғанын естігеннен кейін, бұл жерде - бұдан да қауіпті 

жағдайлар болатынын ескертті. Бұл жерде жыландар, кенелер және шаяндар бар көрінеді. 

Балаларға абай болу керектігін ескертіп жатырмын. Тағы бір қырсыққа тап болсақ не істеу 

керектігін ойланудамын; қайдағы бір жабысқақ бірдеңе шағып алуы мүмкін ғой. 

Кененің шағуы 



Белгілері: қал сияқты қара дақ. Шаққан жері білінбейді, ауырмайды (немесе қызыл 

көпіршік, - қанды сорған кене). Сенің әрекетің: кенемен терінің төңірегіне сұйық май 

тамызып, сәлден соң оны қысқыштың ұшымен теріден баяу қозғалыспен алып таста. Егер 

қысқыш жоқ болса, кененің басы терімен түйіскен жерге жай жіп ілгекпен байланады. 

Жіптің ұшын тартқанда оның ілгегі кенені ақырындап тартып шығарады. Шыққан жерін 

йодтың ерітіндісімен, зеленке немесе спиртпен сүрт. Теріні тілуге және күйдіруге 

болмайды. Қалаға келгеннен кейін емханаға қарал. 

Бүйінің шағуы 

Сенің әрекетің: - Шаққан жерді сабынмен жу, суық зат қой. - Ауруды басатын кез-

келген дәрілер таблеткасын ішкіз. - Сұйықтықты көп ішкіз. 

Балалар көп әсер алып қайтты. Әсіресе оларды таңдандырған өзеннің шоңғалдары мен 

құздар. Бақытқа қарай оларды ештеңе шақпады, бірақ... қызым көзін уқалайды. Не болды? 

Өзеннің жағасында бір бұтаққа соқтығысып қалдық. Бұл не деген сәтсіз күн! 

Көздің жарақаттануы 

Белгілері: көз жабылады немесе жыпылықтайды, ісінеді, қызарады, қатты ауырады. 

Сенің әрекетің: -Көзді немесе қабағын жаралап алған кезде көзді таза жұмсақ матамен 

жауып, таңғышпен қатты тартпай байлап қой. Келесі көзді де жауып қой. - Көз төңірегін 

ұрып алған кезде зақымдалған көзге суық компресс бас. - Көзге күйдіретін химиялық зат 

түскен кезде оны сумен ұзақ шаяды, ол үшін басты еңкейтіп, саусақтармен қабақтарды 

ашады. Көзге қышқыл түскенде 10 мин бойы ағынды сумен шаяды, сілтілер түскенде - 15 

минут, белгісіз химиялық зат түскенде - 20 минут. - Көзге бөгде заттар түскенде 

өзбетіңмен көздің алмасына немесе мөлдір қабақтың төңірегіне түскен кішкентай затты 

алуға әрекеттенбе. Бұл жағдайда екі көзді де таңып таста. - Бөгде зат көздің ағына немесе 

қабақтың ішкі жағына түскен кезде мынадай амал жаса: көздің ағынан немесе қабақтың 

үстінен ылғалданған бет орамалдың ұшымен іліп ал. Егер сізге ештеңе көрінбесе, 

кірпікпен жоғары қабақты төменгі қабаққа қарай соз. Бұл түскен затты орнынан қозғайды. 

Әрекетің сәтсіз шықса жоғарғы қабақтың кірпігін алып оны созыңыз. Оған сіріңкенің 

талшығын қойып оған қабақты ораңыз. Содан кейін көрінген затты жоғарыда көрсетілген 

әдіспен алыңыз.  

Үйге тапсырма: Конспект жазу,әртүрлі жағдайларда  зардап шеккендерге алғашқы 

медициналық көмек көрсетудің басқа да түрлеріне тоқталу, сіздердің әс-ірекеттеріңіз 

 

 

Дәріс 8 

 

Сабақтың тақырыбы:Сынық кезіндегі орамалдарды қою. 

Жоспар: 

1.Сынықтың түрлері 

2. Орамалдарды қою белгілері 

 

Сынық (лат. fractura) – сүйек бүтіндігінің бұзылуы. Пайда болуына байланысты 

туа біткен және жүре пайда болған Сынық болып бөлінеді. Туа біткен 

сынықтар нәресте сүйегінің құрсақ ішінде патологиялық процестер немесе анасының 

жарақат алуы себептерінен болады. Жүре пайда болатын сынықтар себебіне қарай 

патологиялық және жарақаттық сынық болып ажыратылады. Жарақаттық сынық – сау 

сүйектің оқыстан күшті механизмі зақым алуы (соққыдан, құлап қалудан, тағы басқа), ал 

патологиялық сынық көбінесе жеңіл жарақаттың асқынуы не сүйек тінінің өзінен-өзі 

ауырып, өзгеріске түсуі салдарынан (остеомиелит, ісік, тағы басқа) болады. 

Ет пен терінің зақымдануына қарай ашық және жабық Сынық болып 

ажыратылады. Ашық Сынық кезінде сүйектің майдаланып сынуы, тері мен бұлшық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82


еттің үлкен көлемде мыжылып, жаншылуы; сонымен қатар жұмсақ тіндердің қанталап, 

ашық жараға шаң-тозаң, инфекция түсіп жара іріңдейді. Мұндай Сынықты емдеу ұзаққа 

созылады. Терісі бүлінбеген жабық Сынық тез жазылады. 

Сынықтың белгілері 

 Қатты ауыру 

 аяқ-қол қозғалтпауы 

 зақымданған аяқ-қолдың қозғалысы мен пішінінің өзгеруі 

 қоршаған жұмсақ тіндердің қанталауы және ісінуі. 

Егер адамның қабырғасы сынса, терең тыныс алғанда не жөтелгенде ауырады. 

Сынықтың бітуі – өте күрделі биологиялық процесс. Сүйектің тез бітуіне 

жарықшақтардың бір-бірімен дұрыс бірігуі мен сүйекті бір қалыпты ұстап тұрудың 

маңызы зор. Сонымен қатар Сынықтың бітуі қандай сүйектің сынғандығына да 

байланысты. Мысалы, саусақ сүйектері 2,5 аптада, ал ортан жіліктің басы 6 айдан астам 

уақытта бітеді. Сүйек жарықшақтарының арасы алшақ болып, бір-біріне дұрыс 

орналаспағанда немесе олардың арасында жұмсақ тіндер жаншылып қалса, бір қалыпта 

ұсталып тұрмаса сынықтың бітуі баяулайды немесе мүлдем бітпей қалуы, жалған 

буынның пайда болуы мүмкін. Сынық дұрыс бітпесе, қол-аяқтың қисаюына не 

қысқаруына әкеліп соқтырады. Ашық сынық кезінде жараға инфекция түсіп, іріңді 

инфекцияның дамуы мүмкін. 

        Сынық кезінде кез келген қатты материалдан дереу Сыныққа таңғыш салып, орап 

байлау керек. Таңғыш болмаса, онда сынған аяқты сау аяққа тақап байлап, ал зақымданған 

қолды орамал арқылы мойынға асып қою қажет. Сынық ашық болса, жараның 

айналасын йодпен сүртіп, стерильденген таңғыш байлаған жөн. Ауруханада сынған сүйек 

жарықшақтарын бір-біріне түйістіріп (репозиция) дұрыс қалыпқа 

келтіріп, гипстеп таңады, антибиотиктер беріледі. 

      Шытынап сыну - бұл сынудың жай түрі. Мұндай сүйектің сынған жерінде шытынаған 

сызат пайда болады. Морт сынудағыдай сүйек бөлініп, үгіліп теріні тесіп 

жарақаттамайды. Шытынап сыну да ауыртады, сынған жері домбығып іседі. Себебі 

сүйекте жүйкелер мен қантамырлар болғандықтан, ауырған жері тез білінеді. Мұндай 

жағдайда қатты таңып, ауырғаны әбден басылғанша тыныштық қалыпты сақтау керек. 

         Сынықтар – алғашкы көмек. Сынық – сүйек тұтастығының кенеттен бұзылуы. 

Сынықтар ашық және жабық болады. Алгашқы көмек. Сынған жердегі жараға 

залалсыздандырылған таңғыш таңу керек. Тыныштандыратын дәрі егу. Сүйек 

сынықтарын саусақпен жараға қарай түзетуге үзілді – кесілді тыйым салынады. Егер көп 

қан кететін болса, бұрау қою керек. Зардап шеккен адамды емдеу мекемесіне шалқасынан 

жатқан күйінде тасымалдау керек 

              Жабық сынықтар – кезінде сынған жерде жара болмайды. Жабық сынықтардың 

өзіне тән сыртқы пішіні сүйек тұттастығының бұзылуы мен сынған жерде «сатының» 

пайда болуы болып табылады. Қалыптан тыс қозғалу, ауырсыну, сынықтың сықырлауы, 

icy байқалады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://melimde.com/meshitbaj-arman-dtf-16k.html
https://melimde.com/meshitbaj-arman-dtf-16k.html


 

 
Танғыш қалақ арқылы танып тастау 

 

             Алгашқы көмек. Сынған жерді қимылсыз қалдыру, таңғыш қалақ таңу, 

тыныштандыратын дәрі егу, зардап шеккен адамды емдеу мекемесіне жеткізу. (Таңуды 

киімнің сыртынан жүргізу керек.) 

Өндіріс орнында апат болғанда, соғыс қақтығыстары кезінде түрліше 

жарақаттанулар өте көп болады. Сондықтан оларға алғашқы жәрдем беру, тек 

медицина қызметкерлерінің ғана міндеті емес, сонымен қатар Азаматтық қорғаныс 

жасақшыларының, жалпы халық-тың да міндеті. 

Жарақаттану деген адам терісінің, кейбір мүшесінің немесе бүкіл денесінің 

күшпенен бүлінуі. Жарақат алу дегеніміз адамның жұмсақ етінің жаралануы, сүйектің 

сынуы, миының қозғалуы, денесінің күюі болып жіктеледі. 

Хирургияда қолданатын таңу түрлері. 

Жараны микроб түсуден қорғау үшін оған түрлі таңғыштар салынады. Бұл үшін сұйықты 

жүтып алатын /гигроскопичность/ марля мен мақтаны қолданады. Бүл жерде екі ережені 

қатаң сақтау керек: 

 Жараға қол тигізуге болмайды. 

 Таңғыш материалдар өте таза /стерильно/ болуы керек. 

Марля не мақта жоқ болса таза орамалды не матаны /ақ түсті/ пайдалануға болады. 

Мүмкін болса оларды риванол, марганец-калий қышқылына, бор қышқылының 

антисептикалық ерітіндісіне ылғалдап алу керек. 

Жараның айналасын иодпен, спирт не одеколонмен тазалап, сүртеді. Жараның 

өзіне иодты, спиртті не одеколонды тигізуге, жараны сумен жууға, ішіне түскен темір 

сынықтарын алуға, үстіне тікелей мақта салуға болмайды. Жара түскен топырақты 

марлямен не бинтпен алып тастайды. Негізі таңуға арнайы пакет пайдаланган дүрыс, 

себебі ол тазартудан өткен. 

Бұл пакеттің үстайтын жағына қызыл жіп тағылған. Көпшіктегінің өзіне қол 

тигізбей, сол жіптен үстап, оны жараның үстіне қатарынан, не бірінің үстіне бірін салады. 

Тіке өтіп шыққан жараның екі жағын да көпшікке салып байлайды. Бинттің шетін 

түйреуішпен бекітеді, не жараның жоғары жағынан әдеттегідей түйіншектеп байлайды. 

Таңғышты өте қатты емес, бірақ тығыз, орнынан жылжымайтындай, қозғалғанда 

түспейтіндей таңу керек. Жараны байлау үшін бинттерді, марля салфеткаларды, кейде 

таза мата кесінділерін, простыня т. б. пайдалануға болады. Олар алдын ала 



залалсыздандырылған болуы керек.Жедел көмек кеудесінен не ішінен 

жарақаттанғандарда көрсетілуі керек. Олар демалғанда іштеріне ауа 

кіреді,сондықтанондай жаралыларға герметикалық/окклюзионная/ таңғыш жасап ауа 

өтпейтін нәрсемен /клеенка/ тезірек жауып, үстін тығыздап байлайды. 

Қарнынан жарақаттанып шектері шығып қалса да, оларды ішіне қайта салмай сол 

жерге таза таңғыш сала-ды. Ондай ауруларды тез дәрігерлік бекеттерге жеткізу керек. 

Жарақаттың қай мүшеге түскеніне қарай, оларды таңудың бірнеше түрі және әдістері 

болады. 

 орама таңғыш /круговая/ 

 сегізге ұқсас таңғыш /восьмиобразные, 

 спиральные /крестообр./ 

 сақпан тәріздес таңғыш /пращевидная/ 

 орамал тәріздес таңғыш 

 бидай тәріздес/колосовидная/ 

Орама таңғыш – қарапайым. Онымен айнала орағанда алдыңғы ораған марляның 

жартысын ала орайды. Мұны ең жіңішке жерден бастап жуан жаққа қарай орай береді. 

Бұл таңғыштың түрін көбіне сан, сирақ, қолды байлауға пайдаланады.Аяқ, қол, басты, 

мойынды, жанбасты сегізге үқсас таңғышпен байлайды. Иықтың үстіне – бидай тәріздес 

/колосовидн./, иык сүйегі, қол сынғанда – орамал тәріздесті, мүрын, маңдайды байлауға 

сақпан тәріздес таңу әдісін қолдану. 

Үйге  тапсырма:  
Тақырып бойынша реферат жазу (кіріспе бөлім, негізгі бөлім,  

қорытынды бөлім,әдебиеттер-8-10бб.) 

 

Дәріс 9 

 

Сабақтың  тақырыбы:Орамалдардың типтері: шеңберлі, спиральді, сегіз орамды, 

пластрлы 

Жоспар: 

1.Орамал жалпы түсініктеме 

2.Орамалдың түрлері 

Орамал – сүртінуге арналған ұзынша төрт бұрышты 

мата. Этнолог С.Қасимановтың айтуынша, орамал сөзінің түбірі парсылардың “рой” – бет 

„“және “мал” – „мата“ сөздерінен қалыптасқан. Орамал пайдалану мақсатына қарай 

 бет орамал, 

 қол орамал, 

 сулық орамал, 

 майлық орамал деп бөлінеді. 

