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АЛҒЫ СӨЗ 

 
Ұсынылып отырған биобиблиографиялық көрсеткіш «ҚазҰМУ 

ғалымдарының библиографиясы» биобиблиографиялық көрсеткішінің 
бастамасы болып табылады. 

Бұл көрсеткіш профессор Ахметов Жауғашты Байназарүлының 70-
жылдық мерейтойына арналады. 

Көрсеткішке ғалымның өмірі мен қызметі туралы мәліметтер, оның 
ғылыми еңбектері енгізілген. 

Биобиблиографиялық көрсеткіштің ғалым мамандарға, ұстаздарға 
және магистранттарға, кітапхана қызметкерлеріне берері мол.  

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемый биобиблиографический указатель является началом 

выпуска серии биобиблиографических указателей «Библиография ученых 
КазНМУ».  

Биобиблиография посвящена 70-летнему юбилею профессора 
Ахметову Жаугашты Байназаровулы. 

В библиографию включены материалы о жизни и деятельности 
ученого, ее научные и методические публикации. 

Биобиблиографический указатель будет полезным ученым-
специалистам, преподавателям и магистрантам, работникам библио-тек.  
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Ахметов Жауғашты Байназарұлы 
 

ҚазҰМУ профессоры, кафедра меңгерушісі, 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 
«Денсаулық сақтау ісінің үздігі»(2004 ж.) атты төс белгісі, 

Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығы Ахмет 
Байтұрсынов атындағы «Саңлақ автор»(2004 ж.), Денсаулық сақтау 

Министрлігі «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төс 
белгісімен, 

 Ахмет Байтұрсынов атындағы «Алтын медалмен» және  
ҚазҰМУ «Алтын медалінің» иегері.    
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      Ж.Б Ахметов 1944 жылы Өзбекстандағы Тамды ауданының 

Керізбұлақ елдімекенінде дүниеге келді. 1966 жылы Самарқанд медицина  

институтын үздік дипломмен бітіріп, сол институттың патологиялық 

анатомия кафедрасында жұмысқа қалдырылды, 1971 жылдан медицина 

ғылымдарының кандидаты. 1971-1979 жылдар аралығында Самарқанд 

медицина институтында өзбек және орыс тілдерінде дәріс оқып, 

медицинаның өзбек тілінде дамуына зор үлес қосты, кафедраның аға 

оқытушысы және Республикалық клиникалық аурухананың бөлім бастығы 

болып қызмет атқарды.  

  С.Ж Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінде 

1979 жылдан бері қызметте. Ж.Б Ахметов патология терминдерін қазақша 

сөйлеткен бірінші Ғалым. Алғашқы «Патологиялық анатомия» оқулығы 

(1993ж) жазылған кезде Қазақстанда, медицина саласында, қазақ тілінде 

жазылған бірде-бір оқулық жоқ болатын, бұл оқулық Денсаулық сақтау 

министірлігінің арнайы сыйлығына ие болды. 1994 жылы «Ана тілі» 

газетінде Ж.Б Ахметов ұсынған 145 медициналық терминдердің тізімі 

жарияланды. Сол жылы «Патологиялық анатомия терминдерінің «Орысша-

латынша-қазақша түсіндірме сөздігі », ал 1995 жылы «Патологиялық  

анатомия » оқулығының жеке бөлімі баспадан шықты. 

Ж.Б. Ахметов 1992-1996 жылдар аралығында Ұлт жанашыры есебінде 

Халықаралық  қазақ-түрік университетінде (ХҚТУ) медицина 

факультетінің физиология, патологиялық физиология және патологиялық 

анатомия кафедраларының меңгеруші болып жұмыс істеп, ұлттық 

кадрлар дайындады. 1996 жылы ХҚТУ профессоры болып сайланды. 

 Ж.Б Ахметов Республикалық терминология  комитетінің мүшесі 

ретінде медициналық сөздіктер  жазуға үзбей атсалысып келеді. КазҰМУ- 

тінде дайындалған «Орысша- қазақша медициналық сөздіктің»(Алматы, 

1999, 242 бет), «Орысша-қазақша, қазақша-орысша медициналық 
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сөздіктің» (Алматы, 2003, 352 бет), «Ағылшынша-қазақша медициналық 

сөздіктің» (Алматы, 2003, 600 бет) белді бір авторы. 2003 жылдан бері 

ҚазҰМУ профессоры. Осы еңбектерін есепке ала отырып  «Қазақстан 

Жоғары оқу орындары қауымдастығы» Ж.Б Ахметовті Ахмет Байтұрсынов 

атындағы «  Саңлақ автор» медалімен марапатталып, «Жыл оқытушысы» 

(2004), деп таныды. 2005 жылы Москва ғалымдарымен қосылып 

«Гистология, цитология және эмбриология атласын» (Москва- Астана, 

2005, 400 бет ) шығарды, бұл 403 түрлі-түсті суреттермен безендірілген, 

дүниежүзілік деңгейде жазылған оқу құралы. 

Патологиялық анатомия оқулығы 2004,2008,2012 жылдары қайта 

басылып шықты. Соңғы оқулықтың көлемі 742 бет. Оқулық « Қазақстан 

Жоғары оқу орындары қауымдастығы» тарапынан басылып 

шыққандықтан Қазақстанның барлық медициналық жоғары оқу 

орындарына және белгілі  университеттеріне  таратылды. 

2014 жылы Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының 

тапсырысымен жаңа, көп салалы, көп томдық « Орысша- қазақша, 

қазақша-орысша сөздік» шығады,- соның бір авторы да   Жауғашты 

Байназарұлы Ахметов.     

      Ж.Б. Ахметов патологиялық анатомия саласының білгірі, 10 жыл 

қатарынан Алматы Денсаулық сақтау департаментінің бас маманы болды. 

2004 жылы медицина саласындағы ерен еңбектері үшін Денсаулық сақтау 

министірлігі Ж.Б. Ахметовті «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» деген  төс 

белгімен марапаттады. 

     Қазіргі таңда Ж.Б.Ахметов, патологиялық анатомия модулі 

кафедрасының меңгерушісі, 150-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы, 

«Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясында» 12 мақаласы шыққан, 

Изобретатель СССР(1987), екі медицина ғылымдарының кандидатын 

дайындаған, 3-ғылыми жоба  бойынша жұмыс істеуде. Ж.Б.Ахметов 

Көкшетау облысы обкомының, Алматы қаласының Бостандық ауданының, 

Алматы қалалық Денсаулық сақтау департаментінің, Қазақстан 

Педагогикалық Ғылымдар Академиясының алғыс хаттарымен 

марапатталған.  
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 Қазіргі таңда Жауғашты Байназарұлының мерей тойына байланысты 

Республикалық «Денсаулық» журналында, «Ана тілі» газетінде, «Алматы  

ақшамында », Халықаралық  «Қазақстан-zaman» және «Түркістан», 

«Айқын»  газеттерінде  көлемді мақалалар басылып шығуда. 

Республикалық «Білім» телерадиокорпорациясында арнайы көрсетілім 

берілді. 

 Ж.Б. Ахметов қайда жүрсе де   туған жерім Тамды деп мақтанышпен 

айтып жүреді. Қорғанбайұлы Қызтуған жазғандай («Киелі өлкем 

Қызылқұм, Алматы 2009 жыл»).  Жауғашты Байназарұлы Тамдының атын 

шығарып жүрген Қызылқұмның 7 жұлдызының бірі. Ол Мүсірәлі Пірдің 

Керізбұлақ ауылында туылғанын дәлелдеп «Аңыз Адам» журналына 

мақала жазған.  

     Самарқанда 19 жыл жүргенде Тамдының талай азаматтарын ауруханаға 

жатқызып емдеп жіберген.Тамды ауданының белгілі журналисті 

Қайыпназар Шотбасов Тамдының аудандық газетінде және 

Республикалық   « Нұрлы жол» газетінде Жауғашты Байназарұлы туралы « 

Әке арманын арқалаған жігіт» деп үлкен мақала жариялаған (1997жыл).  

        Жауғашты Байназарұлының әкесі Ахметов Байназар Тамды 

ауданының ұымдастырушыларының бірі болатын,  көп жылдары  (1939-

1950) райкомда инструктор, 3-ші хатшы болып қызмет атқарған. Өмірінің 

соңғы жылдары К. Маркс колхозында протком хатшысы болды.  

 Жауғашты Байназарұлының жұбайы Нәбира Қасымқызы жоғары 

санатты дәрігер, Қазақ ССР жоғарғы Советінің Құрмет грамотасымен 

марапатталған.1968 - 1971 жылдары Тамдының аудандық ауруханасында 

бас терапевт болып жұмыс істеген.  

  Қызы Шолпан ҚазГУ-дың филология факультетін бітірген-

оқытушы.Ұлы Нұрлан КИМЭП-ті бітірген Швейцариялық ірі компанияның 

атқарушы директоры. 4 немересі бар.     
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МЕРЕЙТОЙЫҢЫЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 
 

Тамдылықтар үшін үлкен  
мақтанышымызға айналған ағамыз! 

 
Сізді, 70 жасқа толған мерейлі мерекеңізбен Өзбекстан Республикасы 

Науайы облысы Тамды ауданы әкімшілігі атынан және аудан халқы 
атынан шын жүректен құттықтаймыз! 

Сіз Тамды жерінде дүниеге келіп,мектеп қабырғасында жүрген 
балалық шағыңыздан-ақ үлгілі тәртіп,жоғары үлгеріміңізбен 
ерекшелініп,бүкіл аудан жастарына өнеге болдыңыз. Білімге деген 
құштарлығыңыз нәтижесінде Самарқан Медицина институтын үздік 
бағалармен аяқтап қол жеткіздіңіз. Самарқан Медицина институтында 
сабақ беріп, медицина мамандарын дайындауға үлкен үлес қостыңыз, 
кафедра аға оқытушысы және республика Клиникалық ауруханасының 
бөлім бастығы қызметін атқарып, Өзбекстан Республикасы Денсаулық 
сақтау саласының өркен еңбек сіңдірдіңіз. 

Сіздің биік адамгаршілік, жоғары парасатыңыз бен мәдениетіңіз, 
білімділігіңіз бен біліктілігіңіз, қарапайымдылық, кішіпейілдік, 
еңбексүйгіштік және қажыр-қайратыңыз шәкірттеріңіз зердесінде берік 
сақталып, олардың ғылым және білімге деген ықыластары арта түсуіне өз 
үлесіңізді қосқансыз. 

Қадірлі Жағашты Байназарұлы, Сіз достығы жарасқан бауырлас екі 
елдің-тәуелсіз Өзбекстан мен тәуелсіз Қазақстанның медицина ғылымын 
дамытуға ерен еңбегіңіз сіңіп, ат салысып келесіз. Туысқан екі елде де 
Сіздің құрметіңіз биік, абыройыңыз жоғары. 

Халықаралық Қазақ-түрік университетінің профессоры болып 
сайландыңыз, 150-ге жуық ғылыми еңбек жаздыңыз, қазақ тілінде 
«Патологиялық анатомия» оқулығын жазып, патология терминдерін 
қазақша сөйлеткен бірінші ғалым болдыңыз. Қазақстандағы барша 
медицина оқу орындары студенттері осы оқулықпенен оқып келуде. 

Қазіргі таңда С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 
университетінің кафедра профессоры ғылыми дәрежесіне иесіз, кафедра 
меңгерушісі қызметін атқарудасыз. 

Медицина саласында жаңа бағыттағы оқулықтар мен сөздіктер 
жазғаныңыз үшін 2004 жылы Ахмет Байтұрсынов атындағы қола 
медальмен марапатталып, жоғары оқу орындары бойынша «Жылдың 
үздік оқытушысы» деп танылғандыңыз, республикалық дәрежедегі 
«Денсаулық сақтау ісінің үздігі» атағына алуыңыз Тамдылықтар үшін 
үлкен мақтаныш. 
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Біз Сізді бүгінгі 70 жасқа толып отырған торқалы тойыңызбен 
Тәуелібай өлкесі, Өзбекстандық бауырларыңыз атынан құттықтай 
отырып, медицина ғылымының дамуына мұнан кейін де сүбелі үлес қоса 
беруіңізге тіліктестік білдіреміз. 

Денсаулығыңыз мықты, өміріңіз көңілді, еңбегіңіз жемісті болсын. 
Отбасыңызға ырыс-ынтымақ, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. 
 
 

Құрметпен,                                                                                                          
Қ.Т.Алдабергенов 

Тамды ауданы әкімі,  
Өзбекстан Республикасы Олий  

Мәжілісі Сенатының мүшесі.                                 
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                  Ұлағатты ұстаз,тамаша ғалым, тәжірибелі патологоанатом 

 

Аса қадірлі Жауғашты Байназарұлы! 

 

     Осы бір тамаша күні Сіздің аса біліктілігіңіз, бай тәжірибеңіз, терең 

біліміңіз, тамаша адамгершілік қасиеттеріңіз бен іскерлігіңіз үшін шын 

жүректен Сізге терең сыйластық пен алғысымызды білдіреміз. 

       Осы жоғары адами және іскерлік қасиеттеріңіз үшін әріптестеріңіз бен 

шәкіртеріңіз Сізді аса құрметтейді. Ұлағатты ұстаз,тамаша ғалым, 

тәжірибелі патологоанатом, білікті маман – Сіз өзіңізге берілген жоғарғы 

атақтар мен сый – марапаттарға лайықты тұлғасыз. 

       Сізге шығармашылық табыс, ғылыми зерттеу жұмыстарыңызда жаңа 

жетістіктерге жетіуіңізге тілектеспіз. 

       Өзіңізге және жақындарыңызға денсаулық, бақыт және молшылық 

тілейміз! 

        Барлық уақыттарда және барлығындада сәттілік серік болсын! 

 

 

 

Үлкен құрметпен, 

М.Ш.Абдуллаев 

ОҚКА директоры, 

М.ғ.д.,профессор                                                                    
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Тіл тағдыры толғандырған азамат 

      Профессор Ахметов  Жауғашты Байназарұлы 35 жылдан бері Қазақ 

Ұлттық медицина университетінің патологиялық  анатомия 

кафедрасында жұмыс істеп келеді. 

      27 жасында медицина ғылымының кандидаты болған ол, 1989 жылы 

докторлық жұмысын  аяқтау үшін Москваға кетер кезде кафедрада қазақ 

тілінде сабақ беретін, дәріс оқитын бір адам табылмай, докторлық 

диссертациядан ұлт тағдырын жоғары қойып, Москваға бармай Алматыда 

қалып кетті. Сол күннен бастап «күндіз күлкіден , түнде ұйқыдан қалып» 

патологиялық анатомия бойынша оқу құралдарын жазуға, сөздіктер 

құрастыруға кірісіп кетті,себебі ол кезде ең үлкен Ұлттық кітапхананың 

өзінде қазақ тілінде медицина бойынша бірде бір оқулық жоқ болатын. 

Алғашқы оқу құралдары ротопринт арқылы басылып шықққанының өзі 

жағдайдың қиындығын көрсетіп тұр. Баспаларда оқулық шығару мүмкін 

болмады, баспахана жоспары алдын ала жарияланып, Оқу Министрлігінде 

бекітіліп қана шығатын. Сол кезде медициналық терминдерді 

қалыптастыру мәселесіне Ж.Б.Ахметов үлкен  қызмет атқарады. «Ана тілі» 

гәзетіне жазған хатында(1994ж) «Медицина атауларын қазақ тілінде 

сөйлету аса күрделі мәселе, себебі олар негізінен латын тілінде туындап, 

бізге орыс тілі арқылы жеткен. Осыған байланысты латын сөздерін баз 

қалпында(орысша транскрипциясы түрінде) қалдырған жөн деушілер 

баршылық, бірақ біздің мақсатымыз қазақ тілінің бар мүмкіндігін 

пайдаланып, ана тіліндегі оқулықтар тудыру. Тек қазақ тілін терең 

түсінген, өз мамандығын толық меңгерген, көп толғанып, көп ойлаған 

адам ғана төл терминдер тудыра алады», деген еді. Осы ойын «Ана тілі» 

ұжымы қолдап Ж.Б.Ахметов ұсынған 145 терминді «Ана тілі»- газетінің 

1994 жылғы 18 нөмірінде «Медицинада жиі қолданылатын аталымдар», 

деген атпен басып шықты. Одан кейін де (1995ж) сол газетте бір топ 
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термині жарық көрді.  Ж.Б Ахметов 1994 жылы Қазақстанда алғашқы рет 

«Патологиялық анатомия терминдерінің орысша-латынша-қазақша 

түсіндірме сөздігін» бастырып шығарады, ол жерде осы жеке пәннің 800 

термині қамтылған болатын. 

     Ж.Б.Ахметовтің  «Патологиялық анатомия» оқулығының жеке бөлімі де 

алғаш рет «Ана тілі» баспасында (1993ж, 352 бет) шыққанын айта 

кеткеніміз жөн. «Патологиялық анатомия» оқулығының екінші,жалпы 

бөлімі «Білім» баспасынан 1995 жылы басылып шықты. Автордың осы 

оқулықтары 1995 жылы Денсаулық сақтау Министрлігінің медицина 

саласында қазақ тілінде жазылған оқулықтар арсында 3-орын алып, 

арнайы сыйлықпен марапатталды.  

    Ж.Б Ахметов   1989 жылдан бері өз мамандығымен бір қатарда тілді 

дамыту, қазақ тілді терминдер жасау мәселесіне үзбей ат салысып келеді. 

Қазақ Ұлттық медицина институты жанында құрылған «Республикалық 

медициналық терминдер қалыптастру орталығының» белді мүшесі. 

     Ж.Б.Ахметовтің «Патологиялық анатомия» оқулықтары 2004,2008 және 

2012 жылдары үш рет қайта басылып шықты. 

     Ж.Б.Ахметовтің  қатынасуымен сол кездегі Алматы медицина 

институтында «Орысша-қазақша медициналық сөздік»(Алматы,1999 ж, 

352 бет), «Ағылшын-қазақша медициналық сөздік »(Алматы,2003 ж, 600 

бет) «Гистология, цитология және эмбриология» оқулығы (Астана,2005 ж, 

400 бет) жарық көрді.Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында басылған 21 

мақаласында Ж.Б. Ахметов ғалым есебінде, ұлт жанашыры есебінде  де 

көрсетіп тұр. 

      2004 жылы Ж.Б.Ахметов медицина саласында жаңа бағыттағы 

оқулықтар және сөздіктер жазғаны үшін «Қазақстан жоғары оқу 

орындары қауымдастығы» тарапынан арнайы, Ахмет Байтұрсынов 

атындағы қола медалмен марапатталып, жылдың  үздік оқытушысы деп 

танылды. Денсаулық сақтау Министрлігі «Медицина саласының үздігі» 

деген төс белгімен марапаттады. (2004) 

      Ж.Б.Ахметов өз саласының аса білгір маманы, 10 жыл қатарынан 

Қалалық Денсаулық сақтау Департаментінің бас маманы болды, қазіргі 

таңда Алматы қаласындағы патологиялық анатомия мамандары, 

клиницистер, ғылыми институттар бөлімдері әрдайым осы кісінің 

консультациясына жүгінеді. 
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    Оқулықтары қайта басылып шығуда, соңғы 2012 жылғы, «Патологиялық 

анатомия» оқулығының көлемі 742 бет, бүкіл Республика жоғары 

орындары осы оқулықты пайдаланып отыр. Бұл оқулық Жоғары оқу 

орындары қауымдастығы тарапынан басылып шыққандықтан 

Республикадағы барлық университтерге таратылған, Аль-Фараби 

атындағы Ұлттық университетте де осы оқулықтың 50 данасы бар 

екендігін мақтанышпен айта аламыз. 

    Ж.Б.Ахметов ғылым саласында да үзбей қызмет атқарып келеді, 150-тан 

астам  ғылыми жұмыстардың авторы,екі медицина ғылымдарының 

кандидатын дайындап шыққан. Қазіргі таңда 3-ғылыми бағдарлама 

(проект) бойынша қызмет атқаруда. Университетте студенттерді модуль 

жүйесі бойынша оқытуға байланысты, 2013-2014 оқу жылынан бастап 

«Патологиялық анатомия кафедрасының модулі бойынша» кафедра 

меңгерушісі болып тағайындалды. 

    Тіл мәселесі, терминология мәселесі профессор Ж.Б.Ахметовті әрдайым 

толғандырып келеді, сондықтан «Жалғауларды дұрыс жалғасақ»(2012), 

«Жүйкені тоздырған жіңішкелік белгісі»(2012 ж, Ана тілі),«Өз әліпбиімізді 

түзете алмай жүріп, латын біздің не теңіміз» (2013) деп үзбей дабыл қағып 

келеді. Соңғы мақаласында «қазақ әліпбиінде неше әріп болуын шешпей 

отырып латын әліпбиіне өту, қазақ тілін құрту деген сөз, тіл мамандары 

қазақ тілінде-9 дауысты,17-дауыссыз дыбыс бар дейді, әр дыбысқа бір әріп 

сәйкес келеді деп есептесек, әліпбиімізде 26 әріп болуы тиіс, ал бізде 42 

әріп. Осы мәселе шешілмей  біз латын әліпбиіне көше алмаймыз. Ахмет 

Байтұрсынов атындағы «Тіл білімі институты» бұл мәселе бойынша өз 

ойларын ашық айтпай отыр, егер біз 42 әріппен латынға өтетін болсақ, 

нағыз былық сонда басталады. Сондықтан Қазақстан халқы қазақ тіліне 

толық көшпей, бұл мәселені қозғау ерте. Әліпби құрамы, оның таңбасы 

мен емле-ережелері жан-жақты талқыланбай, тіл мамандары бір мәмлеге 

келмей, бұл мәселе шешілмейді. Әліпби-ұлт тағдыры, тіл жоқ жерде ұлт та 

жоқ, сондықтан латын графикасына ертең өтуге дайын желөкпелерден, 

қазақ тілінің науқандық «жанашырларынан» сақтану керек, себебі ертелі-

кеш латын әліпбиіне көшеміз, бірақ алдымен өз әліпбиімізді түзетіп 

алуымыз керек, дейді. 

    Термин жасау жұмысы әрі қарай жалғасуда.Қазақстан Педагогикалық 

Ғылымдар Академиясының президенті, академик А.Құсайыновтың Алғыс 

хатында (Алматы, 2014ж): Аса қадірлі Жауғашты Байназарұлы сіз 
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылы 29 маусымдағы 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Тілдерді дамыту 

мен қолданудың  2011-2020 жылдарына арналған Мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар 

Акакдемиясында өткізілген «Терминологиялық лексиканы безендіру, 

терминологиялық қорды толықтыру, терминдерді қазақ тілінің жазу 

нормаларына сәйкестендіру» мәселелері бойынша өткізілген көптеген 

жиындарға қатынасып, термин жасаудың ғылыми мектебінен өтіп, аса 

маңызды мемлекеттік деңгейдегі жобаны іске асыруға тікелей 

атсалыстыңыз. Сізге осы жобаға қатысып, сала терминологиялық сөздігін 

жасауға қосқан үлкен еңбегіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін, 

делінген. Енді , 2014 жылы, Қазақстан ПҒА қолдауымен, көп салалы, көп 

томдық, «Орысша –қазақша , қазақша-орысша » сөздік шығады,соның бір 

авторы да Жауғашты Байназарұлы Ахметов. 

 

д.м.ғ.профессор Д.Қияшев  
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Пікір 

Ж.Б. Ахметовтің «Патологиялық анатомия» 
(Алматы, 2004.,668 бет) оқулығына 

 

Кейінгі жылдары С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінде студенттерге арналған бірнеше оқулықтар дүниеге келді. 

Әрбір жаңа оқулық біздің енді қалыптасып келе жатқан қазақ тілді 

медицинаға қосылған үлес. Себебі, медицина саласында оқулық жазу үшін 

біріншіден, сол саланың мықты маманы болу қажет. Сондықтан, қазақ 

тілінде жазылған медициналық оқулықтар саны, өкінішке орай,саусақпен 

санарлықтай ғана. 

  Біз пікір жазып отырған «Патологиялық анатомия» оқулығының 

авторы Ж.Б.Ахметов кейінгі 15 жыл ішінде,өз саласында және медицина 

терминдерін қалыптастыруда үзбей еңбек етіп келе жатқан 

ғалымдарымыздың бірі. Ол университет ректоры, профессор 

Т.Ә.Момынов, академик А.Рақышев басқаруымен шыққан «Медициналық 

сөздіктердің» (1999, 2003 жж), «Ағылшынша- қазақша медициналық 

сөздіктің» (2003 ж.) құрастырушыларының бірі және университет 

көлеміндегі арнайы терминологиялық комиссияның тұрақты мүшесі. 

Ж.Б.Ахметов 1993 жылы «Патологиялық анатомия» оқулығының 

жеке бөлімдерін (Алматы, «Ана тілі» - 352 бет) оқушы қауымға ұсынған 

болатын.Сонымен қатар, ол «Патологиялық анатомия терминдерінің 

орысша-латынша – қазақша түсіндірме сөздігінің » де авторы (Алматы, 

1994 ж). Автордың осы оқулықтары 1995 жылы Денсаулық Сақтау 

Министрлігі тарапынан бағалы сыйлықпен марапатталғаны белгілі. 

Ж.Б.Ахметовтың жаңа оқулығы  (жалпы көлемі-43 баспа табақ) 

патологиялық үрдістер мен (қан айналуының бұзылуы, 

иммунопатологиялық үрдістер, қабыну, ісіктер және т.б.) бір қатарда, ең 

жиі кездесетін аурулардың этиологиясы,патогенезін, оның 

морфологиялық негіздерін білу өте маңызды. Енді осы оқулықтың бізді 

қызықтырған «Балалар ауруы» бөліміне тоқтай кетсек. Бұл оқулықта 

гаметопатиялар,пренаталды және перинаталды кезеңдер патологиясы 

нақты және толық қамтылған. Бластогенез, эмбриогенез және фетогенез 
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кезеңдері «Аурулардың 10- Халықаралық жіктелуіне» сәйкес берілген. 

Әсіресе, туа пайда болған кемістіктердің:жеке ағзаларда кездесетін, кейбір 

жүйені қамтитын және өте күрделі түрлері егжей- тегжейлі талқыланған. 

Оқулықтың осы бөліміндегі макро -  және микросуреттер біздің негізгі оқу 

базамыз болып саналатын Орталық қалалық балалар прозектурасынан 

алынғандығын есепке алсақ, студенттер үшін бұл өте қызықты 

материалдар екендігі сөзсіз. Осы бөлімде жатыр ішіндегі дамитын 

инфекциялардың негізгі түрлері, бала жолдасы патологиясы, «өлі туған 

бала», «тірі туылған бала»,«шала туылған бала», «мерзімінде немесе 

мерзімінен өтіп туылған бала» анықтамалары толық келтірілген. Туылу 

жарақаттары мен туылу зақымданулары және басқа да нәрестелер 

патологиясы жан-жақты талқыланған. Осылайша, оқулықтың «Балалар 

аурулары» тарауы педиатрия бөлімінің студенттеріне осы патология 

бойынша толық мәлімет бере алады. 

Оқулықтың сыртқы безендірілуі де,ішкі көрінісі де, қазіргі таңдағы 

кітап басып шығару мүмкіншіліктеріне сай жасалған. Тек өкініштісі, 

микросуреттерді автордың түрлі-түсті етіп шығара алмағандағы. 

Оқулықтың кемшін кеткен тұстарына оқулық мәтінінде кездесетін 

орфографиялық қателіктерді айтуға болады. 