Қол орамалды ертеректе қыздар кестелеп ұнатқан жігітіне сыйға тартатын 

болған. Еуразияны мекен еткен көптеген халықтардың әйел өкілдері орамалдың арнайы 

жасалған түрлерін басқа да тартқан. Оның көлемі мен түрі әрбір тарихи-мәдени өңірлерде 

әрқалай болып, оған жергілікті ұлттық ерекшеліктер (калорит) берілген. Дәстүрлі қазақ 

қоғамында орамалдың ерекше бағаланғандығын халық арасындағы “Орамал тон 

болмайды, жол болады” деген мақалдан да аңғаруға болады. Оны адамдар өзара 

сыйластық пен ықыласты көрсету үшін бір-біріне сыйға да береді. Халық арасында 

орамалдың басқа тартатын шаршы, қиықша, т.б. түрлері кең тараған.  

Орамалдың түрлері. 

Әйелдер жас ерекшелігіне қарай әртүрлі жаулықтар салады. Үй және шаруа 

жұмыстарына арналған арзанқол және сән-салтанатқа салатын қымбат бағалысы да 

болады. Орамалдардың қалың-жұқа етіп жібектен, жүннен, мақтадан тоқылған түрлері 

болады. Оларды жыл мезгілдеріне қарай пайдаланады. Орамалдар пішіміне қарай шаршы 

және қиықша болып келеді. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B8%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1


Жібектен шашақтап тоқығанын “бөртпе” деп атайды. Жібектен және матадан 

шашақ шығармай тоқыған қалыңдау келген түрін “салы”, торғын тектес , үлпілдек, 

жұмсақ маталардан немесе ешкі түбітінен тоқылған түрі “шәлі” деп те аталған. 

Әйелдердің басқа салатын түйе, ешкі түбітінен тоқылған түрін кей жерлерде бөкебай деп 

атайды. Орамалдарды шаршылап, кейде үшбұрыштап әртүрлі үлгіде із салып, ақ немесе 

күлгін түсті түбіттен тоқиды. Тоқудың да қарға тұяқ, ирек, айшық, құстаңдай, бұрама 

сияқты көптеген түрлері мен үлгілері болады. Жаңа тоқыған бөкебайды жуып, керіп, 

кептіріп, үлпілдетіп түбітін шығарғанда ол әрі жылы, әрі сәнді бағалы киім болып 

шығады. 

Ер адамдарда да бөкебайға ұқсас ешкі мен түйе түбітінен тоқылған мойынға 

салатын жылы орамал түрі мойынсалғыш деп аталады. Шамамен бір құлаштан артық 

ұзын тоқылады, жиегі шашақталады. Бұл бұйымның да атауы әр өңірде әрқалай: 

Қызылорда мен Ақтөбенің кейбір жерлерінде шалма, Қостанайда мойынша, Орынбор 

қазақтарында шарқат, басқа өңірде мойынорағыш. 

Шәлінің бүркеніш, жібек, оюлы, торғын, шілтерлі деген түрлері және ою-өрнек 

гүлшоқтары сызылған әртүрлі бедерлі немесе шымқай қызыл күлгін өңділері де болады. 

Шәліні әйелдер өздеріне шаршылап, кейде үшбұрыштап әртүрлі үлгіде із салып, ақ немесе 

күлгін түсті ешкі түбітінен де тоқиды. Қыстық жүн шәлілер түбіт, түйе жүнінен үлпілдек 

етіліп тоқылған, басқадай да суық өтпейтін қалың, жылы маталардан жасалып, 

барлығының да шетіне шашақ тігіледі. Бедері барын жастар, бірыңғай өңділерін орта 

жастан асқан ана, әжелер тартады. Шәлінң құны, сапасы мен қажеттілігі жағынан салы 

орамалға жетпейді. 

Ерекше таңғыш дененің зақымдалған аймағын герметикалық оқшаулауды 

қамтамасыз етеді, оның ауа мен сумен жанасуына жол бермейді. Мұндай құрылғыны 

жасау үшін су мен ауа өткізбейтін материалды, мысалы резеңкеленген матаны немесе 

синтетикалық пленканы жараның үстіне және 5-10 см радиусымен терінің іргелес 

аймағына қою керек және оны қарапайым таңғышпен бекіту керек. Таңғыштың орнына сіз 

жабысқақ лентаның кең жолақтарын пайдалана аласыз. 

 

 

  
Қазіргі уақытта пациенттің кеуде қуысының жарақаттануы және пневмоторакс дамыған 

кезде, окклюзиялық таңудың заманауи және сенімді қолданылуы маңызды екені белгілі.  



Әр адам таңғышты қолдануды талдауы керек. Герметикалық (окклюзиялық) таңғышты 

қолдану әдісі келесідей: 

1. Егер жара кішкентай болса, 1% йод, тампон және таңғышты дайындаңыз. Зардап шегушіні 

отырыңыз және жарақаттың айналасындағы теріні антисептикпен емдеңіз. Содан кейін 

жараның бетіне резеңке қабықты зарарсыздандырылған жағымен қойып, үстіне мақта-

дәке сөмкелерін салыңыз. Әрі қарай, сіз бәрін құлақ тәрізді таңғышпен (егер жарақат иық 

буынының деңгейінде болса) немесе кеудеге спиральмен (егер жарақат иық буынының 

деңгейінен төмен болса) түзетуіңіз керек. 

2. Егер жара көлемді болса, 1% йод, тупер, майлы желе, стерильді майлықтар, кең таңғыш, 

майлы жамылғы және дәке-мақта тампонын дайындаңыз. Зардап шеккенге жартылай 

отыратын позиция беріңіз және жараның айналасындағы теріні антисептикпен емдеңіз. 

Содан кейін зақымға стерильді шүберекті жағып, оның айналасындағы теріні майлы желе 

арқылы майлаңыз. Содан кейін, майды жабыңыз, оның жиектері жарадан 10 см 

шығатындай етіп салыңыз, содан кейін қабықшаны 10 см жауып тұратын дәке-мақта 

тампонын қойыңыз және кеудеге таңғышпен немесе доғалы бинтпен бекітіңіз. 

Жұмсақ таңғыш (жапсырма) өңделген жараларды жабу үшін қолданылады: операциядан 

кейін тігістер, ашылған жаралар және т. Мақта жүні мен дәке жастықшасы 2 қабатты 

таңғышпен жабылып, арнайы қосылыстармен жабыстырылады. 

Ұқсас жағдайларда желім қолданылады. Жабысқақ лента ленталары құрғақ теріге 

бекітіледі. Көбінесе бұл таңғыштар қабырғаның сынуы мен іштің кесілген жаралары үшін 

қолданылады. 

Үшбұрыш түріндегі дәке немесе мата бөлігі шарфты таңудың негізгі элементі болып 

табылады. Олардың көмегімен таңғыштар, қолдар, аяқтар ұсталады. Қол (немесе аяқ) 

жайылған шарфқа қойылады. Шарфтың ұштарының бірі артқы жағына оралған, қалған 

екеуі байланған.Егер қолыңыз зақымдалған болса, таңғыш мойынға байланған, ал егер 

аяғыңыз жарақаттанса, аяқтың үстінен. 

         

Таңғыштардың кең таралған түрлері - таңу. Олар үшін әртүрлі ендік таңғыштар 

қолданылады. Қабаттау ережелері келесідей: олар тар бөлігін таңып, таңғышты қолдану 

үшін біртіндеп үлкен шеңбермен бетіне ауысады. Әр келесі тур алдыңғы жолда болуы 

керек. Бұл киіну процедураның басында және соңында қатты бекітілген. 

                                                   Таңғышты бекіту 

Бастың, мойынның, мұрынның немесе иектің тәжін емдеу үшін боялған немесе 

боялған ұштары боялған матадан жасалған жолақ тәрізді таңу қолданылады. 



Ең сенімдісі - дөңгелек таңғыштар. Олардың күші бинттің бұрылыстары бір-бірінің үстіне 

жататындығына байланысты. Дененің кез-келген бөлігін киюге жарайды. 

Дөңгелек тәрізді спираль. Бірақ бірнеше рет төңкерістерден кейін бинт аздап бүйіріне 

қарай жылжып, оның алдынан біреуін екіге қысады. Көбінесе олар аяқ-қолдарға 

таңылады. 

Қолды, білек, мойын, кеуде аймағын таңу үшін крест тәрізді немесе шпагат бинт 

қолданыңыз. 

Тасбақаның таңғышын байланған локте немесе тізеде көруге болады. 

Қатты байламдар қатайтатын заттармен (крахмал, гипс) немесе қатты 

материалдардан (металл, пластик және т.б.) жасалады. Олар тасымалдау кезінде немесе 

дененің бір бөлігін ұзақ уақытқа иммобилизациялау үшін тағайындалады. 

Қарапайым таңғышты әркім білуі керек және жасай алады, өйткені жарақат кез 

келген жерде, тіпті үйде де алуға болады. 

Жіктеу 

Таңу қалай қолданылады? Араластыру әдісі дегеніміз не? Мақсатына сәйкес олар 

мыналарды ажыратады: 

 гемостатикалық (қысым) таңу - дененің қажетті аймағына белгілі бір қысым жасау арқылы 

қан кетуді тоқтату, 

 қорғаныс (асептикалық) - жараның инфекциясының алдын алу, 

 дәрілік (әдетте дәрі-дәрмекпен ішінара қаныққан) - дәрінің жараға ұзақ уақыт қол 

жетімділігін қамтамасыз етеді; 

 созылған таңғыштар - сынған сүйектерді түзетіңіз, мысалы, тибия, 

 иммобилизация - аяқ-қолды, негізінен сынықтармен иммобилизациялау, 

 деформацияға арналған байламдар - түзетуші, 

 тығыздау жаралары (окклюзиялық), мысалы, кеуде жарақаттары үшін, жәбірленуші тыныс 

алуы үшін қажет. 

Үйге тапсырма: Презентация жасау, конспект жазу қысқаша, орамалды  таңу түрлері 

қандай? 

Дәріс 10 

 

 

Сабақтың тақырыбы:Жол – көлік оқиғалары кезінде зардап шеккен адамға 

алғашқы медициналық көмек көрсетудің реті. 

Жоспар: 

1.Жол – көлік оқиғалары 

2.Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету 

 

Адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап 

қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар. 

Апаттың қатарына әр түрлі жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға 

бату, күю, үсу, электр тоғы соғу, т.б. жатады. Алғашқы көмектің негізгі шаралары: апатқа 

түскен адамды апат әсерінен құтқару (өрттен, судан шығару); апаттың зиянды әсерін 

тоқтату (адамды жылыту, иіс тисе таза ауа жұтқызу); қан тоқтату, жараны байлау, сынған 

аяқтың немесе қолдың қозғалысын тежеу; жасанды дем алдыру, жүрекке 

жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек емдеу мекемесіне жеткізу немесе 

жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын шақыру. 

 

Жол оқиғалары және жарақат түрлері 

Бір немесе бірнеше көлік құралының қатысуы салдарынан болатын жол-көлік 

оқиғасын ЖКО деп атайды: бұл жаяу жүргіншінің машинамен қақтығысуы, мотоцикл 

жүргізушісі мен велосипедшінің машинамен қақтығысуы және бір немесе бірнеше 

автомобильдің қақтығысы болуы мүмкін. Бұл жылдамдығы бойынша, соққы бағыты 

бойынша түрлі апаттар – жанынан, бетпе-бет, жанама және артынан келген соққы болып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


бөлінеді. ЖКО зардап шеккен адамның кандай зақым алғанын алдын ала түсіну үшін, 

соқтығысу түріне назар аудару қажет. Көп нәрсе осыған байланысты болады. 

Бетпе-бетпе соқтығысу 

Мұндай жағдайларда бассүйек-ми жарақаты, кеуде қуысының, іштің зақымдануы, 

жамбас сынығы жиі орын алады. Сондай-ақ, зардап шеккен адамның аяқтарын 

автомобиль шанағы немесе қозғалтқышы қысып қалуы мүмкін. 

 

 

Жанама және бүйірінен 

Бұл жағдайда бассүйек-ми жарақаты, соққы бүйірінен келгендіктен кеуде қуысының, 

бұғананың сыну, бассүйектің, қабырғаның, жамбас буынының зақымдануы мүмкін. 

 

                                                             Артынан 

Артынан соққан кезде көп жағдайда мойын бөлігі мен омыртқа бағанасы жарақат 

алады. Бір мысал келтірейік, кенет тежелу және соққы салдарынан болған омыртқаның 

мойын бөлігінің сынуы. 

                Жарақат кезінде адамда есеңгіреу сезімі пайда болады, оның психомоторлық 

қоздыру сатысы бар, ол кезде адам өзінің шынайы жағдайын дұрыс бағаламайтындығын 

біз бұрынырақ айтқан болатынбыз. Халықта айтады ғой, қызу, қозу, эмоциялық жарылу 

басталуы мүмкін, олардың кесірінен тіпті көмек көрсететіндер де жәбір көреді. Немесе 

әдетте, зардап шеккен адам жарақат деңгейін дұрыс бағаламай, медициналық көмектен 

бас тартатын жағдайлар да өте көп: ол белгісіз бір ауырсынуды, әлсіздікті сезінеді, алайда 

әдетте оны басынан кешкен соққымен байланыстырады, кейіннен ешқандай әрекет 

жасамаудың соңы қайғылы жағдайға алып келеді. Ең қауіптісі осы. 

Апат кезінде зардап шеккендерде травмалық шок туындауы мүмкін – бұл 

ауырсыну импульсының үлкен ағымымен байқалатын айтарлықтай қауіпті жағдай. Адам 



сұйықтықты жоғалтады, шок кезінде қан тамырлары босаңсиды, сондықтан қан 

айналымының көлемі азаяды, қан қысымы түседі де, қан жүрекке қайтып келмейді.  

Сонымен қатар, зардап шеккендердің іш және кеуде қуысының жарақаты, қуыс және қуыс 

емес ағзалардың жыртылуы мүмкін, бұл да өте қауіпті. Сыртқы белгілері болмаса, 

олардың жағдайлары күрт төмендеуі мүмкін. Айтып өткеніміздей, мұндай жарақаттар 

кезінде өліп кету қаупі өте жоғары. 

Соқтығысу кезінде көп жарақаттар (политравма) алу да кең таралған – сүйек пен ішкі 

ағзалардың көптеген жарақаттары, мысалы, оқшауланған бассүйек-ми жарақаты және 

қаңқа сүйектерінің сынуы политравмаға жатады. 