Сонымен, Ж.Б.Ахметов өзінің термин жасау жүйесіндегі жетістіктерін, 

көптеген жылдар бойы жинақтаған мол педагогикалық және тәжірибелік 

еңбектерін толық пайдалана отырып,әрі ғылыми,әрі студент қауымына 

түсінікті,дәрігерлерге, ғылыми қызметкерлерге де аса қажет 

патологиялық анатомия пәнінің оқулығын жазған. Бұл оқулық тек 

патологиялық анатомия саласында ғана емес, жалпы медицина ғылымына 

қосылған зор үлес,келешекте ол басқа да қазақ тілді оқулықтардың жарық 

көруіне түрткі болары сөзсіз. 

 
 
 

                                                           Қазақстан Республикасының            
                                                               Ұлттық Ғылым Академиясының  

                              академигі, Мемлекеттік сыйлықтың  
                                                              лауреаты, м.ғ.д.профессор К.С.Ормантаев 
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Патологиялық анатомия – құпиясы түпсіз ғылым 

 

Жауғашты Байназарұлы 

    Адам өмірінің арашашысы – дәрігер болу кез келгеннің қолынан келмейді. 

Тәндерін дерт меңдеген сырқаттармен бірге «ауырып», олардың жандарындағы 

мұңдарын күн сайын бірге бөлісу, өлім мен өмір арасындағы халі мүшкіл 

сырқаттың жанынан сағат сайын табылу үшін тек кәсіби маман болу 

жеткіліксіз. Дәрігер болу үшін ең алдымен адам бойында мейірімге толы жүрек, 

өз кәсібіне деген адалдық, біліктілік, қажет кезде шұғыл шешім қабылдауға 

қабілетті батылдық қасиеттер қажет. Бойында осы қасиеттер тоғысып, үйлесім 

тапқан жандар ғана аталмыш кәсіпті өмір бойы өзіне серік етеді. Осындай ақ 

халатты абзал жандар жайлы сөз қозғағанда  С.Ж. Асфендияров атындағы 

Қазақ Ұлттық медицина университеті, патологиялық анатомия кафедрасының 

модулі бойынша кафедра меңгерушісі, тәжірибелі дәрігер-патологоанатом, 

айтулы ғалым, ұлтжанды азамат Жауғашты Байназарұлы Ахметовты атамай өту 

мүмкін емес. Бүгінгі таңда Қазақстан патологоанатомдардың патриархы 

саналатын дәрігер-ғалымның ғибратты ғұмыры кішіге өнеге, қатарлас 

әріптестеріне мақтаныш, туған ұлтына мәртебе. Сонау 60-жылдары Самарқанд 

медицина институтын үздік бітірген патологоанатомның бар ғұмыры осы 

патологиялық анатомия саласымен тығыз байланысты. Бүгінде ҚР Денсаулық 

сақтау ісінің үздік қызметкері, А. Байтұрсынов атындағы медаль иегері 
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Жауғашты Байназарұлы Өзбекстанның Тамды ауданының тумасы. 1960-66 жж. 

Самарқанд медициналық институтын үздік бітіріп, үш жыл бойы Украинада 

ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізді. Ғылым саласына бұрған Жауғашты 

Байназарұлы Харьков қаласында аспирантураға түсіп, 27 жасында кандидаттық 

диссертациясын сәтті қорғап, патология ғылымы бойынша тұңғыш қазақ 

тілінде оқулық жазып шығарды. Ал 1971-79 жж. сегіз жыл бойы Самарқанд 

мединститутында студенттерге өзбек және орыс тілінде аталмыш пән бойынша 

дәріс оқыды. Тәжірибелі маман өзінің патологиялық анатомия саласына 

біржолата бет бұруына себеп болған жәйтті бүгінгі күні тебірене еске алады. 

Оның айтуынша, 1968 жылы Самарқанд, Тәжікстан, Түркіменстан елдерін 

тырысқақ ауруы бойынша эпидемия жайлағанда оның зардабы мен салдарын 

анықтау мақсатында ең алғашқы патологиялық тексеру жұмысына кіріседі. 

Аталмыш дерттен көз жұмған сырқаттарға аутопия (мәйітті ашып көру) арқылы 

қойған диагноздары білікті мамандар тарапынан жоғары бағасын алып, 

мойындалады. Осы ең алғашқы тәжірбесін жасағанда ол небәрі 24 жаста еді. 

1979 жылы Қазақстанға қоныс аударып, күні бүгінге дейін өзінің сүйікті 

мамандығы бойынша табысты еңбек етіп келеді. 

                     Биопсия жасауға біліктілік қажет 

         ...Мектеп қабырғасында «Адам анатомиясы» пәнін бәріміз де оқыдық. 

Бірақ бүгінде көбейту кестесін жатқа айтқанымызбен, сол анатомия пәні 

бойынша игерген білімімізді қажет кезде бірден есімізге түсіре 

алмайтындығымызды ашық мойындауымыз керек. Осының өзінен-ақ 

анатомияның қандай қызықты болса, соншама күрделі ғылым екенін аңғару 

қиын емес. Жалпы анатомия жайлы сөз қозғағанда, онымен әркез қабысып 

жататын патологияны, патологиялық анатомияны айналып өту тіпті қисынсыз. 

Түптеп келгенде, патологиялық анатомияны ғылым мен дәрігерлік тексерістің 

үйлесім тапқан бір айтулы саласы деуге болады. Қатардағы жандарға ғана емес, 

жалпы ортада да күрделілігімен ерекшеленетін әрі екінің біріне құпиясын аша 

қоймаған осынау ғылымның діттеген негізі нысанасы не? Патология- дерттік, 

ал анатомия – тірі жан иесінің дене құрылысын, тұтастай ағза мүшелерін 

тексеру. Патологоанатомдардың басқалардан ең басты ерекшелігі – қандай 

дертте де дәрігерлердің сырқатқа қойған диагнозының анық-қанығын биопсия 

жасау арқылы қате ме, жоқ па дәлелдеп шығу. Осы тұрғыдан келгенде, бүгінгі 

күні патологоанатом-мамандарға түсетін салмақ екі есе десе де болады. Десек 
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те, бізге түсініктірек болу үшін патологиялық анатомияның зерттеу нысанының 

қыр-сыры туралы дәрігер-ғалымның өз аузынан естіп көрелік... 

                     Жауғашты Ахметов, патологоанатом: 

-  Қатардағы дәрігерлерден патологоанатомдардың ерекшелігі де сонда, 

олар қандай да бір сырқатқа сала мамандарының қойған диагнозын биопсия 

жасау арқылы тексеріп, бекітеді. Жалпы, қандай да бір ауруды анықтау үшін 

алдымен биопсия жасалады. Ал биопсия – сырқаттың ағзасынан алынатын 

кесінді материал.  Ол әлбетте сырқаттың ауру диагнозын дұрыс қою үшін 

қажет. Біздің тәжірибемізде биопсияның түрлері қандай көп болса, оны алу 

тәсілдері мен жолдары да соған сай әртүрлі. Бір ғана мысал, сырқатқа операция 

жасалып жатқан сәтте алынатын биопсия – цитобиопсия (цито – жедел деген 

сөз) деп аталады. Жалпы осындай күрделі ота жасау кезінде де, асқынған 

ауруларды нақтылауда да биопсия жасаудың маңызы өте зор. Яғни биопсия 

жасау арқылы сырқаттың болашақтағы тағдыры мен жасалатын операция 

ауқымы нақтыланатын болады. Мысалы, әйел адамдардың сүт безіне, сондай-

ақ, асқазан-ішек, ас қорыту жолдарының түрлі асқынған қатерлі ісік 

ауруларына ота жасаудың алдында мамандар міндетті түрде 

патологоанатомдардың жасаған биопсиясының қорытынды нәтижесін күтеді. 

Кез келген алынған материал патологиялық анатомия бөлімінде қаралып, одан 

кейін арнайы зертханада тексеріледі. Араға 4 күн салып, патологоанатом-

дәрігер биопсияны микроскоп арқылы қарап, нақты диагнозды қойып, бекітеді. 

Бұл аурулардың емделуіне бағыт беретін, нақты көрсеткіш деуге болады. 

Бүгінгі таңда аса көп тараған эндоскопиялық биопсиялар саны жетерлік. Атап 

айтқанда, жиі қолданылатын биопсияларға ішектер мен асқазаннан, өңеш пен 

тыныс алу жолдарынан алынатын биопсияларды жатқызуға болады. Жалпы 

патологиялық анатомиядағы биопсияның адам өмірі мен денсаулығы үшін 

маңыздылығын бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Биопсия қатерлі ісікті 

дер кезінде анықтау үшін таптырмас амалдың ең бірегейі десе де болады. 

Мәселен, асқазандағы қатерлі ісік ауруы жаңа-жаңа басталған кезде биопсия 

жасалып, анықтау арқылы уақтылы емделетін болса, сырқаттың құлан-таза 

айығып кетуіне толық мүмкіндігі бар. Ал егер аурудың сатылы даму деңгейін 

екінші немесе үшінші сатыға жетсе, онда биопсиялық тексеру нәтижелері оның 

50 пайызға дейін қысқаруына жол ашады. Мен өз тәжірибем бойынша айтар 

болсам, осыдан бірнеше жыл бұрын маған Астана қаласында тұратын бір ер-

азамат қатерлі ісік ауруы деген диагнозбен биопсия жасатуға келді. Оның 
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қолындағы алғашқы тексеру нәтижесі аты жаман ауруды айғақтаса, менің 

зерттеуім тіпті басқа сырқаттың белгілерін көрсетті. Дәрігерлерге мен өзім 

жасаған биопсия қорытындысын дәлелдеп шығуымның негізінде сырқат 

емделіп, қазір ауруынан толықтай айықты. Сондай-ақ, маған бірде құрсағында 

бес айлық баласы бар жүкті әйел келді. Оған дәрігерлер аналық бездер өскін 

(киста) бар деп сараптама жасапты. Оны да мен биопсия негізінде толықтай 

қарап, оңтайлы емдеу әдістерін ұсындым. Мен мұның бәрін өзімді мақтау үшін 

айтып отырған жоқпын, керісінше дәрігерлер мен патологоанатомдардың 

арасындағы тексерістердің ерекшеліктері жер мен көктей екендігін ескерту 

мақсатында тілге тиек етіп отырмын. Еш жасыратын жоқ, көп жағдайларды 

патологоанатомдардың еңбектерінің тиісінше бағаланбай жататындығын 

айтпағанда, оның жұмысын қатардағы дәрігерлердің өзі мойындағысы келмей 

жататын кездер де болады. Өйткені патологоанатом дәрігердің сырқатқа қойған 

диагнозының анық-қанығын тексеріп, қателігін дөп басып айта алатын ең басты 

сарапшы – маман. Әлбетте, ол сонысымен ерекшеленеді. Кеңес уақытында 

патологоанатомдарды Ресей мен Украинада ғана даярлады. Біздің Қазақстанда 

патологоанатомдарды даярлау мәселесі әлі де кемшін түсіп жатқанын айтпай 

өте алмаймыз. Бізде де мамандар бар, бірақ соның ішінде, өкінішке орай, 

бүгінгі күні білікті патологоанатомдардың саны саусақпен санарлық. Қазіргі 

уақытта бұл салада тың зерттеулер мен жаңа технологиялық әдіс-тәсілдер 

анағұрлым даму үстінде. Сол себепті де озық методикаларды меңгерген басқа 

елдердегі медицина орталықтарының тәжірибелі патологоанатомдарын 

Қазақстанға арнайы шақырып, семинар-тренингтер, тәжірибе алмасу негізіндегі 

шеберлік сыныптарын ұдайы өткізу бұл саладағы болашақ мамандарға ауадай 

қажет. 

...Жауғашты Байназарұлының елі мен жерін сүйген, оның болашағына 

немқұрайлы қарамайтын ұлтжанды азамат екендігін оның  сан қырлы қажырлы 

еңбегі мен керек кезде төл кәсібіндегі мүддесін жеке басының мақсаттарынан 

жоғары қоя білетін қасиеттері одан әрі дәлелдей түскендей. Оған біз дәрігер-

ғалымның ғұмыр дерегінің кейбір парақтарына үңіліп отырған сәтте әрі 

таңқалдық, әрі тамсандық. Басқаны айтпағанда, бір ғана мысал, сонау 1989 

жылы Жауғашты Ахметовтың бірнеше жыл бойы көз майын тауысып, 

еңбектеніп, даярлаған докторлық диссертациясын қорғау үшін Мәскеуге 

аттануы тиіс кезде жоғары оқу орындарында қазақ тілінде дәріс беретін 

оқытушы-мамандар жетіспеуіне орай ғылыми жұмысын қорғаудан бас тартып, 

оқытушылық жолын жалғастыра беруінің өзі неге тұрады?! Мұның бәрі, сайып 
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келгенде, оның қазақ балаларының болашағына деген алаңдаушылығы мен 

көрегендігінен хабар берсе керек. Ғалымның осындай азаматтық, кісілік 

келбетінің келесі бір заңды жалғасы оның оқытушылық жолындағы тағы бір 

айрықша шешімінен аңғарылды. Оның бір ғана дәләлі, Жауғашты Байназарұлы 

1992 жылы тұңғыш рет Ахмет Иассауи атындағы Қазақ-Түрік университеті 

ашылғанда оның Кентау қаласындағы филиалына медициналық факультеттің 

ішінен бір емес, үш бірдей кафедраның ашылуына өзі мұрындық болды.   Тіпті, 

керек десеңіз, осы оқу орнында физиология, патофизиология, патологиялық 

анатомия  кафедраларының ашылуына бастамашы болып қана қоймай, оқу 

орнындағы жан-жақтан арнайы шақырылған жас мамандарға аталмыш пәндер 

бойынша оқыту жүйесінің әдіс-тәсілдерін үйретіп, қыр-сырына қанық ету үшін 

Алматыдан Кентауға отбасымен қоныс аударды. 1992-96 жылдар аралығында 

төрт жыл бойы университет атынан берілген уақытша қызметтік пәтерде тұрып, 

қажымай, талмай еңбек етті. Не нәрсені де тақырдан бастау оңай шаруа емес. 