Апаттың қандай түрі болмасын, зардап шеккен адамды барғысы келмегендігіне, 

қолхат жазғанына қарамастан, емдеу мекемесіне жіберу керек, тексеруден өту керектігін 

түсіндіру қажет. Жарақат басында байқалмайды: соқтығысу кезінде терінің астында қуыс 

емес ағзалардың – бауыр, көкбауыр, бүйректің жыртылуы мүмкін. Алғашқы минуттарда 

қан бірден қатты кетпей, кейіннен қатты кете бастауы мүмкін (әсіресе көкбауыр және 

бауыр туралы айтатын болсақ, себебі олар қатты қан ағатын ағза). Бұл жағдайда адам 

күшін жылдам жоғалта бастайды: қан әрі қарай жарылып кету қаупі бар ағзаның 

капсуласына жинала береді, ішперде қуысындағы қатты, көп қан кету – геморрагиялық 

шокты туындатады. Осының бәрінің нәтижесінде, қан кетуден де, шоктан да адам өліп 

кетуі де мүмкін. 

Сондықтан да, адам ЖКО түскен кезде полиция қызметкері немесе апат орнындағы 

кез-келген адам зардап шеккен адамның жағдайын бағалау үшін жедел жәрдемді міндетті 

түрде шақыруы тиіс. Жақын орналасқан медициналық мекемеде тексеріс жүргізгеннен 

кейін ғана, оның жағдайының қауіпті немесе қауіпсіз екендігі туралы сұрақ көтеру қажет. 

2. Транспорт құралынан адамдарды шығаруға тырысу керек, себебі ол жарылып немесе 

жанып кетуі мүмкін. 

Егер аккумуляторды ешкім сөндірмесе, ешкім жанғыш заттың ағуының алдын алмаса: 

адамдардың алған жарақатының үстіне, тағы жаппай күйік шалуы мүмкін. Сондықтан да, 

жарақаттың түрін ескере отырып, адамдарды ЖКО болған жерден қашықтау жерге 

жылдамырақ шығару керек.Соқтығысу кезінде аяқ-қолдың ірі сүйектері, жұлынның 

сынуы мүмкін және көп жағдайларда (сіздің автобуста, поезд вагонында, трамвайда 

немесе машинада отырғаныңызға қарамастан), бассүйек немесе омыртқаның 

зақымдалуына байланысты бассүйек-ми жарақаттары болады. Сол себепті, зардап 

шеккендерді көліктен шығарғанда және тасымалдағанда өте мұқият болу қажет. 

3. Қолынан және аяғынан тартудың қажеті жоқ, себебі біз адамды өзі түспеген жұлын 

шогына (жұлын сынған жағдайда) немесе жарақат шогына түсіруіміз мүмкін. 

Жарақаттанған адамның дене қимылын жасамауы үшін оны көліктен орындығымен алып 

шығуға болады.Сондай-ақ тақтай, жұлынып қалған панель сияқты қолда бар заттарды 

қолданып, зардап шеккен адамды тасымалдауға болады. Сонымен қатар, адамды тігінен 

жатқызған кезде аяқ-қолдарын қатты ашуға немесе бүгуге болмайды, олардың бастапқы 

қалпын сақтаған жөн, зардап шеккен адамды медицина қызметкері келгенге дейін  шығару 

керек.Омыртқаның мойын бөлігін міндетті түрде бекіту қажет –омыртқаның мойын 

бөлігінің сынуына алып келетін жарақаттың болу мүмкіндігі туралы ұмытпауымыз керек. 

4. Қол астында ешқандай зат болмаған жағдайда, зардап шеккен адмады өз бетінше алып 

шығуға болады, алайда мұндай кездері өте мұқият болу керек: 

Ең бірінші, қауіпсіздік белдігін шешеміз және зардап шеккен адамның ес-түсін білетін-

білмейтіндігін тексереміз.Екінші, тасымалдау кезінде мойын, арқа және аяқ-қолдардың 

қатты қозғалуына жол бермеу үшін зардап шеккен адамның мойны мен денесін құшақтап, 

қолдарымызбен каркас жасаймыз.Үшінші, зардап шеккен адамды ептеп, асықпай көліктен 

шығарамыз –естеріңізде болса, оның денесі жерге параллель, перпендикуляр да емес 

«жартылай жамбастап жатады». 

Төртінші, зардап шеккен адамның денесін абайлап тегіс бетке жатқызамыз, қол мен 

аяқтарын ашуға және бүгуге, мойнын қатты бұруға болмайтындығын есте сақтаймыз, 

себебі зардап шеккен адамның жағдайын ушықтырып алуымыз мүмкін. 



Тағы да бір маңызды нәрсе: егер зардап шеккен адам есін білетін болса, одан нақты 

қай жерінде ауырсынуды сезінетіндігін сұрап алып, осыған сәйкес оны барынша қауіпсіз, 

сәл қырымен жатқызған жөн. Неліктен? Егер ол есінен танып қалатын болса, оның тілі 

көмейіне түсіп кетіп, адам тұншығып қалуы мүмкін. Бассүйек-ми жарақаты кезінде құсық 

пайда болуы мүмкін, біздің зардап шеккен адамымыз өзінің құсығына тұншығуы мүмкін. 

Өзіңізбен бірге дәрі қобдишасы болса, ауруды басатын дәрі беріңіз, киім, жамылғы 

жабыңыз, себебі жарақат шогы кезінде адамда қатты діріл пайда болуы мүмкін. 

Егер зардап шеккен адам ес-түссіз жатса, онда оның пульсі мен тынысын тексеру қажет. 

Олар болмаған жағдайда, стандартты жүрек-өкпе реанимациясын BLS жасау керек (жүрек 

тұсына 30 рет басу және екі рет дем алу, осы алгоритмді пульс пен тыныс пайда болғанға 

дейін қайталаймыз). 

Үйге тапсырма:Конспект жазу.Кілтті сөздерге қысқаша түсініктеме 
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Сабақтың тақырыбы: Өкпеге «ауыздан ауызға» жасанды дем беру тәсілін 

қолдануды үйрену. 

 

1. Қолдан тыныс алу 

2. Алғашқы көмек көрсетудің алгоритмі 

3. Жасанды тыныс алу 

4. Жүрекке  жанама  массаж  жасау 

 

Қолдан тыныс алдыру – ауру адамның қалыпты тыныс алу қабілеттілігі бұзылған 

жағдайларда жасанды түрде өкпеге, тыныс органдарына ауаны енгізу және шығару әдісі.  

Бұл әдіс кейбір ем шараларын қолдану барысында (өкпеге операция жасау, наркоз 

беру), тынысы уақытша тоқтағанда (иіс тию, әр түрлі газдармен улану, суға бату, электр 

тогымен жарақаттану, т.б.) қолданылады. Қолдан тыныс алдыру кезінде жәрдем 

көрсетіліп жатқан адамның қанын [оттекпен қамтамасыз етумен қатар, өкпеге баратын ауа 

кезеген жүйке талшықтарын тітіркендіріп, мишықта орналасқан тыныс алу орталығын 

қоздыру арқылы тыныс алу қызметінің қалыптасуына әсерін тигізеді. Қолдан тыныс 

алдыру әрекеттерін ауру (жарақат алған) адамның жүрек қызметі тоқтамаған жағдайда 

ғана қолдануға болады. 

         Жасанды тыныс алдыру әрекеттерін неғұрлым ерте бастаса, солғұрлым ол оң нәтиже 

береді. Сонымен қатар аталмыш әрекеттер дұрыс және қалыпты жағдайдағы тыныс алу 

ырғағына сәйкес жүргізілуі өте қажет. Қолдан тыныс алдыруды іске асыру алдында 

науқастың әуелі денесін қысып тұрған киімдерден (галстугін, жағасын, белдігін, т.б.), 

аузын түкіріктен, кілегей сұйықтан, т.б. тазарту керек. Ал тыныс алдыру әрекеттері 

барысында сырқаттың тілі көмекейді жауып қалмауы үшін науқастың тілін сыртқа 

шығарып оны саусақпен немесе арнайы қысқышпен ұстайды. Қолдан тыныс алдыру 

барысында, құсығы тыныс алу жолдарына құйылмауы үшін, көмек көрсететін адамның 

басын төмендетіп, бір жағына қарай бұру керек. 

            Жасанды тыныс алдыруды қолмен немесе арнайы аспаптармен іске асыруға 

болады. Аспапсыз қолдан тыныс алдырудың “ауызға үрлеу” әдісінде жәрдем көрсетуші 

адам тыныс алуы тоқтаған адамды шалқасынан жатқызып, бір қолымен оның мұрнын 

қысып, екінші қолымен аузын ашады да, терең тыныс алып, ауаны науқастың аузына дәке 

арқылы бірнеше рет үрлейді. 

 Қолдан тыныс алдыруда Сильвестр және Шефер әдістері кең таралған. Сильвестр 

әдісін қолданғанда жәрдем көрсетілетін адамды шалқасынан жатқызып жәрдем көрсетуші 

оның екі қолын жоғары көтереді. Бұл кезде сыртқы ауа ішке, яғни өкпеге өткізіледі 

(тынысты ішке алу). Одан соң қолдарын кеуденің төмен жағына келтіріп күшпен басады 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81_%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB


(тынысты сыртқа шығару). Шефер әдісінде жарақат алған адам етпетінен (бетімен төмен) 

жатқызылады, ал жәрдем көрсетуші оның үстіне тізерлеп отырады да, кеудесін минутына 

16–18 рет ырғақпен қысады. Қолдан тыныс алдыруды аспаптармен іске асыру, әдетте, 

ауруханаларда немесе арнайы жабдықталған жедел жәрдем көліктерінде жүргізіледі. [1] 

Алғашқы көмек – ол адамның өмірін құтқаруға бағытталған жедел шаралар кешені. 

Жазатайым жағдай, сырқаттың кенеттен қысуы, улану – осы және басқа төтенше 

жағдайларда білімді алғашқы көмек қажет. 

Заң бойынша, алғашқы көмек медициналық болып саналмайды – ол дәрігерлер 

келгенше көрсетіледі  немесе зардап шегуші госпиталданады. Алғашқы көмекті сол сәтте 

зардап шегушінің қасында болған кез келген адам көрсете алады. Бірақ азаматтардың 

кейбір санаты үшін алғашқы көмек көрсету – қызметтік міндеті. Бұл жерде сөз полиция 

қызметкерлері, әскериқызметшілер, құтқарушылар, өрт сөндірушілер, және, әрине, 

медицина қызметкерлері туралы.   

Алғашқы көмек көрсете білу – қарапайым, бірақ әрбір адам білуі тиісті өте 

маңызды дағды. Шұғыл жағдайда ол біреудің өмірін құтқара алады. Сіздердің 

назарларыңызға алғашқы көмек көрсетудің 10 базалық дағдысын ұсынамыз. 

  

АЛҒАШҚЫ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ АЛГОРИТМІ 

Абдырап қалмай, алғашқы көмекті дұрыс көрсету үшін мына әрекеттер тізбегін сақтау 

маңызды: 

1. Өзінің, зардап шегушінің және айналасындағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

(мысалы, зардап шегуші адамды жанып жатқан автокөліктен шығару). 

2. Зардап шегушінің өмір белгілерін (пульс, тыныс алуы, қарашығының жарыққа 

реакциясы) және есін білуін тексеру. Тыныс алуын тексеру үшін зардап шегушінің 

басын шалқайтып, оның ауызы мен мұрынына қарай еңкейіп, тыныс алуын естуге 

немесе сезінуге тырысу керек; пульсті «тыңдау» үшін зардап шегушінің күре 

тамырына саусағыңыздың басын қою қажет; есін бағалау үшін зардап шегушіні 

иығынан ұстап, ақырын қозғап, қандай-да бір сұрақ қою қажет (мүмкіндігіне 

қарай). 

3. Оқиға орнына мамандарды шақыру (112 – ұялы телефоннан,қалалық телефоннан – 

103 (жедел жәрдем)немесе 101 (құтқарушылар). 

4. Шұғыл алғашқы жәрдемді көрсету. 

Ол жағдайға байланысты мынадай болуы мүмкін: 

- тыныс алу жолдарының өтуін қалпына келтіру; 

- жүрек-өкпе реанимациясы; 

- қан кетуді тоқтату және басқа шаралар. 

5. Зардап шегушіге дене жайлылығын және психологиялық көмек көрсетіп, 

мамандардың келуін тосу. 

ЖАСАНДЫ ТЫНЫС АЛУ 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81_%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83#cite_note-1


Өкпені жасанды желдендіру (ӨЖЖ) – адамның өкпесінің табиғи желдетілуін қалпына 

келтіру үшін, оның тыныс жолдарына ауаны (немесе оттегіні) жіберу. Бұл әрекет 

қарапайым реанимациялық шара болып есептеледі. 

ӨЖЖ-ні қажет ететін қалыпты ахуал: 

- автомобиль апаты; 

- судағы оқиға; 

- тоқ соғу және басқа. 

Қазіргі кезде медицинада ӨЖЖ-нің әртүрлі тәсілдері бар. Маман емес адамның алғашқы 

көмек көрсетуі кезінде ең тиімдісі «ауыздан-ауызға» және «ауыздан- мұрынға» жасанды 

тыныс беру тәсілі. 

Егер зардап шегушіні қараған кезде табиғи тыныс алуы сезілмесе, дереу өкпені 

жасанды желдендіру өткізілуі керек. 

«Ауыздан-ауызға» жасанды тыныс беру: 

1. Үстіңгі тыныс жолдарының өтімділігін қамтамасыз етіңіз. Зардап шегуші адамның 

басын жанына қарай бұрып, ауыз қуысын шырыштан, қаннан және басқа бөгде 

заттардан саусағыңызбен еппен тазалаңыз. Зардап шегушінің мұрын қуысын 

тексеріңіз; қажет болғанда тазалаңыз. 

2. Зардап шегушінің мойынын бір қолмен демеп, басын шалқайтыңыз. 

- Омыртқаға зақым келген болса, зардап шегушінің басының жатқан қалпын өзгерпеңіз! 

3. Зардап шегушінің мұрынын басбармақ және сұқ саусақпен қысыңыз. Терең 

демалыңыз, зардап шегушінің аузына ерінмен тығыз қысыңыз. Зардап шегушінің 

өкпесіне дем жіберіңіз. 

- Алғашқы 5-10 дем шығару тез болуы керек (20-30секундта), содан кейін 12-15 дем 

шығару бір минут ішінде. 

4. Зардап шегушінің кеудесінің қозғалысын мұқият бақылаңыз. Егер оның кеудесі 

ауаны жібергенде көтерілсе, онда Сіз бәрін дұрыс жасап жатырсыз. 

  

ЖҮРЕККЕ  ЖАНАМА  МАССАЖ  ЖАСАУ 

Егер тыныс алуымен бірге адамның пульсі де жоқ болса, онда жүрекке жанама 

массаж жасау қажет. 

Жанама немесе, мамандардың айтуынша жүректің жабық массажы  немесе көкірек 

қуысының компрессиясы – адамның жүрегі тоқтап қалған кезде қан айналымын демеуге 

арналған, кеуде мен омыртқа арасында жүрек бұлшықетінің қысылуы.   Бұл әрекет 

қарапайым реанимациялық шараға жатады. 

Жүрекке жанама массаж жасау техникасы: 

1. Зардап шегушіні тегіс қатты жерге жатқызыңыз. Төсекте және басқа жұмсақ жерде 

көкірек қуысының компрессиясын жасауға болмайды. 

2. Зардап шегушінің семсер тәрізді шеміршегінің орналасуын анықтаңыз. Семсер 

тәрізді шеміршек – көкіректің ең қысқа және тар, төменгі бөлігі. 

3. Семсер тәрізді шеміршектің жоғарысынан 2-3 сантиметр өлшеп алыңыз – бұл 

компрессияның нүктесі. 

4. Алақанның негізін компрессияның нүктесіне қойыңыз. Әрі реанимация жасайтын 

адамның қалай тұрғанына байланысты, бас бармақ зардап шегушінің иегін немесе 

ішін көрсетіп тұруы керек. Бір қолдың үстіне екінші алақынды қойыңыз. Тек 

алақанның негізімен ғана басуды жүргізеді – Сіздің саусақтарыңыз зардап 

шегушінің төсіне тимеуі керек. 

5. Төс сүйегін қаттырақ, жайлап, тек тіктеп, өзіңіздің салмағыңызбен ырғақпен 

басасыз. Жиілігі минутына 100-110 басу. Әрі төс қуысы 3-4 сантиметрге иілуі 

керек. 

Жас нәрестелерге жүректің жанама массажы бір қолдың сұқ саусағы және орта 

саусағымен жүргізіледі. Жасөспірімдерге – бір қолдың алақанымен. 

Егер жүрекке жасанды массажбен бір мезгілде ӨЖЖ жүргізілетін болса, онда кеудеге 15 

басу екі тыныс алумен кезектесуі керек.  

ГЕЙМЛИХ  ТӘСІЛІ 



 
Кеңірдекке ас немесе бөгде зат түсіп кеткен кезде, ол бітеліп қалады (толықтай немесе 

жартылай), нәтижесінде адам тұншыға бастайды. 

Тыныс алу жолдарының бітеліп қалуының белгісі: 

- Толыққанды тыныс алудың болмауы. Егер тыныс алу жолы толық бітелмесе, адам 

жөтеледі; егер толық бітелсе – мойынын ұстайды. 

- Сөйлеу мүмкіндігінің болмауы. 

- Бет терісінің көкшілденуі, мойын тамырларының білеуленуі. 

Тыныс жолдарын тазартуды көбінесе Геймлих тәсілімен өткізеді: 

1. Зардап шегушінің артынан тұрыңыз. 

2. Оны кіндігінен сәл жоғары, қабырға доғасының астынан екі қолмен қамтып 

ұстаңыз. 

3. Шынтағыңызды тез бүгіп, зардап шегушінің ішін қатты басыңыз. 

Зардап шегушінің кеудесін баспаңыз, тек жүкті әйелдерде басу әдісі кеудесінің төменгі 

жағында жүзеге асырылады. 

4. Тыныс жолдары босағанға дейін бұл тәсілді бірнеше рет қатарынан қайталаңыз. 

Егер зардап шегуші есінен танып, құлап қалса, оны арқасына жатқызыңыз, санына 

отырып, екі қолыңызбен қабырға доғасына басыңыз. 

Баланың тыныс жолдарынан бөгде затты алып тастау үшін оны ішіне жатқызып, 2-3 рет 

жауырын ортасынан қағу керек. Өте абай болыңыз! Тіпті бала тез жөтеліп жіберсе де, 

дәрігерге тексеру үшін жүгініңіз. 

 

 Тапсырма: Конспект жасау  

1. Басқа қандай тәсілдерді білесіздер? 

2. Геймлих тәсілі туралы не білісіз? 

3. Жүрекке жанама  массаж жасау жолдары 

 

                     

Дәріс 12 

 

Сабақтың тақырыбы:Ішімдік, есірткі және олардың жүргізушінің еңбекке 

жарамдылығына зиянды әсері. 

Жоспар :  

1.Ішімдік, есірткі қысқаша анықтамалар 

2.Жүргізушінің еңбекке жарамдылығына зиянды әсері. 

 

Алкоголь – қосындыларды ашытудан алынатын есірткі. 

Ол шарапта, сырада болатын масаңдататын элементтен тұрады. Әр түрлі сусындар үшін 

түрлі мөлшердегі стақан пайдаланатындықтан, 1 бакал шапатағы немесе 1 кружка 

сырадағы алкогольдің мөлшері 1 стақан коньяктағы алкогольмен тең – 12.5 куб см. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B0


 

 
Ішімдіктің шығу тарихы 

Тарихи деректерге қарағанда жүзім шырынынан ішімдік алу сонау V-VІ 

ғасырларда болғаны байқалады. Бұл үрдісті жүзеге асырған көне заманның химиктері 

арабтар еді. 

 

Ішімдікке тәуелді адамдар 

Алкоголь — ес ауыстыратын зат деген мағына береді. Кейде алкоголь-рахаттану 

орталығы деген мағына береді. Алкоголь ағзаға қуат беретіні сөзсіз. Жүйке жүйелерін 

қоздыратын жасанды зат. Алкоголь миға бірнеше әсер етеді. Мида арнаулы түрде тұйық 

шеңбер құрылады. Қолайсыз сезімдер пайда болады. Адам неше түрлі ойға батып, әр 

түрлі ауыр қылмыстар жасайды. 

Әр түрлі ішімдіктердегі алкоголь көлемі 

 

Сырада орта есеппен алғанда — 3-6 %, кейбір сыраларда бұдан да көп мол жерде 

алкоголь-спирт болуы мүмкін — 10-17%, шарапта — 10-14%, виски, арақ, джин, бренди, 

ром, коньякта 40-50% болады. Қандағы алькоголдың мәні 0,01-0,02 % үлкен әрекетін 

сездірмейді. Ал бұл мөлшерден алкоголь асса көз көрмей қалады, адамның 

координациясы бұзылады. Артық сөз сөйлеуі мүмкін. Мақтанып жүріп неше түрлі 

айтпайтын сырларды айтып қоюы мүмкін. Ал қанда алкоголь мөлшері 0,40% адам ес-

тұсынан айырылып қалады. Ал алкоголь мөлшері 0,60-0,70 % болғанда адам өліп қалады. 

Мысалы, коньяк үшін олар бу арқылы қос дистилляциядан өтеді  

Алкоголизм себептері 

Алкоголизм себептерінің ішіндегі әсіресе айтарлықтай тұрмыс-тұрқының 

сұрықсыздығы, экономикалық жайсыздық, әлеуметтік тұрақсыздық, психологиялық, 

биологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы, санитарлық-гигиеналық топшылық адам 

тұрмысының ауырлауы, кәсіби сәтсіздік, медициналық-физиологиялық қолайсыздықтар 

(тендік-тектік) физиологиялық-биохимиялық және экологиялық факторлар. 

Алкоголизмнің дамуының үрдісін Х.Қ.Сәтбаева және т.б. үш кезеңге бөледі. 
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1) Невростеникалық. Ағзалар мен нерв жүйелері қызметіне орасан зор басылмайтын 

физиологиялық өзгерістер пайда болады да, олар дами түседі. Ұйқы нашарлап кетеді. Ой 

жұмысына деген қабілет мүлдем жойылып кетеді. Бас ауырады, ашуланшақ мендеп алады. 

Не болса, соған ашулана береді. 

2) Наркоманиялық алкогольдік психоз басталып, ол дами түседі. Спиртке тәуелділік пайда 

болады. Адам ішпесе тұра алмайтын жағдайға келеді. Тұрақты маскүнемдік көзге көріне 

бастайды. 

3) Қорытынды немесе энцефалопатиялық. Ешқандай үзілісті білмейтін, салынып ішетін 

адамдар әбден маскүнемдік фазасын көшеді. Бүкіл ағза әлсірейді. Адам күш-қуатынан 

мүлдем айырылып қалады; 

Алкоголь — ол биологиялық у. Ол барлық органдарды зақымдайды. Ағзаның 

жұқпалы ауруларға қарсы тұратын қабілетін бірден жойып жібереді. Мұның бәрі адамның 

мезгілсіз уақытта өліп кетуіне әкеп соғады. Ішкен арақты аш ішек тез арада сіңіріп, қанға 

бірден өткізеді. Қан алкогольді барлық денеге таратады. Ол ең алдымен мидың қызметін 

бұзады. 

 

Ішімдік ішкен әйелдер 

Адамның миы жұмыс істемей қалады. Спирттың у концентрациясы 70-80%-ке 

дейін жетеді. Бұл мөлшер қандағы спирттің мөлшерінен әлде қайда көп. Спирт бауырда да 

көп жиналады 48 %. Алкоголь ағзаға ете тез арада сіңеді, небәрі 5-7 минут ішінде қанға 

сіңіп, бірнеше биохимиялық-физиологиялық өзгерістер туғызады. Нерв жүйесін бұзады. 

Эпилепция ауруын тудырады. Күнделікті тұрмыста болатын травмалардың 20% арақ, 

ішуден болады. 50% транспорттық апат осы арақ ішуден туындайды. Алкоголь 

ағзалардағы болатын витаминдерді (Вь РР, С, А, Ғ) жойып жібереді. Сондықтан да зат 

алмасу үрдісі адамның кенет төмендеп кетеді. Алкогольдің ауыр жүгі адамзат баласы 

биологиялық деградацияға ұшырайды.  

Дисульфирам адам ағзасының тіндерінде ұзақ уақыт тұрып, тек этил спиртімен 

ғана емес, сонымен бірге ацетальдегидпен де метаболизмнің негізгі туындысы болып 

табылады. Осы өзара әрекеттесудің нәтижесінде алкогольдің денесі қатты және 

ауыртпалықсыз күйге түсетін күйге келеді 
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Наркотик ( гр. ναρκωτικός — естен айырылу) — БДСҰ-ның анықтауы бойынша, 

ауру сезгіштікті жоятын химиялық есірткі. Термин әдетте есiрткi анальгетиктер деп 

аталған апиыны бар заттарға немесе опиоидтарға жатады.  

Алғаш болып «наркотик» деген анықтаманы сезгiштiктi жоғалтуға алып келетін 

заттарды сипаттау үшін грек емшісі Гиппократ қолданған. Бұл анықтаманы дәрігер болған 

Клавдий Гален да қолданған. Наркотикті сипаттау үшін Клавдий Гален көбінесе 

мандрагор семена эклаты и мака тамырын немесе эклат тұқымдарын және көкнәрді терең 

зерттеген. 

Аталмыш терминнің мәні XX ғасырда кеңiдi.Алдыңғы уақыттарда «наркотик» 

деген мағынаны беретін сөз, уақыт өте көпмағыналы бола бастады 

 

 

Никотині бар темекі 

Есірткілер классификациясы 

Есірткі келтіретін зардабына сай ауыр есірткілер және жеңіл есірткілер болып екі топқа 

бөлінеді. Ал жүйкеге алып келетін зардабы синтетикалық, жартылай синтетикалық және 

өсімдік түрлі болып үшке бөлінеді. 

Есірткілерді тексеру келесі төрт нысан бойынша жүзеге асырылады: 

 Айналымына тыйым салынған есірткілер мен жүйкеге әсер еткіш өнімдер: гашиш, героин, 

метаквалон, метилфенидат және т.б. 

 Есірткелік өнімдер: амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, кетамин және т.б. 

 Айналымыны шектеу бар жүйкеге әсер еткіш өнімдер: декстрометорфан, тарен және т.б 

 Жүйкеге әсер еткіш өнімдер өндірген кезде, белгілі есептеу және ақылау шаралары 

жүретін өнімдер: эфедрин, нитрометан, толуол және т.б.  

Әсер ету тетігі 

Барлық есірткілер тура немесе жанама түрде постсинаптикалық нейрондардың 

құрамындағы дофамин немесе серотонин сияқты нейромедиаторлардың ағындарын 5 – 10 

дейін жоғарылатып, миды улауға арналады. Нейромедиаторлардың ағындарының 

жоғарылауы оқу, білім алу процесіне әсер етіп, адамда уақытша рахаттану сезімін 

тудырадыНейробиологиялық тәжірибелер қарапайым жағымды жаңалықты еске 

алу, дофамин нысанын жоғарылатуға мүмкіндік береді.[ Алайда есірткіні қабылдаған 

нашақор дофамин құрамын күрт азайтып тек «жалған рахаттануды» жасанды әдіспен 

алып жатқанын біле бермейді. Егер есірткіні қабылдау жиілеп кетсе, дене мүшелері «жаңа 

қалыпқа» бейімделіп, соңында қауіпті залал тигізуі мүмкін. 

Есірткіге тәуелділік[ 

Есірткіні жиі қолданатын адамдарда уақыт өте тәуелділік пайда болады. Әдетте бұл 

тәуелділік екіге бөлінеді:жүйкелік,физикалық 

Есірткіні алғаш қолдану кезінде нашақорда тек жүйкелік тәуелділік пайда болады. 

Кейіннен ол физикалыққа ауысады. Физикалық тәуелділік қолданылатын өнімге және 

қолдану мерзіміне байланысты түрлі болады. 

Психикалық тәуелділік есірткіні қолданылмау уақыты ұзақталған жағдайда көңіл – 

күйдін төмендеуімен және есірткіні қолданған кезде рахаттану сезімі пайда болуымен 

көрініс береді. Уақыт өте есірткі жүйке жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін міндетті 

түрде қажет болатын өнім болып қалыптасады. 

Физикалық тәуелділік есірткіні ұзақ уақыт аралығында қолданғандықтан, ағзаның 

жұмыс істеу режимі өзгеруінен туады. Егер есірткіні ұзақ уақыт қолданбаған жағдайда 
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ағзаның функционалды жұмыс істеуі тоқтап, белгілі залалдарға алып келеді. Қатты 

физикалық тәуелділікті опиаттар мен барбитураттар алып келеді. 