Ол кезде жаңадан ашылған кафедрада семинар сабақтарында студентердің 

түрлі тәжірибелер жасауларына зертханалық құрал- жабдықтараса тапшы 

болды. Ешкімге иек артпай-ақ , бір күнде оның да оңтайлы шешімін тапқан осы 

Жәкең болатын. Медициналық құрылғылар мен арнайы құралдарды сатып 

алуға қыруар қаржы қажет екені түсінікті,сондықтан да ол бұл істің шешімін 

әріптестік іс-тәжірибе мен ортақ байланыстар аясында бір ізге қоюға 

болатындығын жіті саналай білді. Сонау Ташкенттен бұрынғы көзкөрген 

әріптестері мен арадағы байланысының арқасында түрлі медициналық тәжірибе 

жүргізуге арналған құрал- жабдықтарды өз аяғымен барып тасып әкелуге еш 

арланған жоқ. Микро- макропрепараттарды , заманауи құрылғылармен 

микроскоптарды Алматыдан жеткізді. Мұның бәрі оның еліне, жеріне, төл 

ұлтының болашағы мен келешек дәрігер – мамандардың біліктілігіне 

немқұрайлы қарамайтындығының айғағы  екені даусыз.  

                

Қазақ тіліне медицинада орын бар 

...Әдетте емханаларда күнделікті сырқаттарды қабылдау мен емханалардағы 

стационарлық емдеу жүйесінде қызмет ететін дәрігерлердің көбінің төл 

кәсіптеріне сай білімдерін жетілдіру мен қандай да бір салада еңбектенуге 

мұршалары болған күнннің өзінде, табандылықтары жете бермейтіні жасырын 

емес. Бұл тұрғыда бүгінде көп дәрігер-мамандар жауғашты байназарұлынан 

үлгі алса,ұтпаса ұтылмайды деуге болады. Биопсияның білгірі Жәкең тек 
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дәрігерлік тәжірибемен ғана шектелген жоқ,патологиялық анатомия мен 

тұтастай медицина саласындағылыми еңбектер жазып, заманға сай,түсінікті 

тілде бір емес, бірнеше оқулықтар жазып шығарды. Жауғашты Ахметовтің 

бірнеше жыл бойы тірнектеп жинаған еңбегі бүгінде «Патологиялық анатомия» 

оқулығы ретінде толық нұсқада жарыққа шықты. Аталмыш оқулық 2004, 2008, 

2012 жылдары үш рет толықтырылып,жоғары оқу орындары мен көпшілік 

қауымға жол тартты. Қазіргі күні оның осы аталмыш оқулығы Қазақстандағы 

патологиялық анатомия бойынша қазақ тілінде жазылған жалғыз оқулық десек, 

еш артық айтқандық емес. Барлық медициналық институт, колледждердегі 

оқытушылар осы оқулық негізінде дәріс берсе, әлбетте болашақ 

патологоанатомдар оны жата-жастана оқудан шаршамайды. Жауғашты 

Ахметовтің ұстанған бағыты қазақ тіліне медицинада да орын бар дегенге 

саяды. Осы ұстаныма сәйкес ғалым 1994 жылы «Ана тілі » газетіне жазған 

хатында «Медицина атауларын қазақ тілінде сөйлету – аса күрделі 

мәселе,себебі олар негізінен латын тілінде туындап, бізге орыс тілі арқылы 

жеткен. Осыған байланысты латын сөздерін баз қалпында (орысша 

транскрипциясы түрінде) қалдырған жөн деушілер баршылық, бірақ біздің 

мақсатымыз – қазақ тілінің бар мүмкіндігін пайдаланып, ана тілінде оқулықтар 

жазып шығару»,- деп атап көрсетті. Оның бұл ойын аталмыш басылым қолдап, 

жауғашты Ахметов ұсынған 145 терминді «Ана тілі» газеті «медицинада жиі 

қолданылатын аталымдар» деген тақырыппен басып шықты. Жәкең мұнымен 

шектелген жоқ, 1994 жылы Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, 

«Патологиялық анатомия терминдерінің орысша-латынша-қазақша түсіндірме 

сөздігін» бастырып шығарды. Онда жеке пәннің 800 термині қамтылған. 

Дәрігер – ғалым 10 жыл бойы қалалық денсаулық сақтау Департаментінің бас 

маманы болды. Алматыдағы патологиялық анатомия мамандары қашанда оның 

кеңесіне зәру десек, еш артық айтқандық айтқандық емес. Ол 150- тан астам 

ғылыми жұмыстардың авторы, екі медицина ғылымының кандидатын 

даярлады. Медицина саласында жаңа бағытта оқулықтар мен сөздіктер жазғаны 

үшін «Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығы» тарапынан арнайы 

А.Байтұрсынов атындағы қола медальмен марапатталып, жылдың үздік 

оқытушысы деп танылды. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі «Медицина 

саласының үздігі» деген төсбелгімен марапатталды. Сүттей ұйыған бір 

отбасының отағасы, сүйікті немерелеріне аяулы ата атанғанқартпатологоанатом 

тәржімелік тәжірибелерімен қатар, оңашада ойын ақ қағаз бетіне өлеңмен 

өрнектейтін тәп-тәуір ақын. 
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Биопсияның білгірі 

    Профессор Ж.Б.Ахметов С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетінің патологиялық анатомия кафедрасының модулі 

бойынша кафедра меңгерушісі, 48 жылдан бері патологиялық анатомия 

саласында жемісті еңбек етіп келе жатқан білгір маман, 10 жыл бойы Алматы 

қалалық әкімдігі Денсаулық сақтау департаментінің бас маманы болып қызмет 

істеген. Қазақстандағы Медициналық оқу орындарының студенттері  

Ж.Б.Ахметов жазған «Патологиялық анатомия» оқулығымен оқып келеді. 

Алғашқы оқулығы 1993 жылы басылып шықса,соңғы оқулығы 2012 жылы (4 - 

басылым) баспадан шықты. 2004 жылы медицина саласында жаңа бағыттағы 

оқулықтар мен сөздіктер жазғаны үшін «Қазақстан жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы» Ж.Б.Ахметовті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қола медальмен 

марапаттап,жылдың үздік оқытушысы деп таныды. Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің «Медицина саласының үздігі» (2004 ж.) деген 

атаққа ие болды. Мерейтой қарсаңында Ж.Б.Ахметовпен патологиялық 

анатомия туралы сұхбаттасқан едік.  

- Аурудың нақтамасын анықтауда аса маңызды биопсиялық зерттеулер 

жөнінде не айтар едіңіз? 

    - Биопсия тірі адаммен материал алып, ауру нақтамасын дұрыс және өз 

уақытында қою үшін қажет. Биопсияның түрлері де, алыну жолдары да өте көп. 

Мысалы,ота жасалып жатқан кезде жүзеге асырылатын биопсияны – 

цитобиопсия деп атайды.(цито – тез, жедел деген сөз). Патологанатом 15-20 

минут ішінде ауру нақтамасын анықтап беру үшін керек, себебі ауру наркоз 

жағдайында жатады. Аурудың арғы тағдыры, жасалатын отаның көлемі осы 

нақтамаға байланысты. Мысалы, сүт безін оталағанда маммолог-дәрігерлер 

цитобиопсия жауабын күтеді. Ота кезінде алынған кез келген материал 

патанатомия бөліміне жіберіледі, материал сол жерде жан- жақты қаралып, әрі 
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қарай зертханалық зерттеуге бағытталады. 3-4 тәуліктен кейін биопсияны 

патологонатом- дәрігер микроскопта қарап патологиялық үрдістердің нақты, 

гистологиялық диагнозын қояды. Қазіргі таңда мүшелерден арнайы 

аспаптармен алынатын эндоскопиялық биопсиялардың құрамы артып келеді. 

Жиі зерттелетін биопсиялар, негізінен, өңештен, асқазаннан, ішектерден, 

бронхтардан алынатын биопсиялар. 

 

   - Биопсияның адам өмірі үшін маңызы қандай? 

    - Биопсиялық зерттеулердің маңызы ауруды, әсіресе қатерлі ісіктерді, өз 

уақытында анықтаумен айқындалады. Мысалы, жапония ғалымдарының 

деректері бойынша, асқазанның қатерлігі ісігі бірінші сатысында анықталса, 

аурудың 95 пайызы толығымен жазылып кетеді екен, ал егер ауру 2-3 сатыда 

ғана анықталатын болса, онда бұл көрсеткіш 50 пайызға дейін төмендейді. 

Эндоскопия мамандары көлемі 0,2-0,5 см ошақтары тауып, бізге жібереді, ол 

қатерлі ме, қатерсіз бе оны тек патологоанатом ғана анықтайды.  

- Гинекология саласындағы биопсияның орны қандай? 

 - Бұрын тек жатыр қырындысын ғана зерттейтін болсақ, қазір 

гистероскопиялық әдіспен алынған клиникалық материалдарды да жиі 

қараймыз. Гинекологиялық оталар кезінде цитобиопсиялар да жиі алынады. 

Биопсиялық зерттеулердің гинекологиялық аурулар диагнозын қоюда  да 

маңызы өте зор. Көп жағдайларда аурулар жатырдан қан кету белгілерімен 

келеді. Оның себептері өте көп: қабыну, жүктілік, гормондар тепе – теңдігінің 

бұзылуы, көпіршікті тығын, хорион – эпителиома және басқа ісіктер. 

Гистологиялық зерттеулер осы патологиялық жағдайларды бір- бірінен 

ажыратып, ауруды дұрыс емдеу үшін аса қажет. 

- Тәжірибеңізде ерекше жағдайларда кездескен болар? 

    - Кейде жатыр қырындысында туберкулездік қабыну да анықталады, бұл 

аурулар арнайы ем алу үшін тубдиспансерге жіберіледі. Гинекологиялық 

патологияны, әсіресе қатерлі ісіктерді, бір-бірінен ажырату оңай шаруа емес. 

Мен өз тәжірибемнен бір мысал келтірейін. 27 жастағы әйел жыныс мүшесінен 

қан кетіп ауруханаға түсті. Қанды тоқтату үшін жатыр қуысын қырып , одан 

қырынды алынған. Сол материалды бөлім меңгерушісі , медицина ғылымының 

кандидаты, белгілі патологоанатом (доцент) және кафедра меңгерушісі 
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(профессор) көріп: жатырдың мезодермалық ісігі деп нақтама қойған екен. Сол 

материалды мен көріп, бұл жерде ешқандай қатерлі ісік жоқ, биопсияда тек 

ұрық жұмыртқасының қалдықтары қалған дедім. Осылайша, келіспеушілік 

туындаған соң, жаңағы әйелді 1 айдан соң қайта шақыртып, диагностикалық 

қорытынды алдық, ол материлда ешқандай қатерлі ісік жоқ екендігі анықталды. 

Сөйтіп бір жас әйел аман қалды. Мұндай жағдайлар менің тәжірибемде талай 

болған. Мысалы, қалалық клиникаға 45 жастағы ер кісі асқазаннан қан кетіп 

түседі. Ота кезінде хирургтар асқазандағы өзгерістерді қатерлі ісік деп тауып, 

асқазанның 2/3 бөлігін кесіп алып тастаған. Гистологиялық зерттеуден кейін 

асқазанда қатерлі ісік емес, мерездік қабыну (сифилис) бар екендігі анықталды. 

Егер ол ауру әрі қарай асқазанның қатерлі ісігі бойынша емделсе,, онда оның 

өміріне қауіп төнер еді. Диагноз анықталғаннан кейін ауру арнайы емге 

жіберілді. Басқа мамандардың пікіріне қосыла салмай, өз диагнозыңды 

дәлелдеп шығу оңай шаруа емес. Ол дәрігерден біліктілік пен табандылықты 

талап ететін жағдай. 

- Біз патологоанатом-дәрігерлерге сенеміз, бірақ олардың қателіктерге 

ұшырайтын кездері бола ма? 

 - Өкінішке қарай , болғанда қандай. Әр жыл сайын Алматыда 300 мыңнан 

астам биопсиялық зертеулер жүргізіледі.Биопсия саны артқан сайын, 

патологоанатомдар тарапынан жіберілетін қателіктер саны да көбірек 

анықталуда, бұл аурудың тағдыры үшін өте қауіпті жағдай. Дәрігер кез келген 

ауруды қатерлі ісік деп нақтылай салса, оған керексіз оталар жасалып немесе 

қажетсіз химиотерапиялық емдер жүргізілсе, аурудың өміріне қауіп төнуі 

мүмкін. Алматы сияқты алып мегаполисте биопсияларды анық ажырата алатын 

маман-патологоанатомдардың саны өте аз екендігі қынжылтады.  

- Бұл мәселенің Қазақстанның басқа аймақтарындағы жағдайы қалай? 

 - Қазақстан басқа аймақтарында да бұл мәселе шешімін таба қойған жоқ 

десек, қара аспанды қапылтты деп түсінбегейсіз. 2012 жылы Астанадағы 

Үкіметтік емханада қаралып жүрген Мәжіліс депутаты, банк жүйесінің белгілі 

маманы  Б. деген кісі, біздің бұрыннан таныстығымызды пайдаланып, өз 

биопсиясын алып келген еді. Астанада «Қуықасты безінің қатерлі ісігі» деп 

нақтам қойып, химиотерапияны бастап жіберген екен. Мен мұны көріп, бұл 

жерде қатерлі ісік жоқ, бірақ ол күмәнді сейілту үшін осы жерде ота жасатыңыз 

дедім. Отадан алынған материалдан қуықасты безінің қатерсіз ісігі (аденома) 
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екендігі анықталды. Обыр жоқ дегенде ол кісінің секіргенін көрсеңіз. Бүгінде 

оның дені сау, бір үлкен мекемені басқарып отыр.  

 2003 жылы Қарағанды облыстық онкологиялық диспансерінде 12 жастағы 

балаға: жамбас сүйегінің хондросаркомасы (қатерлі ісік) пайда болған деп 

нақтама қойылыпты. Мен нақтаманың дұрыс еместігін айтып баланы 

Республикалық онкология институтына жатқыздым. Осы жерде жамбасына ота 

жасалды. Нақтама бойынша алыпжасушалы ісік (қатерсіз ісік) екені анықталды. 

Бүгінде Мұхамедәлі он төртте , дені сау, жүгіріп жүр. Осы екі жағдайда 

патологоанатомдар қателік жіберіп алды. Сол қойылған диагноздармен 

химиотерапия алғанда... 

- Адамды қорқытады екенсіз. Патологоанатомдардың біліктілігін қалай 

көтереміз? 

  - Егер дұрыс диагноз қоюға патологоанатомдардың білімі жетпей жатса, бұл 

медицина саласы үшін аса қауіпті. Оның нәтижесі қалай болуы мүмкін 

екендігін мына мысалдан көруге болады. 2012 жылы С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің бір студентінің биопсияның 

қарадым. Қалаға белгілі патологоанатом - маман қарап: бас терісі 

меланомасының Кларк бойынша 2-3 сатысы нақтама-сын қойыпты. Меланома 

өте қатерлі, тез көшік (метастаз) беретін ісік. Студенттің жасы жиырмада, 

төбесінде қарайып өскен ісік. Сол ісікке Шпиц невусы (қатерсіз ісік) деп 

диагноз қойып, Алматыдағы басқа мамандар дауласып жүрмесін деп, ата- 

анасына Мәскеудегі онкология институтына кеңеске баруға ақыл қостым. Онда 

менің нақтамам дұрыс деп табылды. Қазір сол студент 5- курста оқып жүр, 

меланома белгілері жоқ. 

 Шынында да, бүгінде патологоанатомдарды дайындау деңгейі Республика 

бойынша өте төмен. Оларды дайындайтын білгір мамандар 

жеткіліксіз.Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан бұл мәселеге баса көңіл 

бөлініп ,қомақты қаржы жұмсалып , елде патологоанатомдарды түбегейлі 

дұрыс та сапалы дайындауды жолға қою қажет. Оқытушы – профессорлардың 

біліктілігін шетелдегі ғылыми орталықтарға жіберіп көтеру парыз. 

   - Сонымен, қымбат уақытыңызды бөліп әңгімелескеніңіз үшін сізге 

көп рахмет. Алдағы уақытта да қырағы болып, халқымыздың 

денсаулығын жақсарта беріңіз. 
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 Асқаралы 70 жасқа толған профессор Жауғашты Байназарұлы 

Ахметовті мерейтойымен құттықтай отырып, оған зор денсаулық, 

қажыр-қайрат, қызметіне табыс және отбасына береке-бірлік тілейміз. 

Мерейтойың құтты болсын, әріптес дос! 

 
 

Х.Н. Нұржанов профессор. 
 

//Денсаулық.- 2014.- №3.- Б.14-15 
 

Тілдің де білгірі болып кеттім 

 

     Медицинада өз ісін жетік білетін мамандар аз 

емес. Сондай маманның бірі – Жауғашты Ахметов. 

Ол еліміз егемендік алған жылдары алғашқылардың 

бірі болып медициналық терминдерді қазақшалап, 

үлкен істің басы-қасында жүрді. Мұның жемісін 

көрді де. А.Байтұрсынов атындағы «Саңлақ автор» 

медалімен марапатталған ғалымды бүгінде үзеңгілес 

әріптестері «Биопсия білгірі» деп біледі. Біз 

«Денсаулық сақтау саласының үздігі», 

С.Д.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық 

медициналық университетінің «Патологиялық 

анатомияның модулі» кафедрасының меңгерушісі,                Жауғашты Ахметов, 

жоғары санатты дәрігер-патологанатом                     С.Ж. Асфендияров атындағы 

Жауғашты Байназарұлын әңгімеге тартып,                        Қазақ Ұлттық медицинлық 

 осы саланың қыр-сырымен жіті танысып едік.                университетінің кафедра 
                                                                                                         меңгерушісі, жоғары санатты                                                                                               

дәрігер-патологанатом;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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– Патологиялық анатомия саласы нені зерттейді? Әуелі осы жөнінде 

айтып берсеңіз...  

– Патологиялық анатомия – бұл аурулардың анатомиясы. Біз ағзаның 

патология кезінде қалай өзгергенін анықтаймыз. Сол арқылы аурудың даму 

кезеңдерін байқауға болады. Мұның нәтижесінде дәрігер науқасқа дұрыс ота 

жасады ма, жоқ па деген сұраққа жауап беруге тура келеді. Яғни, 

патологанатомдар дәрігердің біліктілігін бақылайтын маман. Егер науқасқа 

аутопсия жасалмаса, көптеген құпия ашылмастан кете беретін еді. Дәрігерлер 

өз қателігін білмей жүрер еді. Сондықтан қайтыс болған кісіге аутопсия 

жасалуы міндетті. Ал бұдан ертерек кезде науқастың ауырған ағзасы биопсия 

арқылы тексерілуге тиіс. Сонда ғана дертті бастапқы сатысында анықтай 

аламыз. Бір қызық айтайын, кейде хирургтар ота кезінде түрі аспаптарды, ине - 

жіптерді адамның ішінде қалдырып кетіп жатады. Мысалы ауыр дерттен 

қайтыс болған ауруға аутопсия жасадым. Бауырдың астынан ұзындығы 25 см 

темір құрал тауып алғаным бар. Сосын сол бөлімнің бас дәрігеріне хабарласып, 

болған жайды айтсам: «Оның сондай әдеті бар», – деп күледі. Бұған кім 

жауапты? Не үшін осындай келеңсіздікке жол берілді? Ота жасау – жауапты іс. 

Кейін хирург-дәрігерді емханаға ауыстырып жіберіпті. Себебі, емханада 

адамды қарағанмен, ота жасамайды ғой. Дәрігердің іс-әрекетін бақылаушы 

орган ретінде осының бәріне талдау жүргіземіз. Бірақ оларды сотқа бермейміз. 

Егер науқастың туыстары сотқа шағым түсірсе, аутопсия арқылы көз жеткізген 

жайттарды сұрастырады. Кезінде №12 ауруханада бес жыл патологиялық 

анотомия бөлімінің бастығы болып істедім. Бас дәрігер Есентай Тәжиев еді. Ол 

қателікке бой алдырған дәрігерді жұмыстан бірден шығаратын. Мысалы, сол 

кезде дәрігерлер жүрекке тікелей катетер арқылы дәрі жіберуді қолға алды. 

Алғашқыда оның қолдану тәсілін игере алмай, екі-үш адамның өліміне жол 

беріп алды. Кейін бұл мәселені талқылағанда, мамандар ресейлік катетердің 

жуан, ебедейсіз екенін жеткізді. Реаниматорлар Францияда жасалған катетердің 
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қолайлы екенін айтқан соң, аурухана көп ұзамай оны да сатып алды. Бұдан 

кейін өлім  күрт тоқтады. Егер реаниматорлар өлім-жітімнің себебін жан-жақты 

түсіндірмесе, адам шығыны көбейе беретін бе еді, кім білсін?! Патологиялық 

анатомияның мақсаты – ауру кезінде ішкі ағзалардағы дамыған өзгерістерді 

зерттеу. Аутопсияның міндеті – дәрігерлердің диагнозын, іс-әрекетін бақылау. 

Бізде екі бөлім бар. Аутопсия – мәйітті ашып көру саласы. Биопсия – тірі 

адамнан алынған материал. Яғни, бұл қатерлі ісікті алдын ала анықтау деген 

сөз. Мысалы, елімізде әйелдердің арасында бірінші орында сүт безінің қатерлі 

ісігі тұр екен. Бұл кезде ісіктің шетінен кесіп алып, дәрігер патолаганатомға 

жібереді. Біз дереу диагнозын анықтап береміз. Себебі, хирургтар омыраудың 

бір шетін алып тастау керек пе, сүт безін түгелдей алу керек пе, нақты шешім 

шығара алмайды. Біздің қорытынды шешім осы кезде керек.  

 – Өткенде дәрігерлер Көкшетау қаласының 24 жастағы тұрғыны Айнұр 

атты бойжеткеннің омырауын «қатерлі ісік» деп алып тастапты. Сөйтсе, әлгі 

қыз бұл дерттен құлан-таза екен. Сонда ауруды нақты анықтау жұмысы дұрыс 

жүргізілмеген бе?  

– Зерттеуі толық болмаған ғой. Дәрігерлер қателік жіберген. Біз сияқты 

ағзадан материал алып, биопсия арқылы анықтамаған. Жақында ғана бірге 

жұмыс істейтін кісінің әкесі асқазанның қатерлі ісігіне шалдығыпты. 

Қызылордадағы патологанатомдар «қатерлі ісік жоқ» деп диагноз қойған. Бір 

препаратын маған әкеліп көрсетті. Сөйтсем, қатерлі ісік екен. Ол кісіге ота 

жасалып, асқазанын алып тастады. Ал ішекті өңешке жалғап қойды. Мұндай 

жағдайда он жылдан астам өмір сүріп жатқандар бар. Егер «ісік жоқ» деген 

сөзге сеніп, ауылда жүріп қалса, ертеңгі күні оған ота жасау да көмектеспес 

еді.  

– Дәрігерлердің қателігін анықтаймыз дейсіз. Мұны мамандарға 

студенттік кезден бастап сіңіру керек шығар...  

– Күнделікті препараттарды студенттерге көрсетіп, түсіндіреміз. Әр 

аурудың асқыну жолын, алдын алу тетігін айтамыз. Тағы да қайталап айтамын, 

сүт безінен биопсия алмай, ота жасауға болмайды. Патологанатомның диагнозы 

қажет. Кейбір облыстық, аудандық ауруханалар анық-қанығына көз жеткізбей, 

«ісік» екен деп ота жасап жіберуі мүмкін. Бұл жақсы емес. Науқастың туыстары 

сотқа беруіне әбден болады. Тіпті, әлгі қыз жасанды сүт безін сатып алу керек 

болса, оның өзі қыруар ақша. Бұл адамға моралдық, материалдық жағынан 

шығын.  

 – Қайтыс болған адамның бәріне аутопсия жасауға рұқсат берілген бе?  

– Денсаулық сақтау министрлігінің «Ауруханада қайтыс болған кісіні ашып 
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көру керек» деген заңы бар. Себебі, дәрігер өз қателігін білмесе, ертең өлім 

көбейіп кетеді. Науқастың неден өлгенін анықтау қажет. Өлім себебіне талдау 

жасалады. Әр ауруханада патологиялық анатомия бөлімі жұмыс істейді. Олар 

дәрігерлердің қателігін дер кезінде ашып, дәлелдеуі керек. Мәселен, дәрігер-

гинеколог әйелдің жыныс ағзасынан қан кетті дей салуы мүмкін. Шын мәнінде, 

қан кетудің он түрлі себебі бар екен. Ал оны гинеколог біле бермейді. 

Сондықтан патологанатомдарға жатыр қырындысын тексеруге жібереді. Қан 

кетудің себептері: қабыну процесінің басталуынан, жүктіліктің қалдықтарынан, 

ісіктің пайда болуынан, туберкулезден, т.б. болуы мүмкін. Әйелдер арасында 

бедеулік неге көбейіп кетті? Бедеуліктің бірінші себебі – аборт. Жатырда тұқым 

тұрақтайтын жердің бәрі қырылып кетеді. Түсік жасатқаннан кейін күтінбейді. 

Содан қабыну процесі басталып, ұрық өту жолы бітеліп қалады. Міне, осының 

бәрін дәлме-дәл анықтаймыз. Біз диагноз қойғаннан кейін нақты ем қабылдау 

шарасы басталады.  

Тағы бір мысал. Бірде хирургке ішегі тесілген науқас келеді. Оған ота 

жасайды. Бірақ көп ұзамай ішегі қайта тесілген. Мұны екінші рет биопсия 

алғанда көрдім. Сөйтсем, ол кісі ішектің қатерлі ісігіне шалдығыпты. Демек, 

алғашқы күннен бастап екінші рет тесілгенін күтпей, онкологияға жіберіп, 

емдеу керек еді. Бір өкініштісі, хирургияға жедел түскендерді «соқырішек» деп 

кесе береді. Бірақ зерттеп қарасақ, олардың 20 пайызы соқырішек болмай 

шығады. Мәселен, адамның оң жағы ауырса, жатырдың аналық безінде, 

түтігінде қабыну процесі жүріп жатуы мүмкін. Ал хирургке барса, бас-көз 

демей соқырішегін алып тастай салады. Ол ертең басқа ауруға әкелсе ше? 

Соқырішек – артық тұрған ағза емес. Ол ішектегі бактерияны бақылап отырған 

иммунитетті орган. Оны алып тастаса, иммундық жүйе бұзылады. Бірақ 

хирургтардың қолы қышып тұра ма, кесуге асық. 

– Негізінен дәрігерлік мамандыққа осы саланы жан-тәнімен сүйетін адам 

келуі керек сияқты. Қазіргі кезде медициналық оқу орындарында білім алып 

жүргендер нағыз «дәрігер боламын» дейтіндер ме? 

– Мамандықты таңдау қиын мәселе. Мектеп бітірген жүз баланың оны 

ғана мақсатына жетуі мүмкін. Мүмкін, ол ертең дәрігер болып кетер, бірақ 

оның осы салаға икемі болуы керек. Дәрігер адамның психологиясын түсінетін, 

адамға жаны ашып тұратын маман. Мұндай маманның бойында жауапкершілік 

те мол болады. Кез келген салада маман және қатардағы азамат бар. Бір жылы 

бітірген маманнан жәй ғана дәрігер немесе білікті профессор шығуы мүмкін. 