Үйге тапсырма: Темекі, ішімдік және есірткіге тәуелділіктен қалай арылуға болады? 

тақырыбына реферат жазу. 

Дәріс 13 

 

Сабақтың тақырыбы:Автокөліктен адамды шығару және оған алғашқы 

медициналық көмек көрсету дағдыларын үйрету. 

Жоспар: 

1.Жалпы мәлімет беру 

2. Қолдан тыныстандыру 

Медициналық ілімі жоқ адам да көмек көрсете алады 

"Көмектесетін адам алдымен жедел жәрдем қызметіне хабарласып, жол апатының 

нақты қайда болғанын айту керек. Бұл өте маңызды. Осылайша, дәрігерлер апат орнына 

уақытында келуге мүмкіндік алады. Адам көліктің ішінде қысылып қалса, оған тиіспеген 

жөн. Себебі, алғашқы көмек дұрыс көрсетілмесе, науқастың денсаулығы нашарлап кетуі 

ықтимал", - дейді маман. 

"Көліктің ішінде дәрілер салынған қорап (аптечка) бар. Адам жол апатынан 

жеңіл жарақат алды делік. Мысалы, қол-аяғын ауыртып алды, қан қолынан, 

аяғынан ақса, оны матамен орап, қанды тоқтатуға тырысу керек" 

Қолдан тыныстандыру 

    Мысалы, алған жарақатынан жүргізуші ес-түзсіз жатыр делік. Мұндай жағдайда қолдан 

тыныстандыруға болады. Оны қалау жасау керек? Зардап шеккен адамның аузын 

сұйықтан (түкірік, құсық) тазартқан жөн. Кейін оның жүрек соғысына, деміне көңіл 

аудару керек. Яғни жүрек қағысына, мұрнына құлағыңызды тосып демалысын 

тыңдағаныңыз абзал. Егер 10 секунд ішінде зардап шегушінің демалмай, тыныссыз 

жатқанына көзіңіз жетсе, оны көліктен шығарып, тегіс жерге шалқасынан жатқызып, 

келесі әрекеттерді жасау қажет. 

 



 

 

        Жүргізушінің кеудесін ашып, омырауының қақ ортасындағы төс сүйегіне сол 

алақаныңыздың білек сүйегі және оның үстінен оң алақаныңызбен айқастырып, бар 

күшіңізбен басып, кеудеге 3-4 см төменірек 30 рет серпіліс жасайсыз. Басқан сайын 

міндетті түрде дауыстап санау қажет. Массаж 30 рет жасалады. Осыдан зардап шегушінің 

басын сәл шалқайтып, аузына 2 рет тыныс беру қажет. Бұл көмек адамның жүрек соғысы 

қалпына келгенге дейін жасалады. 

Қан ақса не істеу керек? 

Жол апаты кезінде зардап шегуші қан жоғалтуы мүмкін. Дәрігерлер қан кетудің екі түрі 

болатынын айтады: сыртқы және ішкі. Біріншісін адам көре алады. Сондықтан қан ағып 

жатқан жерге дәке басып, матамен таңып тастау керек. 

Сонымен қатар адамның мұрнынан қан кетсе, басын шалқайтпаған жөн. Өйткені, қан 

тамағына кетіп, адам қақалып өліп кетуі ықтимал. Сондықтан оның мұрнын қысып, 

еңкейту қажет. 

Ішке қан кеткенін зардап шегушінің әлсіздігінен, суық тердің шығуынан және тағы басқа 

белгілерден анықтауға болады. 

 

             Абдырап қалмай, алғашқы көмекті дұрыс көрсету үшін мына әрекеттер тізбегін 

сақтау маңызды: 

1. Өзінің, зардап шегушінің және айналасындағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

(мысалы, зардап шегуші адамды жанып жатқан автокөліктен шығару). 

2. Зардап шегушінің өмір белгілерін (пульс, тыныс алуы, қарашығының жарыққа 

реакциясы) және есін білуін тексеру. Тыныс алуын тексеру үшін зардап шегушінің 

басын шалқайтып, оның ауызы мен мұрынына қарай еңкейіп, тыныс алуын естуге 

немесе сезінуге тырысу керек; пульсті «тыңдау» үшін зардап шегушінің күре 

тамырына саусағыңыздың басын қою қажет; есін бағалау үшін зардап шегушіні 

иығынан ұстап, ақырын қозғап, қандай-да бір сұрақ қою қажет (мүмкіндігіне 

қарай). 



3. Оқиға орнына мамандарды шақыру (112 – ұялы телефоннан,қалалық телефоннан – 

103 (жедел жәрдем)немесе 101 (құтқарушылар). 

4. Шұғыл алғашқы жәрдемді көрсету. 

Үйге тапсырма: Презентация жасау, алғашқы көмек беру кезінде есте нені сақтау керек? 

 

 

 

 

Дәріс 15 

 

 

Сабақтың тақырыбы:Алкогольдің, есірткінің жүргізушінің жұмыс қабілетіне 

тигізетін әсері 

Жоспар: 

1.Шылым шегудің зияны 

2.Есірткі және улы заттар қолдану зияны 

 

     Мас күйiнде (алкогольдi, есiрткi немесе өзге де), құлақ асуды және назар аударуды 

әлсiрететiн дәрiлiк заттар әсерiнде; жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiндей 

ауру немесе шаршаған жағдайда көлiк құралын басқаруға.  

      Мас күйiндегi, жауапты қимыл жасауды және назар аударуды әлсiрететiн, дәрiлiк 

заттар әсерiнде отырған адамдарға, ауру немесе шаршаған адамға, сондай-ақ жүргiзудi 

үйретушiден басқа, өзiмен бiрге осы санаттағы көлiк құралын басқаруға құқық беретiн 

жүргiзушiнiң куәлiгi (жүргiзушi куәлiгiнiң орнына берілген уақытша куәлік және 

жүргiзушiнiң жеке басын куәландыратын құжат) жоқ немесе жол (маршрут) қағазында 

көрсетiлмеген адамға көлiк құралын басқаруға беруге. 

      Масаңдық (алкогольдiк, есiрткiлiк немесе өзге) күйiнде, құлақ асу мен назар 

аударуды нашарлататын, дәрi препараттарының әсерiндегi, қауiпсiздiгiне қатер 

төндiреiн аурулы немесе шаршаған күйдегi қозғалыстың жүргiзушiлердi, немесе осы 

санаттың көлiк құралын басқару құқығы жоқ адамдарды көлiк құралын басқаруға 

жiберуiне; 

 

Шылым шегудің зияны 

Адамға никотиннің ықпалы шұғыл теріс. Никотин шын мәнінде барлық органға 

ықпал етеді, бірақ көбінесе орталық жүйке жүйесіне, жүрек-тамыр және эндокринді 

жүйеге әсер етеді. Никотин тамырлар атеросклерозын дамытады. Бұл инсульт және жүрек 

ауруына келтіреді. Никотин тромбтар жасалуына ықпал етеді, канцерогенді ықпалға ие 

(ісік дамуына әсер етеді). Адам организміне никотиннің ең күшті ықпалы – бұл алдағы 

уақытта ұрпақта тек өсе түсетін жасушалар мутациясын тудыратын қабілет. Организмге 

никотиннің түсудің негізгі жолы – өкпе. Никотин және шылым түтінінің тыныс алған 

кезде басқа компоненттері трахея бронхы арқылы өтіп, альвеолдарға түседі, оған қанға 

сіңеді. 8 секундтан кейін никотинді ішке тартқан соң бас миға түседі және оның 

концентрациясы шылым шеккеннен кейін 30 минуттан соң ғана страница 35 төмендей 

бастайды. Никотин метаболизмінің негізгі процесі бауыр, бүйір және өкпеде жүреді. 

Шылым шегушілер ортасындағы шылым шекпейтін адамдардың 20% ісік даму қатері бар, 

яғни шылым шегушілерге қарағанда және шылым шекпейтіндердің егер пәтерде көп 

шылым шегетін отбасы болса, олардың қатері 70%. Шылым шегетін ата анамен тұратын 



балалар шылым шекпейтін ата аналар балаларына қарағанда екі есе жиі респираторлық 

аурулармен ауырады. Никотин жүйке жасушалары үшін улы болып табылады.    

Никотиннің аз дозалары қысқа уақытта бас миы қабының қозуын арттырады, сосын жүйке 

жасушалары қызметіне ықпал етіп, олар біртіндеп күйзеліп, ой қабілетін және басқа бас 

ми функциясын төмендетеді. Қозу және тежеу процестерінің бұзылуы невроз үшін тән 

симптомдарды туындатады. Олар күшті бас ауруымен, тітіркенгіштік, дисфория, жұмыс 

қабілетінің әлсіреуі, ұйқы қашуы, бас айналу, саусақтар дірілдеуімен байқалады. Сөйтіп, 

шылым шегу қажеттілігі қанағат алу үшін емес, невроз симптомдарын алу үшін қажет. 

Никотин жүрек жұмысын жеделдетіп, қан тамырларын тарылтады, артериалды қысымды 

арттырады. Никотиннің ықпалымен жүрек, асқазан, ішек және т.б. қызметі бұзылады. 

Никотин бас ми тамырларын тарылтатындықтан бас ми қанмен бірге жеткіліксіз оттегі 

мөлшерін алады, сөйтіп, шылым шегушінің ойлау қабілеті бұзылады. Шылым шеккен 

кезде жүйке жүйесінің перифериялық бөлімі бұзылады, бұл ауру, саусақтардың 

сезімталдығы бұзылуы түрінде байқалады (жансыздану, шаншу). Шылым шегу қақырық 

жасалуына әсер етеді, бұл күшті жөтелге, қиын тыныс алуға келтіреді. Әсіресе таңертеңгі 

кезде жөтел қиын. Шылым шегушілерде әдетте тез арада әрісесе қарлыққан және жуан 

дауыс қалыптасады. Ішімдік ішу зияны Ең алдымен ішімдік миға қауіпті, мұнда оның 

концентрациясы қалған органдарға қарағанда неғұрлым жоғары болып келеді. Ішімдік бас 

миы қабығы бұзылуына, жансыздануы және оның учаскелерінің кейіннен жойылуына 

келтіреді. Ішімдік ас қорыту органдарына: ас қорыту жолы, асқазан, асқазан безіне теріс 

ықпал етеді. Адам организміне ішімдіктің ықпал етуі ас қорыту органдарының ішкі 

бетіндегі жасушаларына зақым келу және бұзылуымен, олардың жасушалары күюі және 

жансыздануымен, асқазан сөлін бөлетін без атрофиясымен, инсулинді жасайтын 

жасушалар жойылуымен байқалады. Бұл өз алдымен қоректену заттар сіңдірілу 

процестері бұзылуына, ас қорыту ферменттері бөліну ыдырауына, асқазанда тамақ тұрып 

қалуына келтіреді. Сөйтіп, денсаулыққа ішімдіктің ықпалы ішінің ауруына, ас қорыту, 

гастрит, қант диабеті, панкриати, асқазан ісігі болуына ықпал етеді. Асқазан мен ішектен 

ішімдік қанға түседі – және бұл теріс ықпал адам ағзасына жалғасады. Ішімдік 

эритроцидтер-адам қаны жасушаларының бұзылуына әсер етеді. Осының нәтижесінде 

формасы бұзылған қызыл түсті қан шағын түйіршіктер өкпеден жасушаларға оттегінің 

жүруіне қабілетті емес (және көмірқышқыл газы кері), сонымен қатар басқа 

функцияларды орындауға қабілетті емес. Осының 36 страница салдарынан ішімдік ішетін 

адам жүрек-тамыр жүйелері ауруына, сөзсіз келеді: ишемиялық ауру, атеросклероз, 

аритмия. Денсаулыққа ішімдіктің ықпалы қандағы қант реттелуі бұзылуына келтіреді. Бұл 

қайтып келмес салдарға келтіреді: диабет жай күйі, тамырлар проблемасы, жүйке жүйесі, 

ми жұмысының бұзылуы. Жүрек-тамыр жүйесі үшін сыраны үлкен мөлшерде ішу қауіпті 

– бұл қауіпсіз көрінетін сусын жастар арасында аса таралған. Бұл үлкейген жүрек 

жасалуына келтіреді – оны басқаша жиі қысқартуларға бейім ұлғайтылған көлемде сыра 

ауруы деп атайды. Осыдан барлық аритмиялар, қысым жоғарылауы пайда болады 

Денсаулыққа ішімдіктің ықпалы жүйке жүйесінің жұмысына да әсер етеді – психикалық 

жөнелтімдер, орталығының паралич салдары: еске сақтау және назар аудару 

проблемалары, қоршаған ортаны қабылдау, ойлау қабілетінің дамуы, психикасы, 

нашақорлық тәуелділік туындауы, жеке тұлғаның деградациясы. Бауырда ішімдік алдында 

қорғаусыз ішімдіктің ықпалымен бауыр жасушалары жойылады – олардың орнында 

тыртық жасалады, ол бауыр қызметін орындамайды, бұл көптеген зат алмасу бұзылуына 

келтіреді. Бауырдың ең таралған ауруы денсаулыққа ішімдіктің ықпалы нәтижесі – бауыр 



циррозы. Көптеген жағдайда адамдар қайтыс болады. Нәтижесінде ішімдікті көп 

мөлшерде ішу коматозды жағдайға, өлімге келтіреді. 

Есірткі және улы заттар қолдану зияны 

Есірткі және улы заттар – бұл адам миын, оның психикасын баяу бұзатын (ішкі 

органдар – ми бұзылуы, жүйке жүйесі дисфукнциясынан) «Момент» желімі немесе бензин 

3-4 айда адамның ойлау қабілетін толық емес етеді, ал қарасораны қолдану – 3-4 жылда. 

Морфинді қолданатындар 2-3 айдан кейін қызмет ету қабілетін жоғалтады, өз өздеріне 

қарамай адам бейнесін жоғалтады. Кокаин қолданатын адамдар 4 жылдан артық емес өмір 

сүреді. Олар жүрек тоқтауынан немесе олардың мұрын қуысы жіңішкеруінен өлімге 

келтіретін қан кетуден қайтыс болады. Галлюциногендер – қоршаған дүниені бұрмалау 

қабілетінен топтардың біреуіне біріктірілетсін табиғи және синтетикалық пайда болуда 

заттардың түрі және химиялық құрамы жағынан әртектілер. Галлюциногендер көру және 

есту галлюцинациясын, тұтас галлюцинаторлық қойылымдар мен тарихтарды 

туындатады, алайда, кеңістіктегі немесе уақыттағы сезінуін бұрмалайды (мысалы, 

экстази). Әдетте көңіл күйде көтереді, мистикалық экстаз сезімін келтіруі мүмкін. 