Сондықтан адамда өз ісіне деген махаббаты, таланты болуы керек. Кейде 

мамандық таңдауға ата-анасы да себепкер болады. Бірақ бұлар бастапқыда 

қиналады. Ал әрі қарай мамандықты алып кету өзіне ғана байланысты. 

Дипломы бір болғанмен, мүмкіндігі, қарымы, білімі еш уақытта бірдей 
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болмайды. Шынын айту керек, бітіргеннің бәрі нағыз дәрігер болып кетпейді. 

Бірі республикалық, енді бірі облыстық, үшіншісі аудандық деңгейде көрінеді. 

Біз студенттердің 20-30 пайызын оқудан шығарып жіберу керек шығар деп 

айтамыз. С.Д.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медициналық университеті 

бес-алты жылдың ішінде тест жүйесін енгізді. Балдық жүйенің оқу үлгеріміне 

пайдасы көптеп тиюде. Жақсы оқитын студенттердің өзі үшке бөлінеді. Соған 

орай студенттердің де білімге деген құштарлығы артып келеді. Өйткені бітірген 

кезде дипломына бағасы айқын жазылып тұрады. Жұмысқа қабылданар кезде 

бағасына қарап «нашар оқыған студенттен қандай жақсы маман шығады?» деп 

алмайды да. Қазір мұны студенттер жете түсіне бастады. Ақылы бөлімдегі 

студенттер бұрын «маған үш қойып берсеңіз болды» деп жүре беретін. Бүгінде 

модулдық жүйемен де білім беруді қолға алдық. Оның ерекшелігі бір саланы 

бастан-аяқ оқытамыз. Мысалы, маман бір жүректі алты кафедрадан біліп 

барады. Жүректі түгел зерттеп, талдайды. Оның құрылысы, қызметі, 

өзгерістері, басқа ағзаға әсері, бәрін біліп шығады. Студенттің басында жүрек 

патологиясы туралы толық білім қалыптасады.  

– Негізі дәрігер мен мұғалім мамандығын тегін оқыту керек деген дұрыс 

шығар...  

– Әрине, кезінде бәрі тегін болды. Әсіресе, адамға ең қажетті екі мамандықты 

тегін оқыту қажеттігі байқалады. Бір мысал келтірейін. 1992-1996 жылы 

Түркістандағы Қазақ- түрік университетінің Кентауда медицина факультеті 

ашылып, үш кафедра жұмыс істеді. Сол кезде мені кафедра меңгерушісі 

қызметіне шақырды. Төрт жыл жұмыс істеп, әбден аяғынан тік тұрған соң, 

Алматыға қайтып келдім. Сонда айтайын дегенім, медицина факультетіне 

алғаш қабылданған студенттер – нағыз осы саланы таңдаған жастар еді. Олар өз 

білімімен іріктеліп, тегін білім алды. Алғашқы жылы біліміне сай 40 студент 

қабылданды. Бәрі «сен тұр, мен атайын» деген жастар. Кейіннен парақорлық 

араласып, сұйылып кетті. Қазір солардың көбі жер-жерде денсаулық сақтау 

саласын басқарып жүр. Бізді құртып жүрген – парақорлық. Бұл тек медицинаға 

ғана емес, қоғамға дендеп кірген дерт. Әйтеуір қалтасына ақша түсіруді 

көздейтіндер көп. Бұл бір күнде жөнделмейді. Бірақ қазіргі кезде оқу орнына 

енгізіліп жатқан жүйе жемқорлықты азайтуға септігін тигізеді.  

– Медициналық оқу орындарында 7-9 жыл білім алады. Соған қарамастан, 

дәрігерлердің біліксіздігіне байланысты сын көп айтылады...  

– Оқу орнында бес жыл білім алған студент толық дәрігер емес. Ол тек 

емханада ғана жұмыс істей алады. Одан кейінгі интернатурада бір пәнді жан-

жақты тереңдетіп оқиды. Мысалы, невропотолог болам десе, соны терең біліп 

шығады. Ал жалпы білім алса, ол анда емес, не мұнда емес жүреді. Негізі 9-12 

жыл оқу шетелдің моделі. Егер 12 жыл терін төгіп, аянбай білім алса, ол дәрігер 

өзінің жеке клиникасын ашуға мүмкіндігі бар. Немесе бөлім бастығы болады. 
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Ал бес-алты жылда тек бір ғана мамандықты игересің. Мұндай маман ертең 

хирургиялық ота жасай алмайды. Дәрігерлерді жеке мамандыққа бөліп оқыту 

мәселесі – арнайы білімді жетілдіреді. Демек, жүз дәрігердің тек оны ғана нағыз 

білікті маман болып шығады. Жеке бір аурудың нағыз білгірі.  

– Жауғашты аға, сіз тәуелсіздік алған жылдары медициналық терминдерді 

қазақшалаған бірден-бір ғалым екенсіз. Осы жөнінде айтыңызшы...  

– Иә, ол рас. Еліміз босағасын бөлектеп, егеменді мемлекет болып 

шыққанда медицина саласында қазақша оқу құралы кездеспейтін. Бар 

болғанның өзінде, көбі аударма оқулық еді. 1993 жылы «Патологиялық 

анатомия» атты оқу құралын шығардым. Қаншама патологиямен туылған 

сәбилердің суретімен бердім. Осыны жазу үшін көп уақытымды сарп еттім. 

Қазақ тілінде 742 беттік оқулық жазу үшін, медицинаның ғана емес, тілдің 

маманы болуың керек. Қарағандыда бір әріптесім Ресейдің оқулығын қазақшаға 

аударды. Ал мен күнделікті студенттерге осы саланы сіңіріп келе жатқан маман 

ретінде өзім жазуға кірістім. Қазақстанда алғаш рет патологиялық анатомия 

бойынша оқулықты қолға алған автор ретінде танылдым. 2004 жылы қайта 

толықтырылып, 2008 жылы екінші басылымы жарық көрді. «Патологиялық 

анатомия терминдерінің орысша-латынша-қазақша түсіндірме сөздігінің» (1994 

ж.) жеке авторы, «Гистология, цитология, эмбриология атласының», «Орысша-

қазақша медициналық сөздіктің», «Ағылшынша-қазақша медициналық 

сөздіктің» серіктес авторымын. Ал 2007 жылы жаңа бағытта жазылған 

оқулықтар мен сөздіктер үшін Жоғары оқу орындарының бірлестігі тарапынан 

Ахмет Байтұрсынов атындағы медальмен марапатталып, «Саңлақ автор» 

атандым. 2011 жылы «Ана тілінде» «Жүйкеге тиген жіңішкелік белгісі» деген 

мақалам шықты. «Бұл белгінің бізге еш керегі жоқ, бұл орысқа ғана тән нәрсе» 

деп жаздым. Кейінгі жылдары патологанатомнан гөрі тіл маманы болып кеттім. 

Тіл мәселесіне келгенде кіммен болсын таласуға бармын. «Өз әліпбиіңді 

түземей, латын біздің не теңіміз?» деген мақалам да жарық көрді. Әліпбидегі 42 

әріптен орыстың әріптерін алып тастайтын уақыт жетті дегенді ашып айттым. 

25 жылдан бері тілдің тағдырына алаңдап, аракідік мақала жазып тұрамын. Рас, 

өз мамандығым мен тіл мәселесін қатар қоямын.  

1994 жылы «Ана тілі» газетіне бірінші рет 145 медициналық терминді 

жарыққа шығардым. Міне, содан бастап сөздіктерді жинай бастадым. Бас-аяғы 

142 ғылыми жұмыстың авторымын. Өзімді қазақ тілінің жанашыры деп 

есептеймін. Себебі, 1988 жылы медициналық оқу орнында екі-ақ қазақ бөлімі 

болды. Құдайға шүкір, қазір студенттердің 80 пайызы қазақ. 1988 жылы 

университеттің Ғылыми кеңесінде қарар шығып, Мәскеуге докторантураға 

кетуім керек еді. Кафедра меңгерушісі татар ұлтының өкілі болатын. Татар 

болса да, қазақ тіліне жаны ашып: «Сен кетсең мына жерде қазақша дәріс 

беретін ешкім қалмайды ғой» деп мұңая қарағанда, ет жүрегім елжіреп кетсін. 
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Содан амал жоқ, елдің баласы армандап жүрген Мәскеу докторантурасынан өз 

еркіммен қалып қойдым. Егер болашағын, білікті ғалым болуын көздейтін 

маман болса, көзді жұмып тартып кетер еді. Бірақ мен өйтпедім. Содан кейін 

біржола оқулық жазуға кірістім. Меніңше, менің ұлтжандылығымның, 

патриоттығымның көрінісі осында жатқан сияқты. 

– Сонау Самарқанда туып-өстіңіз. Елге ертерек оралуыңыздың да 

астарында қазақтықты жоғалтпау деген мақсат жатты дейсіз бе?  

– Өзім Өзбекстанның Тамды ауданында тудым. Тамды – қазақтың жері. 

Сол кезде тірі өзбекті бір мәрте ғана көргенім бар. Самарқан медициналық 

университетіне түсіп, үздік бітірдім. Бірақ оқу орнында үш жыл өзбекше және 

орысша оқыдым. Кейін сонда қалып жұмыс істедім. 1971-79 жылға дейін 

студенттерге өзбек және орыс тілінде дәріс оқыдым. Ал, Алматыға неге көшіп 

келдім? Қызым екінші сыныпқа, балам бірінші сыныпқа баратын кез. Әйелім – 

Нүкістің қазағы. Екеуміз отырып, ақылдастық. «Ертең қызымыз бой жетіп, 

өзбекке ұзатылып кетсе не болады? Ұлым тәжіктен қыз алып, тұқымын бұзса, 

ұрпағымыз қалай өрбиді?» деген сауалдар мазалай бастады. Сөйтіп, қауіптің 

алдын алып, 1979 жылы Алматыға көшіп келдік. Бірақ сол жылдары жоғарыдан 

«қазақты Алматыға жолатпау керек» деген нұсқау болған. Қазақтар 25 

пайыздан аспайтын. Біздің ұтқанымыз, Өзбекстандағы жеке үйімізді сатып, 

Алматының шетінен жер үй алдық. Жұмыс бар, прописка жоқ. Уақытша 

тіркеуге тұрайық деп, күнде орыстың кемпір-шалдарының үйін жағалаймыз. Ал 

олардың итіне арналған бір бөлмесі бар. Шынымды айтсам, сол уақытта бізді 

маңайына жуытатын Алматыны көрмедім. Бүгінде бәрі басқаша. Алматы 

қазақы қалаға айналды. 1979 жылдан С.Д. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық 

медициналық университетінде қызмет атқарып келемін. 35 жыл ғұмырымды 

студенттерге білім беруге арнаппын. «Паталогиялық анатомия модулі» 

кафедрасының меңгерушісі ретінде әлі де талай мамандарды тәрбиелеуге күш-

қуатым жетеді деп ойлаймын.  

– Әңгімеңізге рахмет!   

 

Әңгімелескен  Динара Мыңжасарқызы  

 

//Түркістан.- 2014.- №06.- 13 ақпан.- Б.4 
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     Ж.Б. Ахметовтың өмірі мен еңбектері туралы мақалалар 

1. Сердәлі Бек-Жігіт. Доцент Ахметов Ж.Б. //Алаш 
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Сборник.Вып.13. /С.И. Иржанов, К.Б. Манекенова, А.М. Дауреханов. 
//Вопросы морфологии и клиники.- Алматы, 2004.- С.3-9.  

7. Биопсияның білгірі: Профессор Жауғашты Байназарұлы 
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Ахметов 70 жаста. //Денсаулық.- 2014.- №3.- Б.14-15 . 
8. Мыңжасарқызы Д. Жауғашты Ахметов, С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университетінің кафедра 
меңгерушісі, жоғары санатты дәрігер-патологанатом: Тілдің де 
білгірі болып кеттім. //Түркістан.-2014.-№06.-13 ақпан.- Б.4 

9. Сахариева А. Жауғашты Байназарұлы: Патологиялық 
анатомия – құпиясы түпсіз ғылым. //Қазақстан- ZAMAH.- 2014.- №11-
12.-19 наурыз.- Б.18 

 
Еңбектердің хронологиялық көрсеткіші 

Ғылыми әдебиеттер 
 
 

1968 

1. Ахметов Ж.Б. К патоморфологии печени новорожденных и 
мертворожденных при болезни Боткина у матерей: Научные труды 
Сам.МИ, т.44, Ташкент, 1968.- С. 35-38.  

2.  Ахметов Ж.Б. Об изменении коры надпочечников у кроликов 
при хроническом введении гексахлорана и нанесении перелома (I 
сообщение): Тезисы докладов IX науч. конферен. молодых ученых.- 
Самарканд, 1968.- С. 21-22.  

 
1969 

3. Ахметов Ж.Б. Функционально-морфологическая взаимосвязь 
между корой надпочечников и желудком в норме и при раке желудка 
(по данным литературы): В сборнике «Злокачественные 
новообразования».- Харьков, 1969.- С. 72-74. 

4.  Ахметов Ж.Б. Об изменении коры надпочечников у кроликов 
при хроническом введении гексахлорана и нанесении перелома (II 
сообщение): Сборник молодых ученых Узбекистана.- Ташкент, 1969.- 
С. 68-69.  

5.  Ахметов Ж.Б., Азизова О.М. К патоморфологии надпочечников 
при хроническом отравлении метилмеркафтофосом: Научн. труды 
САМ.МИ. т. 53. /С.М. Азизова.- Самарканд, 1969.- С.8-10 

6.  Ахметов Ж.Б. О метастазах рака желудка в кожу: В сб. 
«Злокачественные новообразования».- Харьков, 1969.- С. 136-137.  

 
1970 

7. Ахметов Ж.Б. Морфологические и гистохимические изменения 
надпочечников при метастазах в них рака желудка: «Сборник 
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научных работ по клинической патофизиологии и биохимии».- 
Харьков, 1970.- С. 212-215. 

8.  Ахметов Ж.Б. Смешанная опухоль кожи: «Сборник научных 
работ молодых ученых института».- Харьков, 1970.- С. 107-108.  

9.  Ахметов Ж.Б. К патоморфологии надпочечников при 
хроническом отравлении метилмер-каптофосом и комбинированной 
травме: «Тезисы докладов 58 научной конференции. Сам.МИ».- 
Самарканд, 1970.- С. 21-22. 

 
1971 

10. Ахметов Ж.Б. Морфологические и гистохимические изменения 
коры надпочечников при некоторых формах рака желудка: Сборник 
«Злокачественные новообразования».- Харьков, 1971.- С. 120-124 

11.  Ахметов Ж.Б., Тищенко М.А. Морфологические и 
гистохимические изменения коры надпочечников при раке желудка: 
Материалы V Всесоюзного съезда патологоанатомов.- Ереван, 1971.- 
С. 55-56  

12.  Ахметов Ж.Б. Морфологические и гистохимические изменения 
в надпочечниках при раке желудка. Автореф. дис. на соиск. учен. 
степени к.м.н.- Харьков, 1971.- 24 с.  

13.  Ахметов Ж.Б., Набухотный Т.К. Изменения в надпочечниках 
при экспериментальном гриппе: Сб. научных работ физиологии и 
патологии эндокринных желез. - Харьков, 1971.- С. 134-138.  

14.  Ахметов Ж.Б., Набухотнный Т.К. Изменения в вилочковой 
железе при экспериментальном гриппе: Сб. научных работ 
физиологии и патологии эндокринных желез- Харьков, 1971.- С. 213-
217.  

15.  Ахметов Ж.Б., Макотченко В.М., Васильченко Р.П. 
Функциональное состояние коры надпочечников при отравлениях 
ароматическими нитросоединениями (тринитротолуол, 
нитробензол) в эксперименте: Сб. научных работ физиологии и 
патологии эндокринных желез. - Харьков, 1971.- С. 117-121.  

16.  Ахметов Ж.Б., Макотченко В.М. Влияние гидрокортизона на 
течение хронического отравления свинцом в эксперименте: Сб. 
научных работ физиологии и патологии эндокринных желез. - 
Харьков, 1971.- С. 114-117.  
 

1972 

17. Ахметов Ж.Б. Морфологические изменения коры 
надпочечников при оперативном вмешательстве на желудке: «Труды 
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молодых ученных медиков в Узбекистане». т. 3.- Ташкент, 1972.- С. 
362-364.  
 

1974 
Ахметов Ж.Б., Азизова О.М. и др. Морфологические изменения 
органов при интоксикации пестицидами: «Труды городской 

конференции биологов и морфологов».- Самарканд, 1974.- С. 95-96.  
 

 
1975 

18. Ахметов Ж.Б. Частота врожденных пороков развития: В сб. 
«Вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии».- Ташкент, 1975.- С. 
145-146. 
 
 

1977 

19. Ахметов Ж.Б. Учебный стенд практических занятии по 
патологической анатомии: Рац. предложение, Самарканд, 1977.- №90.  
 

1979 

20. Ахметов Ж.Б., Кашкин Л.М., Бурлак-Вовк З.И. Сравнительная 
токсичность и патоморфологические изменения при остром 
отравлении парами дихлорэтана и пентахлорэтана: В сб. «Научные 
основы гигиены труда и ликвидации инфекционных болезней 
гигиеническое значение факторов внешней среды, малой 
интенсивности». /Л.М. Кашкин, З.И. Бурлак-Вовк.- Харьков, 1979.- С. 
39-42.  

 
1981 

21. Ахметов Ж.Б., Бакенова К.З.  Морфологические изучение 
иммунокомпетентных органов при сенсибилизации и 
гипосенсибилизации в эксперименте: В сб. «Вопросы теоретической 
и клинической медицины». Работы молодых ученых АГМИ. - Алма-
Ата, 1981.- С. 33-37.  
 

1983 

22. Ахметов Ж.Б., Балмахаева P.M. Морфологическая картина 
костного мозга и периферической крови у крыс при 
экспериментальной хронической фосфорной интоксикации: В сб. 
«Актуальные вопросы профпатологии и токсикологии». - Алма-Ата, 
1983.- С. 88-97. 
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23.  Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С., Бакенова К.З. Некоторые 
морфологические особенности хронических неспецифических 
заболеваний легких у взрослого населения гг. Алма-Аты: В сб. 
«Материалы республиканской конференции», «Состояние 
мониторинга загрязнения окружающей среды в Казахстане». - Алма-
Ата, 1983.  

24.  Ахметов Ж.Б. Хронический обструктивный бронхит: Вопросы 
морфологии и патогенеза. В материалах I съезда гистологов 
Узбекистан, 1983.- С. 17.  
 

1984 

25. Ахметов Ж.Б. Морфологические изменения при висцеральном 
кандидозе у детей раннего возраста. //Труды 3-Всесоюзной 
конференции детских патологоанатомов.- М.,1984.- С.71-72 

26.  Ахметов Ж.Б., Бакенова К.З. Морфологические изучение 
сосудов иммунокомпетентных органов при сенсибилизации и 
гипосенсибилизации в эксперименте: В сб. трудов Алма-Атинского 
ГИДУВа посвящ. Юбилею института. - Алма-Ата, 1984.- С.17-20.  

27.  Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С., Бакенова К.З. и др. Патоморфоз 
хронических неспецифических заболеваний легких по материалам 
патологоанатомических отделений больниц г. Алма-Аты: В кн. 
«Диагностика и лечение бронхолегочных заболеваний». - Алма-Ата, 
1984.- С. 57-60.  

28.  Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С., Бакенова К.З., Гзуля Ф.И. и др. 
Патоморфологическая характеристика, частота хронических 
неспецифических заболеваний легких в условиях г. Алма-Аты по 
данным патологоанатомических отделений больниц: В сб. «Здоровье 
населения и окружающая среда». - Алма-Ата, 1984.- С. 68-70.  

 
1985 

29. Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С., Бакенова К.З. 
Патоморфологические особенности и характер распространения 
хронических неспецифических заболеваний легких в условиях 
окружающей среды г. Алма-Аты: В кн. «Материалы IV объед. Съезда 
гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов паразитологов и 
инфекционистов Казахстана».- Чимкент, 1985.- С. 156-158.  

 
           1986 

30. Ахметов Ж.Б. Морфологические изменения органов дыхания у 
крыс в условиях натурного эксперимента: Материалы 
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межведомственной научно-практической конференции «Город и 
окружающая среда».- Алма-Ата, 1986.- С. 11-13.  

 
            1987 

31. Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С. и др. Анализ осложнений и причин 
смерти при хронических неспецифических заболеваний легких в 
зависимости от условий               г. Алма-Ата: В кн. «Патология органов 
дыхания и реактивность организма». - Алма-Ата, 1987.  

32.  Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С., Бакенова К.З. Некоторые 
морфологические особенности хронических неспецифических 
заболеваний легких в условиях г. Алма-Аты: В кн. «Состояние 
мониторинга загрязнения окружающей среды в Казахстане». - Алма-
Ата, 1987.- С.19-22.  

 
            1988 

33. Ахметов Ж.Б., Плешкова С.М. и др. Динамика морфологических 
изменений в легких при экспериментальной синегнойной 
пневмонии у морских свинок: В кн. «Проблемы реактивности и 
адаптации клеток, тканей и органов». - Караганда, 1988.- С. 133- 134.  

34.  Ахметов Ж.Б. и др. Морфологические изменения сосудов при 
хронических неспецифических пневмониях: В кн. «Патология сосудов 
и сердца». /Ж.Б.Ахметов, К.З. Бакенова, Р.У. Токмурзина, 
Х.С.Нугманова и др.- Алма-Ата, 1988.- С. 80-83. 

35.  Ахметов Ж.Б., Плешкова С.М. Биохимические и 
морфологические изменения органов в условиях натурного 
эксперимента: В кн. «Состояние внешней среды г.Алма-Аты и 
здоровье человека- Алма-Ата, 1988.- С. 84-86.  

36.  Ахметов Ж.Б., Ударцева Т.П. Морфологические и изменения 
островков Лангерганса кроликов при гипокинезии: В кн. 
«Функциональные и метаболические изменения в организме при 
экстремальных состояниях Алма-Ата». - Алма-Ата, 1988.  

37.  Ахметов Ж.Б. Опыт работы кафедры патологической анатомии 
АГМИ по перестройке учебно-методического процесса: В кн. 
«Актуальные вопросы перестройки учебнометодической работы на 
кафедрах медикобиологических дисциплин».- Актюбинск, 1988.- С. 
11. 

 
 

       1989 
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38. Ахметов Ж.Б., Нугманова Х.С. и др. Морфологические 
особенности и некоторые вопросы патогенеза пневмоний в условиях 
г. Алма-Ата:  В кн. «Тезисы докладов VIII Всесоюзного съезда 
патологоанатомов».- Тибилиси, 1989.- С. 71-73.  

39.  Ахметов Ж.Б., Егорова З.Д., Орлова Г.В. Микроэлементы ткани 
легких при хроническом бронхите: В кн. «Тезисы Всесоюзного 
симпозиума «Микроэлементы человека». - М., 1989.- С. 99. 

40.  Ахметов Ж.Б., Исмаилова Ю.С., Бакенова К.З. Морфологические 
изменения тимуса и периферических органов иммуногенеза в 
условиях натурного эксперимента: В кн. «Влияние 
экспериментальных факторов на организм». - Алма-Ата, 1989.- С. 32-
35.  

41.  Ахметов Ж.Б., Белозеров Е.С. и др. Подходы и методы 
разработка оценочных показателей и движущих факторов 
окружающей среды: Методические рекомендации. - Алма-Ата, 1989.  

42.  Ахметов Ж.Б. Способ моделирования синегнойной пневмонии. 
Изобретение: Авторское свидетельство №1504662. /Ж.Б. Ахметов., 
К.М. Маскеев., С.М. Плешкова.- М., 1989. 

 
        1990 

43. Ахметов, Ж.Б. Патологиялық анатомия (дәрігерлер 
институтында оқитын студенттерге арналған оқулық 2 бөлім): 
ҚР.ДМ. Алматы мемлекеттік медицина университеті. /Ж.Б. Ахметов.- 
Алматы, 1990.- 112 б. 

44.  Ахметов, Ж.Б. Патологиялық анатомия. Т. 1: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1990.- 103 б.  

45.  Ахметов, Ж.Б. Патологиялық анатомия. Т.ІІ: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1990.- 111 б.  

46.  Ахметов Ж.Б. Вопросы пато- и морфогенеза хронических 
неспецифических заболеваний легких в условиях загрязненной 
городской зоны: В кн. «Экологические проблемы Казахстана».- Алма-
Ата, изд-во «Наука».- 1990.- С. 32-33.  

47.  Ахметов Ж.Б., Исмаилова Ю.С., Бакенова К.З. К вопросу о 
морфогенезе и патоморфозе острых и хронических неспецифических 
заболеваний органов дыхания: В кн. «Клиника профилактика 
туберкулеза и неспецифических заболеваний органов дыхания». - 
Алма-Ата, 1990.- С. 147-149.  
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                                                             1991 

48. Ахметов Ж.Б., Исмайлова Ю.С.  Патологиялық анатомия. 
Жеке бөлімі (дәрігерлер институт студенттеріне арналған оқу 
құралы 4-бөлім): ҚР.ДМ. Алматы мемлекеттік медицина 
университеті. /Исмайлова Ю.С. Ахметов Ж.Б.- Алматы, 1991.- 106 б. 

49.  Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия. Жеке бөлімі 
(дәрігерлер институт студенттеріне арналған оқу құралы 3-бөлім): 
ҚР.ДМ. Алматы мемлекеттік медицина университеті. /Ж.Б. Ахметов.- 
Алматы, 1991.- 105 б.  

50. Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия. Жеке бөлімі 
(дәрігерлер институт студенттеріне арналған оқу құралы 4-бөлім). 
/Ж.Б. Ахметов.- Алматы, 1991.- 104 б.  

51.  Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия. Т.І: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1991.- 106 б.  

52.  Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия. Т.ІV: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1991.- 105 б.  

53.   Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия.  Т.ІІ: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1991.- 107 б.  

54.  Ахметов, Ж.Б. Патологиялық анатомия. Т.ІІІ: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 1991.- 107 б.  

55.  Ахметов, Ж.Б. О некоторых патогенетических механизмах 
развития хронических неспецифических заболеваний легких: В сб. 
«Тезисы XI Всесоюзного съезда фтизиатров».- М., 1991.- С. 17.  
 

1993 

56. Ахметов, Ж.Б.  Патологические механизмы развития 
хронических заболеваний легких в условиях г.Алма-Аты.  /Ж.Б. 
Ахметов. //Материалы І съезда гистологов и морфологов 
Узбекистана.Ташкент 4-6 октября 1993г.Узбекистон 
морфологларининг биринги съезды.- Ташкент, 1993.- С.9. 

57.  Ахметов, Ж.Б.  Хронический обструктивный бронхит:вопросы 
морфологии и патогенеза.  /Ж.Б. Ахметов. //Материалы І съезда 
гистологов и морфологов Узбекистана.Ташкент 4-6 октября 
1993г.Узбекистон морфологларининг биринги съезды.- Ташкент, 
1993.- С.1. 

58.  Ахметов, Ж.Б.  Патологиялык анатомия: (жеке болiмдерi) 
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/Ж.Б. Ахметов.- Алматы: Ана тілі, 1993.- 352 с.  

59.  Ахметов, Ж.Б. Особенности развития хронических заболеваний 
легких в связи с экологическими условиями г.Алма-Ата: Материалы 
2-ой Международной конференций «Агроэкология и образование 
Алма-Ата», 1993.- С. 49-50. 