Галлюциногендерді асыра пайдалану жалпы ойлау қабілеті және эмоциялық бұзылуы, жиі 

күйзеліске, апатияға, өз өзіне қол жұмсау туралы ойларға келтіруі мүмкін. Одан басқа 

санасы бұзылғандықтан, өзінің іс әрекетін басқара алмай, көбінесе жазатайым 

жағдайларды туындатады. ЛСД. Қазіргі уақытта «маркалар» - әртүрлі суреттері бар қағаз 

кішкентай беттері, ол есірткі сіңдірілген ерітіндісі түрінде көбінесе кездеседі. ЛСД әдетте 

жұтады. ЛСД синтетикалық есірткіні қолданған кезде адам кеңістікте бейімделу қабілетін 

жоғалтады, онда ол ұша алу сезімін туындатады және өз мүмкіндігін тексеріп, ол соңғы 

қабаттан секіріп кетеді. страница 37 Экстази. Психостимуляторлар мен галлюциногендер 

нәтижелері бар синтетикалық препарат. Ақ немесе әртүрлі таблеткалар мен капсулаларды 

ауыз арқылы қолданады. Есірткінің ықпалымен дыбыс қабылдау күшейеді, қозғалыс 

белсендігі артады, көп дозаларда абыржу, галлюцинациялық күйзеліс, ұйқы қашу 

туындайды. Препарат өзіне тәуелді етуді қалыптастырады. Жүрек тамыр жүйесі және 

жылу алмасу (организмнің аса қызуы) бұзылуынан өлімге келтіру жағдайлары орын алған. 

Есірткі қолдану салдарынан негізгі ауру гастрит, гепатит, жүрек бұлшық еттері әлсіреуі 

АИВ болып табылады. Есірткі қолданатын адамда тістері түсіп, тері түсі өзгеріп, бетінде 

әжім пайда болып, адам жасы ұлғайтылып көрсетіледі. Есірткіні қолданатын адамдар 

есірткі түріне қарамастан ұзақ өмір сүрмейді. Олар өзін өзі сақтау инстинктісін жоғалтып, 

нашақорлардың шамамен 60% алғашқы екі жыл ішінде өз өзіне қол жұмсау қадамын 

жасайды. Көбінесе бұл нәтиже береді. Көп жағдайда адамдар аса көп мөлшерде 

қолданудан қайтыс болады және нашақордың өмірдегі мақсаты біреу – дозаны табу болып 

табылады. Есірткілер барлығында – күштілер, ақылдылар және талантты адамдардың өзін 

өлімге келтіреді Есірткі заттарының қымбат болуы адамды қашан да болсын қылмысқа 

келтіреді. Ақшаның жетіспеуі оны ұрлауға, адам өлтіруге және есірткі саудасымен 

айналысуға мәжбүрлейді. Есірткі қауіптілігі жас буын үшін аса қауіпті, 30 жастан кейін 

есірткі қолданатын адамдар тіптен жоқ. Аса көп мөлшерде қолданудан қайтыс болу 

артуда. Есірткі, ішімдік немесе шылым шегуге қарағанда аса зиянды. Егер есірткіні 

қабылдаса, организмнің заттар алмасуына есірткі аса қажет болады. Әлсіз есірткі заттарын 

химиялық токсиндерді дәрі препараттарын қолдану зиянсыз және нашақорлық 

тәуелділікке келтірмейді деген ойға сенбеңіздер. Нашақорлық түрлері әртүрлі, бірақ бір 

ғана мәресі бар – өлім, жеке тұлғаның бұзылуы.  



Үйге тапсырма: «Есірткі және улы заттар қолдану зияны» тақырыбына эссе жазу 

Дәріс 16 

Сабақтың тақырыбы:Ішімдікке салыну және алкоголизмге қарсы күресу 

заңнамалары 

 

 
 

Жоспар: 

1.Алкоголизм дегеніміз не және қалай біреуге тәуелділіктен көмек ала аласыз? 

 

 

Міне, алкоголь, алкоголизм және есірткіге қатысты жиі қойылатын сұрақтарға 

жауаптардың толық тізімі келтірілген. Олар алкогольді ішімдіктердің бұзылуының 

денсаулық салдарын жақсы түсіну үшін ақпарат береді. Өзіңіздің немесе жақын 

адамыңыздың алкогольдік проблемасы бар деп ойласаңыз, дәрігеріңізбен немесе 

денсаулық сақтау орталығымен кеңесіңіз. 

Алкоголизмді түсіну 

         Алкоголизм деп аталатын ресми диагноз жоқ.Алкоголизм ресми түрде спирт 

ішімдігінің бұзылуы деп аталатын бүкіл әлем біледі. Сонымен, «маскүнемдік» терминін 

қолданғанда не айтады? 

Алкоголизм - созылмалы, көбінесе прогрессивті ауру , бұл жұмыс немесе 

денсаулыққа қатысты проблемалар сияқты теріс салдарға қарамастан ішімдік ішуді қажет 

ететін белгілері бар. Көптеген басқа аурулар сияқты, ол жалпы болжанған бағытқа ие, 

симптомдарды таниды және ол барған сайын жақсы анықталған генетикалық және 

экологиялық факторларға да әсер етеді. 

Генетикалық компонент 

Алкоголизм отбасыларда жұмыс істеуге және генетикалық факторларға осы үрдісті 

ішінара түсіндіреді. Зерттеушілер алкоголизмге осалдығын әсер ететін гендерді табуда. 

Сіздің ортаңыз, мысалы достарыңыздың әсер етуі, стресстік деңгей және алкогольді 

алудың қарапайымдылығы, ішімдікке және алкоголизмнің дамуына әсер етуі мүмкін. 

Әлеуметтік қолдау сияқты басқа да факторлар тіпті жоғары қауіпті адамдарды алкогольдік 

проблемалардан қорғауға көмектеседі. 

Алайда, қауіп-қатер тағдыр емес. Алкоголь ата-анасының баласы 

маскүнемдікті автоматты түрде дамытпайды. Алкоголизмнің отбасылық тарихы жоқ 

адамға алкоголь тәуелді болуы мүмкін. 

Дәлірек емдеу жоқ 

Алкоголизм - емделуші ауру, ал емдеу қайталанудың алдын алуға көмектеседі, 

бірақ емдеу әлі табылған жоқ. 

Бұл дегеніміз, алкоголь ұзақ уақыттан бері ащы болып, денсаулығына қайта 

оралған болса да, ол қайталануы мүмкін және барлық алкогольдік сусындардан аулақ 

болуға тиіс. 

Алкоголизмге арналған дәрі-дәрмектер 

Қазіргі кезде ішімдікті емдеу үшін Азық-түлік және дәрі-дәрмектермен күрес 

басқармасы (FDA) мақұлдаған үш дәрі бар . Antabuse (disulfiram) сіз оны қабылдаған кезде 

https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B4%D1%96-%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96/


ішетін болсаңыз, сізді ауырлатады, Revia (naltrexone) сіздің миыңыздағы спиртті әсерін 

блоктайды, ал Campral (Acamprocreate) ішімдікке деген сұранысты азайтады. 

Алкогольмен емдеу 

Кез келген емдеу бағдарламасының тиімділігі, негізінен, ішімдікті қалай тоқтатуға 

дайын екеніңізге байланысты. Зерттеулер көрсеткендей, кәсіби емдеумен 

айналысатындардың аз ғана пайызы бір жылдан кейін абай болып қалады, алайда 

басқалары қайталануын тоқтатады . 

Алкоголь болмаған кезде ішімдікке қатысты қиындықтарды бастан кешіру 

Алкоголь емес болсаңыз да, алкогольді ішімдік ішуді ішудің салдарынан негізгі 

жұмыс, мектепте немесе отбасылық міндеттерге жауап бермеу сияқты теріс нәтиже болуы 

мүмкін; алкогольмен байланысты заң бұзушылық; ауыз суға байланысты автокөлік 

апаттары; алкогольге тәуелді медициналық мәселелер. Кейбір жағдайларда проблемалар 

қалыпты ішімдікке байланысты болуы мүмкін. 

Мысалы, көлік жүргізу кезінде, жүктілік кезінде немесе кейбір дәрі-дәрмектерді 

қабылдау кезінде. 

Адамдардың кейбір топтары басқаларға қарағанда ішімдікке қатысты 

қиындықтарды дамыта алады 

Америка Құрама Штаттарында 15 миллионнан астам адам спирттік ішімдіктердің 

бұзылуына ұшырайды. Алайда, еркектерге қарағанда, еркектерге қарағанда, алкогольге 

тәуелді немесе спиртпен байланысты мәселелер кездеседі. Алкоголизмнің отбасылық 

тарихы бар адамдар да тәуекелге ұшырайды. Бұдан басқа, 18-29 жас аралығындағы жастар 

арасында, ал 65 жас және одан жоғары жастағы ересектер арасында алкоголь проблемасы 

жоғары. Американдық ірі этникалық топтардың арасында алкоголизм және алкогольмен 

байланысты проблемалар әртүрлі. 

Сізбен немесе сізбен жақын болғаныңызда қалай айтамыз Алкоголь проблемасы 

бар ма? 

Мынадай ойлар бар: «Егер сізде проблема бар ма деп сұрасаңыз, бұл мәселе.» 

Біреудің ресми диагнозы маңызды емес. Егер олардың ішуі сіз үшін немесе отбасыңызда 

проблема болса, онда бұл мәселе. Дегенмен, сіз іздей алатын белгілер мен белгілер бар . 

Ішімдікті ішу кезінде ішімдік ішуді азайту қиын 

Егер сіз алкоголь ретінде диагноз қойсаңыз, алкогольді толығымен тоқтатпай, 

алкогольді азайтуға болмайды. Зерттеулер көрсеткендей, ішімдік ішуді қысқартуға 

тырысатын барлық маскүнемдер бұл мерзімсіз істей алмайды. Керісінше, алкогольді жою 

(яғни, ұстап қалу) табысты қалпына келтіру үшін үнемі қажет. Алайда, алкоголь емес 

болсаңыз да, алкогольге қатысты мәселелер болса, сіз ішетін мөлшерді шектей аласыз. 

Алкоголь проблемасына қалай көмектесуге болады 

Сіз немесе сіздің біреуіңіздің ішімдікке қатысты проблемасы бар болса, жергілікті 

қауымдастықтағы емдеу бағдарламалары туралы ақпаратты 1-800-662-HELP мекен-жайы 

бойынша Мақсатты терапия орталығы деп атаңыз. Көптеген адамдар қолдау топтарынан 

да пайда көреді. «Аноним» алкогольді ішімдіктерімен жүргізілетін жергілікті қолдау 

жиналыстары туралы ақпарат алу үшін жергілікті АА тарауын қараңыз («Алкоголизм» 

бөліміндегі жергілікті телефон анықтамасын қараңыз) немесе 212-870-3400 нөміріне 

хабарласыңыз. Желідегі жиналыстардың тізімі үшін осы бетті тексеріңіз. 

Al-Anon (алкоголь өміріндегі достар және отбасы мүшелері үшін) және Alateen 

(ішімдік балаларына арналған) кездесулеріне жергілікті Al-Anon тарауын немесе келесі 

нөмірге тегін қоңырау шалыңыз: 1-888-4AL-ANON . Al-Anon кездесулерін онлайн түрде 

табу үшін осы бетті тексеріңіз. 

Алкоголь адамның денесінен өзгеше болады 

Алкогольдің ерлерден әйелдерге әсерін тигізетін әртүрлі әдістері бар және олардың 

кейбіреулері әйелдердің денелерінде ерлерге қарағанда судың азырақ болуына 

байланысты. Бұл алкогольдің әйелдерді қалай сезінуіне әсер етпестен, сонымен қатар 

алкогольдің ұзақ уақыттық денсаулығына әсер етеді. 

Алкоголь жүрекке жақсы 

https://kk.reoveme.com/%D0%BD%D0%B5-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D2%A3-%D3%99%D1%80-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96-%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D2%9B%D1%88-%D1%82%D0%B0-%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA-%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%96/
https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D1%96%D2%A3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
https://kk.reoveme.com/%D1%96%D1%88%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D2%AF%D1%88%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/


Бірнеше зерттеулердің айтуынша, қалыпты ішетін адамдар - тәулігіне бір немесе 

екі сусын бар адамдар - алкогольді ішпейтін немесе үлкен мөлшерде ішетін адамдарға 

қарағанда, жүрек ауруын дамыту ықтималдығы аз. Спирттің аз мөлшерін коронарлық 

жүрек ауруына қарсы «жақсы» HDL холестерин деңгейін жоғарылату арқылы және 

коронарлық артерияларда қанның пайда болу қаупін азайту арқылы қорғауға болады. 

Егер сіз сусынсыз болсаңыз, жүрекке пайдалы болу үшін ішуді бастамауыңыз 

керек. Коронарлық жүрек ауруларынан қорғану тұрақты дене белсенділігі мен майсыз 

диета арқылы алынуы мүмкін. Ал егер сіз жүкті болсаңыз, жүкті болуды жоспарласаңыз, 

алкогольге диагноз қойыңыз немесе алкогольді зиянды қолдануға болатын кез-келген 

медициналық жағдайыңыз болса, ішпеңіз. 

Тіпті қауіпсіз ішетін және оны таңдаған адамдар үшін де қалыпты нәрсе . Ауыр ішу 

шынымен жүрек жетіспеушілігінің, инсульттың және жоғары қан қысымының 

жоғарылауын арттырады, сондай-ақ бауыр циррозы сияқты көптеген басқа да 

медициналық мәселелерді тудыруы мүмкін. 

Стандартты сусындарды түсіну 

12 унция. сыра, 5 унция. стақан шарап және 1,5 оз. алкогольді ішімдіктерге 

арналған ұсынылған нұсқауларға қатысты бір стақан сусын , бренди, гин немесе арақ 

саналады. 

Алкогольді тұтынуды сынауды ерте анықтау 

Алкоголь тұтынуын ертерек анықтау - бұл қан химиясының 20 деңгейінің 

алгоритмі, оның нәтижелері 1700-ден астам ауыр және жеңіл ішімдіктерден алынған тест 

нәтижелері туралы деректер базасымен салыстырылады. Ол соңғы төрт-алты апта ішінде 

біреудің ішімдікке ауыр тиетінін анықтау үшін қолданылады. 