60.  Ахметов, Ж.Б. Патологические механизмы развития 
хронических заболеваний легких в условиях г. Алма-Аты: В 
материалах І съезда патологоанатомов республики Узбекистан.- 
Ташкент, 1993.- С. 57.  
 

1994 

61. Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия терминдерінің 
орысша-латынша-қазақша түсіндірме сөздігі. /Ж.Б. Ахметов.- 
Алматы, 1994.- 96 б. 

62.  Патологиялық анатомия терминдерінің орысша- латынша-
қазақша түсіндірме сөздігі.- Алматы, 1994.-96 б. 

63.  Морфология саласындағы жаңа қолданыстар: Қазақ тілін 
медицина саласына кіргізуге арналған конференция материалдары.- 
Қарағанда, 1994.- 15 б.  

64.  Морфология саласындағы терминология мәселелері: 
Материалы V конференция материалдары.- Қарағанда, 1994.- 15 б. 

 
 
1995 

65.   Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы: Білім, 1995.- 242 
б.  

66.   Ахметов, Ж.Б.  Патологиялық анатомия. Жеке бөлімі: 
Медициналық жоғары оқу орындарының... студент. арналған 
оқулық. /Ж.Б. Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы: 
Ана тілі, 1995.- 352 б.  

 
1997 

67. Ахметов Ж.Б.  Морфология червеобразного отростка по 
материалам ЦГКБ г. Алматы.  /Ж.Б. Ахметов. //ІІ съезд 
патологоанатомов Республики Узбекистан.- Ташкент, 1997.- С.22-24. 

68.  Ахметов Ж.Б. Патология червеобразного отростке по 
материалам ЦГКБ г. Алматы: В кн. II съезд патологоанатомов 
республики Узбекистана.- Ташкент, 1997.- С. 25-26.  



 

2014 ж. С.Ж.Асфендияров Атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті * 

49 
 

 
1998 

69. Ахметов Ж.Б. и др. Программа по патологической анатомии 
для студентов высших медицинских учебных заведений.  /Ж.Б. 
Ахметов., С.И. Иржанов., К.З.Бакенова., С.Р. Есиргепова., Э.Н. Шумкова. 
- Алматы, 1998.- 69 с.  

70. Ахметов Ж.Б. Атеросклероз: Энциклопедия «Қазақстан».- 
Алматы, 1998, том 1.- С. 552.  

 
1999 

71. Ахметов Ж.Б. и др. Методика преподавания клинической 
патоморфологии в свете современной концепции высшего 
медицинского образования.  /Ахметов Ж.Б., Иржанов С.И., Бакенова 
К.З., Есиргепова С.Р., Шумкова Э.Н. //Тезисы ІІ съезда 
Международного Союза Ассоцоации патологоанатомов.7- 10 декабря 
1999г.- М., 1999.- С.41-43.  

72.  Ахметов Ж.Б. Биопсия: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
1999, том 2.- С. 337. 

73.  Ахметов Ж.Б. Бітеу жара: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
1999, том 2.- С. 519.  

74.  Ахметов Ж.Б. Гемангиома: Энциклопедия «Қазақстан».- 
Алматы, 1999, том 2.- С. 642.  

75.  Ахметов Ж.Б. Гемоторакс: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
1999, том 2.- С. 644.  

76.  Ахметов Ж.Б. Методика преподавания клинической 
патоморфологии в свете современной концепции высшего 
медицинского образования: Тезисы докладов на II съезде 
Международного Союза Ассоциации патологоанатомов 7-10  декабря 
1999 г. /Ж.Б. Ахметов., С.И. Иржанов., К.З. Бакенова.- 1999.- С.363-364. 

77.  Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомиядан типтік бағдарлама: 
Умо медвузов РК.  /Ж.Б. Ахметов С.И.Иржанов., К.З. Бакенова.- 
Алматы,1999.  

78.  Ахметов Ж.Б. Особенности воспалительно-регенераторных 
изменений печени при эхиноккозе: Клиническая хирургия. 
Межвузовский сборник научных работ, посвященных 60-летию проф. 
Э.А. Апсатарова. /Ж.Б. Ахметов., К.З. Бакенова., А. Жаксыбергенов.- 
Алматы, 1999.- С. 58-59. 

79.  Ахметов Ж.Б. Медициналық сөздік.  /Ж.Б. Ахметов., Т.А. 
Муминов., А.Р. Рахишев и др.- Алматы: «Атамұра», 1999.- С.65-78.  
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80.  Ахметов Ж.Б. Программа по патологической анатомии для 
студентов высших медицинских учебных заведений: УМО медвузов 
РК. /Ж.Б. Ахметов., С.И. Иржанов., К.З. Бакенова., С.Р. Есиргепова., Э.Н. 
Шумкова.- Алматы, 1999.- 19 с. 

 
2000 

81. Ахметов, Ж.Б. Морфология саласындағы терминология 
мәселелері: «Медицина білімі – мемлекеттік тіл аясында».- Алматы, 
2000.- С.29-31.  

 
2001 

82. Ахметов, Ж.Б. Гинекомастия: Энциклопедия «Қазакстан».- 
Алматы, 2001.- том 3.- С. 35.  

83.  Ахметов, Ж.Б. Гипертрофия: Энциклопедия «Қазакстан».- 
Алматы, 2001.- том 3.- С. 38. 

84.  Ахметов, Ж.Б. Дентин: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
2001.- том 3.- С. 196. 

85.  Ахметов, Ж.Б. Дистрофия: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
2001.- том 3.- С. 247. 

86.  Ахметов, Ж.Б. Діріл ауруы: Энциклопедия «Қазақстан».- 
Алматы, 2001.- том 3.- С. 329.  

87.  Ахметов, Ж.Б., Белова Е.С. Роль адренергической и 
холинергической иннервации лимфоидных органов в морфогенезе 
иммунного ответа: Мат. Международной конференции «Медицина и 
образование в 21 веке посвященной 70-легию КазГМУ». - Алматы, 
2001.- С. 332.  

88.  Ахметов, Ж.Б., Актаева Л.М. Морфологическое исследование 
соскобов полости матки и плацент у пациентов после операции по 
поводу острой хирургической патологии брюшной полости во время 
беременности: Мат. Международной конференции «Медицина и 
образование в 21 веке посвященной 70-легию КазГМУ». - Алматы, 
2001.- С. 334-335.  

 
2002 

89. Ахметов, Ж.Б. Морфогенез хронического гастрита, 
ассоцированного и неассоцированного с геликобактерной 
инфекцией в условиях хронической фосфорной интоксикации: 
Вопросы морфологии и клиники. Вып. 8. Материалы 
Республиканской научной конференции с международным участием 
«Современные проблемы теоретической, и клинической 
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морфологии». /Ж.Б. Ахметов., К.З.Бакенова., А.А. Калашников.- 
Алматы, 2002.- С.99-102. 

90.  Ахметов, Ж.Б. Сепсис в структуре смертности 
многопрофильной больницы г. Алматы: В сб. «Вопросы морфологии 
и клиники». /Ж.Б. Ахметов, Г.К. Мамбетова, Э.Б. Сатбаева. - Алматы, 
2002.- Вып.7.- С. 52-54.  

 
2003 

91. Ахметов, Ж.Б., Ивакин В.М. К диагностике сифилитического 
поражения желудка: Сб. науч.трудов ГКБ №1 г. Алматы посвещ. 20- 
летию городской клин, б-цы. - 2003.- №1.- С.242. 

92.  Ахметов, Ж.Б. Қан алу: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
2003.- т.5.- 519 б. 

93.  Ахметов, Ж.Б. Қан кету: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
2003.- т.5.- 525 б. 

94.  Ахметов, Ж.Б. Типовая учебная программа «Патологическая 
анатомия»: Мин. обр. и науки РК. /С.И. Иржанов., К.З. Бакенова., Ю.С. 
Исмаилова., Э.Н. Шумкова., Г.К. Мамбетова.- Астана, 2003.  

95.  Ахметов, Ж.Б. Ағылшынша-қазақша медициналық сөздік. /Ж.Б. 
Ахметов, Т.А. Момынов., А.Р. Ракишов. - Алматы, 2003.- 60 бет. 

 
2004 

96. Ахметов  Ж.Б.  Патологиялық анатомия: Медициналық 
жоғары оқу орындарының... студент. арналған оқулық. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Асфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 2004.- 688 б.  

97. Ахметов  Ж.Б.  Патологиялық анатомия: Медициналық 
жоғарғы оқу орындарының...студент.арнал оқулық: Т2. /Ж.Б. 
Ахметов; С.Ж.Aсфендияров ат-ғы ҚазҰМУ.- Алматы, 2004.- 688 б.  

98. Ахметов Ж.Б., Ибраева А.Ы. Сочетание аденокарциномы, 
злокачественного карциноида слепой кишки с диффузным 
полипозом толстой кишки: В сб.: «Вопросы морфологии и клиники».- 
2004.- вып.13.- С. 35-38. 

99. Ахметов Ж.Б., Алибеков Б.Д. Светлоклеточная аденокарцинома 
эндометрия: В сб.: «Вопросы морфологии и клиники». - 2004.-вып.14.- 
С.18-20. 

100. Ахметов Ж.Б. Лейкоз: Энциклопедия «Қазақстан».- Алматы, 
2004.- т.6.- Б.243-244. 

101. Ахметов Ж.Б. Лимфаденит: Энциклопедия «Қазақстан».- 
Алматы, 2004.- т.6.- Б.260-261. 

102. Ахметов Ж.Б. Маскүнемдік: Энциклопедия «Қазақстан».- 
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«Жедел баспа баспаханасы», 2004.- 688 бет 
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104. Гистология, цитология және эмбриология 
алсы:Мед.жоғары оқу орын-ң. /Қазымбет П. Ахметов Ж.Б., М. Рысұлы, 
Ж.Б. Ахметов.- Астана-Москва, 2005.- 400 б.  
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105. Ахметов Ж.Б., Алибеков Б.Д. Патоморфология щитовидной 
железы по материалам аутопсийных исследований: Сборник тезисов 
6 международной научно- практической конференции «Актуальные 
вопросы эндокринологии». - Алматы, 2006. - С. 17-18. 

106.  Ахметов Ж.Б. Медициналық терминдерді қалыптастыру 
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Республиканская конференция, Алматы.-2006.- С.145-147.  

107.  Ахметов Ж.Б., Лим А.И. О некротизирующей эпителиоме 
Малерба: Сборник «Вопросы морфологии и клиники». Выпуск 18. - 
Алматы, 2006. - С.73-76. 
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108.  Ахметов Ж.Б.. Ажибаев Ж.Н. Морфологическая 
диагностика болезни Гиршпрунга:  Сборник «Вопросы морфологии и 
клиники». Выпуск 22. - Алматы, 2007. - С.21-23.  
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109.  Ахметов  Ж.Б.  Патологиялық анатомия: Қайта өңдеген екінші 
басылым. /Ж.Б. Ахметов.- Алматы: Білім, 2008. 

110. Ахметов Ж.Б. Экстрагенитальный эндометриоз, развившийся 
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113.  Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия: оқулық: ҚР Денсаулық 
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- (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 
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саласындағы маңызы мен орны.  /К.З. Бакенова, С.И. Иржанов, Ж.Б. 
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126. Патологиялық анатомияның медициналық білім саласындағы 
маңызы мен орны.  /К.З. Бакенова, Ж.Б. Ахметов, С.И. Иржанов. 
//ҚазММУ хабаршысы.- 2000.- N8.- Б.67-69. 
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146.  Ахметов Ж.Б. и др.  К вопросу о морфологической 

диагностике внутреннего эндометриоза.  /А.Д. Сапаргалиева, Е.Н. 
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Анасы Күнсалқын, әкесі Байназар, Жауғашты 16 жаста 
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16 жастағы сыныптастар, 1960 ж. 

      

 

1965 ж.  Самарканд 
Ахметов Ж.Б. (5 курс) 
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Группалас достары Біләл, Зина 

(Самарқанд мед.институты) 

 

 

 
 

Жауғашты анасы Күнсалқын, қарындасы Айзада, 

жұбайы Набирамен.Самарқанд, 1971ж. 

 

 

процесса 
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Аспирант Жауғаштының ұстаған бірінші балығы 

1970 ж. Харьков  
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Жұбайы Набирамен. Сочи, 1975 ж.  
 

 
 

Самарқанд, академик В.В.Серовпен 1978 жыл. 
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Жұбайы Набира, ұлы Нұрлан, қызы Шолпан және Жауғашты  

Алматы, 1979 ж.   
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Нағашысы Піржанмен Д.Қонаев ескерткіші алдында.  

Алматы, 1982 ж. 
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Профессор Исмаилова Ю.С., доцент Бакенова КЗ., доцент Ахметов Ж. 

КССР Патологоанатомдарының VI съезд, Ташкент, 1983. 
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1994 ж. Халықаралық қазақ-түрік университеті факультет  

деканы Бекмұратов Е.: декан орынбасары Шалқарова Ж., 

 Ахметов Ж. студенттермен 
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Алматы шипажайы  

Жұбайы Набирамен 1995 ж. 
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2007 жыл Кафедра ұжымымен  

 

 
2009 ж. Алматы көлінің жағасында 

 
 



 

2014 ж. С.Ж.Асфендияров Атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті * 

69 
 

 

 
Микроскоппен ойласып Алматы, 2010 ж. 
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Қарындасы Айзада, апасы Гүлзад 

Теміртау, 2012 ж. 
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Ұлы Нұрлан, қызы Шолпан  

Алматы, 2012 ж.  
  

 
Жауғашты баласы Нұрлан және оқушыларымен Алматы, 2012 жыл 
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Немересі Ерланмен, Алматы, 2011ж.   

 
 

 
Астанада ағайындарымен 2011ж. 
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Ағайындарымен, Алматы 2012 ж.  
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