Төменде келтіретін нәрсе 

Алкоголизмнің мәселесін шешіп, көмекке жүгінгенге дейін түбіне жету туралы 

сөйлесуді естиміз. Яғни, олар көптеген сигналдарды елемегендіктен, олар көмекке жету 

үшін ауырғаны соншалықты қиынға соқпайтын мәселе болғанға дейін. 

Миға шалдығу және алкоголизм 

Германияның Вюрцбург қ. Университетінің докторы Андреас Бартштың айтуы 

бойынша, алкогольден ауытқу сіздің миың ішімдікпен туындаған шөгуді азайтуға және 

жақсы жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ оның зерттеуі сондай-ақ қаншалықты ұзақ 

уақыт ішетіндігіңізді көрсетеді, соғұрлым сіздің миыңыз қалпына келтіру мүмкіндігін 

жоғалтады. 

Қант диабеті және алкоголь 

Егер қант диабеті сіздің глюкоза деңгейіңізді басқаруға инсулин қажет ететін жерде 

болса, алкогольді ішу бірнеше себептерге байланысты жаман идея болып табылады. 

Әсер ету жағдайында жүру (DUI) 

DUI - қылмыс немесе қателесу болып табыла ма, жағдайға және сіз көлік жүргізген 

мемлекеттің жағдайына байланысты. Ауруханада жүргізілген көлік шығындары, әдетте, 

қателеседі, бірақ әр мемлекетте және Колумбия округінде сіздің DUI 

зарядының қылмысқа келтірілуі мүмкін жағдайлар бар. 

 

Үйге тапсырма: Презентация жасау, зиянды заттардан аулақ болу туралы пікірлерңізді 

ортаға салу 
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https://kk.reoveme.com/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D2%AF%D1%88%D1%96%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80/
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«Жол қауіпсіздігі мен  ережелері» пәнінен 

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

 

             1201000- «Автомобиль көлiгiне  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану»  мамандығы бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест сұрақтары 

1 нұсқа 

1.Ең бірінші  жол қозғаласынын реттеу  қондырғылыры қашан және  қайда ойлап табылды 

a. Кливлент (США),1914ж. 

b. Лондон, 1868 

c. Нью-Йорк, 1915 

d. Москва, 1920 

e. Чикаго, 1913 

2.Ең алғашқы бағдаршамдар қашан және  қайда  пайда болды? 

a. Кливлент (США),1914 

b. Лондон, 1868 

c. Нью-Йорк, 1915 

d. Москва, 1920 

e. Чикаго, 1913 

3.Адаптивтік реттеу жүйесі қашан және қайда шығарылды? 

a. Кливлент (США),1914 

b. Лондон, 1868 

c. Нью-Йорк, 1915 

d. Москва, 1920 

e. Чикаго, 1913 

4.Көліктің  ағын параметрлері туралы  автоматты түрде  ақпаратты  жинайтын құрылғы 

a. жол бақылаушы 

b. көлік детекторы 

c. бағдаршам 

d. ақпараттар алмасу блогы 

e. шығармалы басқару пуьті 

5.Қалыпты  басқаруды адаптивтіден қалай айыруға болады 

a. Алдын ала берілген  бағдарлама бойынша сигналдардың ауысуымен 

b. .автоматты басқару  контурының болуымен 

c. басқару обьектісі мен құралдары  арасындағы  кері байланыстың болуымен 

d. көлік детекторының  болуымен 

e. бірнеше қилыстарда  қатарынан  сигналдардың өзгеруімен 

6.Локалды басқару 

a. жол бақылаушы  

b. жол бақылау пунктінен бұйрық арқылы басқарылады 

c. көлік детекторының  болуынсыз 

d. басқару пунктінен оператор  басқарады 

e. ақпаратты көрсету құралының болуы 

7.Бағдаршам сигналдарын ауыстыру  қай құрылғы арқылы жүзеге асады 

a. көлік детекторы 

b. жол бақылаушысы 

c. мнемосхема 

d. ЭЕМ шығару 

e. Дисплей 

8.Біркелкі басқару деген не? 

a. қиылыстар тобындағы  сигналдарды біркелкі ауыстыру 

b. кері байланысты қатты басқару 

c. қиылыстар  тек локалды басқарушыларымен  қамтылады 

d. кері байланыссыз  адаптивтік басқару 

e. қиылыста  оператор болады 

9.ҚР бағдаршамның  қанша  типін  қолданады? 



a. 8 

b. 7 

c. 6 

d. 9 

e. 5 

10.Бір және екі типті бағдарламаның сигналының  диаметрлері қандай? 

a. 200 және 300 мм 

b. 50 және 100 мм. 

c. 100 және 200 мм. 

d. 100 және  300 мм. 

e. 50 және 150 мм. 

11.3-типтес бағдаршам сигналының диаметрі қандай? 

a. 100 мм. 

b. 50  

c. 150 мм. 

d. 200 мм. 

e. 125 мм. 

12.Үшінші типті  бағдаршам  қай кезде қолданылады? 

a. негізгі бағдаршамның нашар көрінісі  кезінде дублер ретінде  

b. реверсивті қозғалысты  ұйымдастырған кезде 

c. жалпы пайдаланатын ТС қозғалысын  байланыссыз  реттеуде 

d. теміржол  өтпелері мен кезектесіп  жану режімінде  

e. Жоғары қауіпті реттелмелі қиылыстарда 

13. 4-типті  бағдаршам  қай кезде  қолданылады? 

a. негізгі бағдаршамның  нашар  көрінісі  кезінде дублер  ретінде 

b. реверсивті қозғаласты  ұйымдастырған кезде 

c. жалпы пайдаланатын ТС қозғалысын  байланыссыз  реттеуде 

d. теміржол  өтпелері мен кезектесіп  жану режімінде  

e.  Жоғары қауіпті реттелмелі қиылыстарда 

14. 5-типті  бағдаршам  қай кезде  қолданылады? 

a. негізгі бағдаршамның  нашар  көрінісі  кезінде дублер  ретінде 

b. реверсивті қозғаласты  ұйымдастырған кезде 

c. жалпы пайдаланатын ТС қозғалысын  байланыссыз  реттеуде 

d. теміржол  өтпелері мен кезектесіп  жану режімінде  

e. Жоғары қауіпті реттелмелі қиылыстарда 

15. 6-типті  бағдаршам  қай кезде  қолданылады? 

a. негізгі бағдаршамның  нашар  көрінісі  кезінде дублер  ретінде 

b. реверсивті қозғаласты  ұйымдастырған кезде 

c. жалпы пайдаланатын ТС қозғалысын  байланыссыз  реттеуде 

d. теміржол  өтпелері мен кезектесіп  жану режімінде  

e. Жоғары қауіпті реттелмелі қиылыстарда 

16. 7-типті  бағдаршам  қай кезде  қолданылады? 

a. негізгі бағдаршамның  нашар  көрінісі  кезінде дублер  ретінде 

b. реверсивті қозғаласты  ұйымдастырған кезде 

c. жалпы пайдаланатын ТС қозғалысын  байланыссыз  реттеуде 

d. теміржол  өтпелері мен кезектесіп  жану режімінде  

e. Жоғары қауіпті реттелмелі қиылыстарда 

17.Бағдаршам  сигналының көрінуінің  ең аз арақашықтығы 

a. 100 м. 

b. 150 м. 

c. 200 м. 



d. 50 м. 

e. 75 м. 

18.Көлденең жазықтықтағы  баұдаршам сигналы  түйінінің  жарықтық ені қандай  болуы 

керек? 

a. 10 градус 

b. 8 градус 

c. 12 градус  

d.  6 градус 

e. 9 градус 

19. Тік жазықтықтағы  баұдаршам сигналы  түйінінің  жарықтық ені қандай  болуы керек? 

a. 10 градус 

b. 8 градус 

c. 12 градус  

d.  6 градус 

e.  9 градус 

20.Бағдаршам жарығының  негізгі күші  неге тең? 

a. 200 кд 

b. 50 кд 

c. 75 кд 

d. 100 кд 

e. 150 к 

21.Таратқыш  бағдаршам  аты  немен  байланысты? 

a. кеңістіктегі  жарық ағының  таратушы 

b. кеңістіктегі  жарық ағынын концентрациялау 

c. фантом эффектісін жоқ қылу 

d.  жарық көздері болуы 

e. жарық    шағылдырғыш  қызметін атқару 

22.Жарық сүзгіш  линзалардың  мәні неде? 

a. кеңістіктегі  жарық ағының  таратушы 

b. кеңістіктегі  жарық ағынын концентрациялау 

c. фантом эффектісін жоқ қылу 

d.  жарық көздері болуы 

e. жарық    шағылдырғыш  қызметін атқару 

23.Қиылыстарда  көбінесе қандай бағдаршамдар болады 

a. 1,2,8  

b. 3,4,5 

c. 1,3,5 

d.  2,3,4 

e.  3,4,7 

24.Өтпелі  бөліктің  үстінде орналасқан «стоп» сызығымен  бағдаршам арасындағы 

қашықтық 

a.  3 м. 

b.  5 м. 

c.  6м. 

d.  8 м. 

e.  10м. 

25. Өтпелі  бөліктің  қапталында  орналасқан «стоп» сызығымен  бағдаршам арасындағы 

қашықтық 

a.  3 м. 

b.  5 м. 

c.  6м. 

d.  8 м. 



e.  10м. 

 

2 нұсқа 

1.Бағдаршамдық  реттеуді  енгізудің  шарттар саны: 

a. 4 

b.  3 

c.  2 

d.  5 

e.  6 

2.Аралық такт ұзақтығы неге тең? 

a. tж=8 сек. 

b.  tж=3 сек. 

c.  tж=10 сек. 

d.  tж= 15 сек. 

e.  tж=2 сек. 

3. Екі фазалық цикл неше негізгі тактіден тұрады? 

a.  2; 

b.  3; 

c.  4; 

d.  6; 

e.  1. 

4. Қандай интенсивтілікте солға бұрылу ағынымен негізгі қарсы ағымды бір фазаға 

біріктіру рұқсат етіледі? 

a.  <120 авт/сағ; 

b.  >120 авт/сағ; 

c.  £ 150 авт/сағ; 

d.  >150 авт/сағ; 

e.  £ 140 авт/сағ; 

5. Қандай интенсивтілікте жаяу жүру мен көлік ағынын бір фазаға біріктіруге болады? 

a.  Nжаяу £900 адам/сағ.; N £120 авт/сағ.; 

b.  Nжаяу £900 адам/сағ.; N £140 авт/сағ.; 

c.  Nжаяу £1000 адам/сағ.; N £120 авт/сағ.; 

d.  Nжаяу £1000 адам/сағ.; N £140 авт/сағ.; 

e.  Nжаяу £700 адам/сағ.; N £15000 авт/сағ.; 

6. Тік бағыттағы қозғалыстағы ағын қарқындылығы қалай анықталады?  

a.  Мн=525 В п.ч; 

b.  Мн=545 В п.ч; 

c.  Мн=100 В п.ч; 

d.  Мн=150 В п.ч; 

e.  Мн=175 В п.ч; 

7. Фазалық еселігі (коэффициент) қай формуламен табылады: 

a.  У =
𝑁

𝑀н
; 

b.  У =
Мн

𝑁
; 

c.  У =
Мн−𝑁

Мн
; 

d.   У =
Мн−𝑁

𝑁
; 

e.  У =
Мн

𝑁−Мн
; 

8. Цикл ұзақтығы қай аралықта болуы керек? 

a.  25 с≤Тц£120 с; 

b.  25 с≤Тц3120 с; 



c.  40 с<Тц>120 c; 

d.  50 c≤ Тц£150 с; 

e.  40 c≤ Тц£150 с; 

9. Негізгі такт ұзақтығы ... болуы тиіс: 

a.  𝑡0 ≥ 7 𝑐; 
b.  𝑡0 ≤ 7 𝑐; 
c.  𝑡0 > 8 𝑐; 
d.  𝑡0 < 8 𝑐; 
e.  𝑡0 ≥ 10 𝑐. 

10. Негізгі жолдағы автокөлік жүргізушісі мен көмекші жолдағы жүргізушісі үшін ең аз 

интервалнеге тең? 

a.  t=6-8 c; 

b.  t=4-5 c; 

c.  t=7-9 c; 

d.  t=8-9 c; 

e.  t=5 c. 

11. Бағдаршам сигналымен қойылатын жаяу жүргіншілердің «шыдамды күту» уақыты 

неге тең? 

a.  30 с; 

b.  20 с; 

c. 40 с; 

d.  10 с; 

e.  50  

12. Адаптивтік реттеу кезіндегі көлік ағынымен кері байланыс: 

a.  Көлік детекторымен; 

b.  Жол бақылаушысымен; 

c.  Бағдаршаммен; 

d.  басқару пунктінің оператормен; 

e.  БП диспетчермен қамтамасыз етіледі. 

13. Адаптивтік реттеу кезіндегі жасыл түстің жануының минималды уақыты: 

a.  7-12 с;  

b.  4-6 с; 

c.  10-14 с; 

d.  14-16 с; 

e. 16-20  

14. Адаптивтік реттеу кезіндегі экипаждың уақыты неге тең? 

a.  4-5 с; 

b.  3-4 с; 

c.  5-6 с; 

d.  6-7 с; 

e.  8-10  

15. Жергілікті жұмсақ реттеуге қайсысы жатады? 

a.  Қатты реттеу; 

b.  Адаптивтік реттеу. 

c.  Біркелкі реттеу; 

d.  «Жасыл көше» режимі; 

e.  «Жасыл толқын» режимі; 

16. Жол бақылаушысының мәні: 

a.  Бағдаршам сигналдарын ауыстыру; 

b.  Көлік ағынының сипаттамасын алу; 

c.  Көлік детекторымен басқару; 



d.  БП мен көлік детекторының байланысы;  

e.  ЖП қызметкерлерінің ақпараты. 

17. Локалды бақылаушыларға жатады: 

a.  Қатты басқарушылардың бақылаушылары; 

b.  Адаптивтік басқарушылардың бақылаушылары; 

c.  Шақырушы қондырғылар; 

d.  С пункті; 

e.  А, В, С пункттері. 

18. Жүйелі бақылаушыларға жатады: 

a.  Қатты басқарушының бағдарламалық бақылаушылары; 

b.  БП байланысты, бағынышты бақылаушылар; 

c.  АСУД шеңберінде қолданылатын бақылаушылар; 

d.  А және В пункттері; 

e.  А, В, С пункттері. 

19. Бақылаушы құрамына кіретін негізгі қондыпғылар: 

a.  Басқару блогы; 

b.  Сыртқы құрылғылар; 

c.  Күшті бөлік; 

d.  А және С пункттері; 

e.  А, В, С пункттері. 

20. Біркелкі басқаруда синхрондық қондырғыны не үшін қолданады?  

1.  Такт ұзақтығын есептеу барысында қателіктерді жою үшін; 

2.  Қозғалыс жылдамдығын реттеу үшін; 

3.  Бағдарламаларды жөндеу үшін;  

4.  В және С пункттеріндегі жауаптар; 

5.  А және С пункттері. 

 

21.АСУД I қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

1.  Бөлек қиылыстарда; 

2.  Қала магистральдарында; 

3.  Қаланың үлкен аудандарында; 

4.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

5.  В, С пункттері. 

22.АСУД II қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

a.  Бөлек қиылыстарда; 

b.  Қала магистральдарында; 

c.  Қаланың үлкен аудандарында; 

d.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

e.  В, С пункттері. 

23.АСУД III қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

a.  Бөлек қиылыстарда; 

b.  Қала магистральдарында; 

c.  Қаланың үлкен аудандарында; 

d.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

e.  В, С пункттері. 

24.Перифериялық қондырғыларға не жатады?  

a.  Басқару пункітінің өондырғысы; 

b.  Көлік детекторы; 

c.   Жол бақылаушылары; 

d.  Бағдаршамдар; 

e.   В, С, Д пунктеріндегі жауаптар. 



25. АСУД тиімділігінің негізгі көрсеткіштеріне не жатады? 

a.  Көлік құралдарының кешігу уақыты; 

b.  Көлік құралдарының тоқтау саны; 

c.  Қозғалыстың орташа жылдамдығы; 

d.  Қозғалыстың қауіпсіздік деңгейі; 

e.  А, В, С, Д пунктеріндегі жауаптар. 

 

3 нұсқа 

1.Уақыт лентасының енін қай формула бойынша анықтайды?    

a.  tn=(0.4-0.5)Тц; 

b.  tn=(0.1-0.3)Тц; 

c.  tn=(0.6-0.7)Тц; 

d.  tn=Tц; 

e.  tn=tнег; 

2.Біркелкі басқаруда синхрондық қондырғыны не үшін қолданады?  

a.  Такт ұзақтығын есептеу барысында қателіктерді жою үшін; 

b.  Қозғалыс жылдамдығын реттеу үшін; 

c.  Бағдарламаларды жөндеу үшін;  

d.  В және С пункттеріндегі жауаптар; 

e.  А және С пункттері. 

3.АСУД I қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

a.  Бөлек қиылыстарда; 

b.  Қала магистральдарында; 

c.  Қаланың үлкен аудандарында; 

d.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

e.  В, С пункттері. 

1. АСУД II қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

a.  Бөлек қиылыстарда; 

b.  Қала магистральдарында; 

c.  Қаланың үлкен аудандарында; 

d.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

e.  В, С пункттері. 

2. АСУД III қозғалыстың қай түрін басқаруға қолданылады? 

a.  Бөлек қиылыстарда; 

b.  Қала магистральдарында; 

c.  Қаланың үлкен аудандарында; 

d.  А және В пункттеріндегі келтірілген жауаптар; 

e.  В, С пункттері. 

3. Перифериялық қондырғыларға не жатады?  

a.  Басқару пункітінің өондырғысы; 

b.  Көлік детекторы; 

c.   Жол бақылаушылары; 

d.  Бағдаршамдар; 

e.   В, С, Д пунктеріндегі жауаптар. 

4.  АСУД тиімділігінің негізгі көрсеткіштеріне не жатады? 

a.  Көлік құралдарының кешігу уақыты; 

b.  Көлік құралдарының тоқтау саны; 

c.  Қозғалыстың орташа жылдамдығы; 

d.  Қозғалыстың қауіпсіздік деңгейі; 

e.  А, В, С, Д пунктеріндегі жауаптар. 

5. АСУД жүзеге асырылу уақыты қанша? 



a.  1,5 – 2 жыл; 

b.  0,5 – 1 жыл; 

c.  2,5 – 3 жыл; 

d.  3 – 4 жыл; 

e.  5 жыл; 

6. Локалды бақаруға не жатады? 

a.  Бір қиылыстағы басқару; 

b.  2-3 қиылыстардағы басқару; 

c.  Қала магистраліндегі басқару; 

d.  В және С пункттеріндегі жауаптар; 

e.  А, В, С пунктері. 

7. Жүйелі басқаруға не жатады?   

a.  Бір қиылыстағы басқару; 

b.  2-3 қиылыстардағы басқару; 

c.  Қала магистраліндегі басқару; 

d.  В және С пункттеріндегі жауаптар; 

e.  А, В, С пунктері. 

8. ҚР жол белгілерінің қанша тобы пайдаланылады?   

a.  2; 

b.  4; 

c.  5; 

d.  6; 

e.  7. 

9. Қауіпті бөліктердегі автожолдарда сақтағыш белгілері қандай арақашықтықта 

орналасуы тиіс? 

a.  50-100 м; 

b.  75-100 м; 

c.  150-300 м; 

d.  250-350 м; 

e.  300-350 м. 

10. Елді мекенде сақтағыш белгілері қандай арақашықтықта орналасуы тиіс?   

a.  25-50 м; 

b.  50-75 м; 

c.  50-100 м; 

d. 75-100 м; 

e.  100-150 м. 

11. Тыйым слалғыш беогілермен көрсетілетін шектеулер қандай арақашықтықта 

орналасуы тиіс?     

a.  100 м; 

b.  Жақын қиылысқа дейін; 

c.  Елді мекен шетіне (қиылыс жоқ кезде); 

d.  150 м; 

e.   В және С пункттері. 

12. Қайталанбалы жол белгісі қай жерде болады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 

b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

13. Алдын ала қойылатын жол белгісі қай жерге орнатылады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 



b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

14. Қосалқы жол белгісі қайда орнатылады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 

b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

15. Қандай ұзындықта жол белгісі алдын ала жүру бөлімінде орнатылады? 

a.  1,5 м; 

b.  2-4 м; 

c.  4-5 м; 

d.  5-6 м; 

e.  3 м. 

16.  Қандай жағдайда басқару белгісі қолданылады? 

a.  Қозғалыс өзгеру тәртібінде; 

b.  Реверсивті қозғалыста; 

c.  Аталған жауаптардың А, С пункттері; 

d.  Аталған жауаптардың А, В, С пункттері; 

e.  Дұрыс жауап жоқ. 

17. Басқару белгілеріндегі символдық көрсеткіші қанша болады? 

a.  2-8; 

b.  8-18; 

c.  12; 

d.  14; 

e.  16-14. 

18. Жол белгілеріне не жатады? 

a.  Жүру бөлімінің сызығы; 

b.  Жүру бөлімінің жазығы; 

c.  Жол үймерет элементтері; 

d.  А, В, С пункттері; 

e.  А, С пункттері. 

19. Көлденең белгіге не жатады? 

a.  Тік белгі; 

b.  Көлденең белгі; 

c.  Қауіпсіздік аралықтары; 

d.  Сызық элементтерінің жол құрылымы; 

e.  А, В, С пункттері. 

20. Қандай жолға көлденең белгі қолданылады?   

a.  Жаңартылған жабын; 

b.  Жүру жолының көлемі 6 м дейін; 

c.  Интенсивті қозлысты – 1000 авто/тәулігіне дейін; 

d.  Барлық жолда; 

e.  А, В, С пункттері. 

21. Қандай штрихті жарық белгісі жүргізушіге аз ықпал етеді? 

a.  1,1; 

b.  1,2; 

c.  1,3; 

d.  1,4; 



e.  1,5. 

22. Тұтас өстік сызық қозғалысы қалай қолданылады? 

a.  Қауіпсіздік қозғалысын арттырады; 

b.  Жылдамдықтың азаюйын тудырады; 

c.  Жолдың өткізгіштік қасиетін азайтады; 

d.  Жүргізушінің бағыну қасиетін туғызады; 

e.  Барлық жауаптар дұры 

 

4 нұсқа 

1.Қандай мақсатта тұтас ось және қисық сызық қолданылады? 

a.  Жылдамдықты түзету; 

b.  Жолдың белгілі бір бөлігін алдын ала айналу; 

c.   Транспортты топтың қарама-қарсы жолын бөледі; 

d.  В, С; 

e.  А, В,  

             2.Қандай жағдай схемалық жол белгілердің бастапқы белгілері болып табылады?  

a.  Жолдың жобалаушы сипаттамасы; 

b.  Транспорттың жаяу жүргінші өлшемдері;  

c.  Жол транспорт оқиғаларының саны; 

d.  В, С пункттері; 

e.  А, В, С пункттері. 

3.Қандай жағдайда жолдың алдыңғы бөлігіндегі белгі жүру бөлігінде табылады? 

a.  5 м ұзындықтан кем емес; 

b.  4 м ұзындықта; 

c.  3 м ұзындықта; 

d.  5 м ұзындықтан көп; 

e.  6 м ұзындықт 

4.Автомобильдің жаяу жүргінші жолын жүріп өту арақашықтығы нешеге тең? 

a.  5 с; 

b.  6 с; 

c.  7 с; 

d.  8 с; 

e.  10  

5.Жаяу жүргіншілердің күту төзімділігінің орташа уақыты нешеге тең? 

a.  20 с; 

b.  25 с; 

c.  30 с; 

d.  35 с; 

e.  40  

6.Жолдың қандай қашықтығында қауіпсіздік аумағы орналасуы тиіс? 

a.  6 м; 

b.  8 м; 

c.  10 м; 

d.  12 м; 

e.  14 м. 

7.Жаяу жүру қозғалысының қарқындылығына қарай тротуарр бойында жаяу қоршауы 

қандай жағдайда орнатылуы тиіс? 

a.  1000 адам/сағ.; 

b.  800 адам/сағ.; 

c.  700 адам/сағ.; 



d.  600 адам/сағ.; 

e.  500 адам/сағ. 

8.Көшенің әр бағытына жаяу жүргіншілер өтпесінен бастап жаяу жүргінші қоршауына 

дейін қандай арақашықтық болады?  

a.  50 м-ден бастап; 

b.  40 м; 

c.  30 м; 

d.  25 м; 

e.  20 м. 

9.Жаяу жүргінші қоршауы қандай ұзақтықта істелінеді?   

a.  0,8-1,5 м; 

b.  0,5-0,7 м; 

c.  1,5-1,7 м; 

d.  0,5-1,5 м; 

e.  1,5-2 м. 

10.Қандай теміржол өтпелерінде шлагбаум орнатылады? 

a.  Тәулік бойы күзетілентіндерге; 

b.  Екі ауысыммен күзетілентіндерге; 

c.  Күзетілмейтіндерге; 

d.  В, С пункттері; 

e.   А, В пункттері. 

11.Теміржол өтпелерінде қандай биіктікте шлагбаум орнатылады? 

a.  0,5-1 м; 

b.  1-1,25 м; 

c.  1,25-1,5 м; 

d.  1,5; 

e.  1,3. 

12.Бірінші шлагбаум мен бірінші рельс аралығында қандай аралық болады?   

a.  5 м; 

b.  6 м; 

c.  4 м; 

d.  3 м; 

e.  6 м-ден бастап. 

13.Габаритті қақпа бірінші рельстен қандай арақашықтықта орналасады? 

a.  5 м; 

b.  7 м; 

c.  8 м; 

d.  10 м; 

e.  14 м. 

14.ҚР жол белгілерінің қанша тобы пайдаланылады?   

a.  2; 

b.  4; 

c.  5; 

d.  6; 

e.  7. 

15.Қауіпті бөліктердегі автожолдарда сақтағыш белгілері қандай арақашықтықта 

орналасуы тиіс? 

a.  50-100 м; 

b.  75-100 м; 

c.  150-300 м; 



d.  250-350 м; 

e.  300-350 м. 

16.Елді мекенде сақтағыш белгілері қандай арақашықтықта орналасуы тиіс?   

a.  25-50 м; 

b.  50-75 м; 

c.  50-100 м; 

d. 75-100 м; 

e.  100-150 м. 

17.Тыйым слалғыш беогілермен көрсетілетін шектеулер қандай арақашықтықта 

орналасуы тиіс?     

a.  100 м; 

b.  Жақын қиылысқа дейін; 

c.  Елді мекен шетіне (қиылыс жоқ кезде); 

d.  150 м; 

e.   В және С пункттері. 

18.Қайталанбалы жол белгісі қай жерде болады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 

b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

     19.Алдын ала қойылатын жол белгісі қай жерге орнатылады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 

b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

20.Қосалқы жол белгісі қайда орнатылады? 

a.  Негізгі жол белгіден кейін қозғалыс бағытымен; 

b.  Негізгі белгіден бұрын; 

c.  Негізгі белгі мен жолдың сол жағында;  

d.  Қиылыстан бұрын; 

e.  Барлық жауап дұры 

21.Қандай ұзындықта жол белгісі алдын ала жүру бөлімінде орнатылады? 

a.  1,5 м; 

b.  2-4 м; 

c.  4-5 м; 

d.  5-6 м; 

e.  3 м. 

22. Қандай жағдайда басқару белгісі қолданылады? 

a.  Қозғалыс өзгеру тәртібінде; 

b.  Реверсивті қозғалыста; 

c.  Аталған жауаптардың А, С пункттері; 

d.  Аталған жауаптардың А, В, С пункттері; 

e.  Дұрыс жауап жоқ. 

23.Басқару белгілеріндегі символдық көрсеткіші қанша болады? 

a.  2-8; 

b.  8-18; 

c.  12; 

d.  14; 

e.  16-14. 



24.Жол белгілеріне не жатады? 

a.  Жүру бөлімінің сызығы; 

b.  Жүру бөлімінің жазығы; 

c.  Жол үймерет элементтері; 

d.  А, В, С пункттері; 

 А, С пункттері. 

25.Көлденең белгіге не жатады? 

a.  Тік белгі; 

b.  Көлденең белгі; 

c.  Қауіпсіздік аралықтары; 

d.  Сызық элементтерінің жол құрылымы; 

e.  А, В, С пункттері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

             1201000- «Автомобиль көлiгiне  техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану»  мамандығы бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

 «Жол қауіпсіздігі мен  ережелері»  
 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 698А  

6 корпус 

698А 

6 корпус 

Стенд, плакаттар, макеттер 

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________Атымтаева  Б.Е.        
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