
ӘЙЕЛДЕР КОНЦУЛЬТАЦИЯСЫ 

АКУШЕРЛІК  СТАЦИОНАР ЖОҒАРЫ                                                                 
ЖАЙЛЫЛЫҚ БӨЛІМІ 

              Бұл жерде болашақ аналарды: 

 Заманау жабдық; 

 Босануға дейінгі бақылау; 

 Босануға дейінгі бөлімде 1 және 2 орындық   

жоғары   жайлылық  палатада орналастыру; 

 Босануды жеке жүргізу; 

 Жоғары біліктілік санатты  мамандардың          

бақылауы;  

 Серіктестік босану; 

 Босанудан кейінгі бөлімде «Ана және сәби» бір 

орындық палатаға орналастыру; 

 Акушер-гинеколог  және неонатологтың  тәулік  

бойы босанудан кейінгі көмегі; 

 Жанұялық палаталар; 

 Босануды сақтандыру; 

 Жас  ана мектебі күтеді. 

 

 Әр әйелдің жеке бабын табу; 

 Емделушілердің нәсілі, ұлты, діни және                     

саясаттық сенімдері, жасы, әлеуметтік            

жағдайына қарамастан құқықтарын құрметтеу; 

 Барлық емдеу-диагностикалық үрдіс кезеңдерінде 

емделушілерге психологиялық ыңғайлы жағдай    

туғызу және қамтамасыз ету; 

 Әдеп және деонтология қағидаларын сақтау.  

БІЗДІҢ ҚАҒИДИЛАР: 

 Барлық қауіп-қатер тобының жүктілігін жүргізеді; 

 УДЗ барлық түрлері; 

 Жатыр мойынының ауруларын емдеу; 

 Жүктіліктің соңына дейін жетпеуі, отбасын                 

жоспарлау бойынша мамандандырылған                                  

тәсілдер; 

 Контрацепциялардың жеке  әдістерін таңдау;  

 Жүктілікті дәрі-дәрмекпен тоқтату; 

 Зертханалық зерттеулердің  барлық түрлері; 

 Емделушілерді құқықтық және психологиялық                                

қолдау.  

      Босану – әйел өміріндегі ең жауапты кезеңдердің 

бірі, одан баланың және болашақ ананың денсаулығы 

тікелей байланысты.  

     Көбіне Сәбидің дүниеге келу жағдайы  бұл кезеңнің 

қаншалықты  сәтті өтуін, соншалықты оқиғаның қуа-

нышты болуын анықтайды. 

      Акушерлік стационар заманауи медициналық   

жабдықтармен жабдықталған. Жеке босану залдары, 

палаталар өте жайлы, «Ана және сәби»                   

палаталарында бірге болу қарастырылған, сонымен 

қатар, білікті қызметкерлер біздің стационарда Сізге 

қауіпсіздік және жайлылықты  қамтамасыз етеді.  

   

    Сіздің қалауыңыз бойынша серіктестік босануды 

өткізуге мүмкіндік  беріледі.  

    Әкімшіліктің келісімімен  фото немесе бейне 

түсірілім жүргізуге болады.  

     Оңтайлы  жағдайда босандыру кезінде  жоғары 

білікті  медициналық көмекті «Евромед» СМАО ЖШҚ 

қаржылық көмегімен ашылған жоғары жайлылық 

бөлімінде алуға болады.  

    Әйелдер консультациясы әйелдер қоғамына 

«Акушерлік және гинекология» бейіні бойынша                 

медициналық көмек көрсетеді. 



Бізге ең қымбат –             
жаңа өмірдің дүниеге                  

келуін  сеніп тапсырады! 

ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 

 Жатырды көру; 

 Диагностикалық және жедел лапароскопия; 

 Жыныс мүшелерінің түсуін хирургиялық емдеу; 

 Босанудан кейін сексуалдық сезімталдықты               

қалыпқа келтіру; 

 Мүшені сақтай отыра, аналық без ісігін алып                 

тастау. 

    Төменде көрсетілген сырқаттары бар әйелдер     

қоғамына  емдік-диагностикалық көмек көрсетеді: 

Сізге және Сіздің балаңызға 
қамқорлықпен қарау! 

 Жатыр миомасы; 

 Эндометрияның гиперплазиясы; 

 Эндометриоз; 

 Аналық без, жатыр түтіктерінің түзілуі; 

 Бартолин безінің жылауығы; 

 Әйелдер жыныс  мүшесінің шел ауруы; 

 Қынап және жатыр мойынының аурулары; 

 Жатыр түтіктерінің бітелуіне, овуляцияның, жатыр 

синехияларының  болмауына байланысты әйел 

бедеулігі. 

    Араласудың көп бөлігі табиғи (қынаптық) немесе 

эндоскопиялық қолжетімділіктердің  пайдалануымен 

орындалады.  

    Акушер-гинеколог  әр емделушінің соматикалық 

денсаулығын, репродуктивті жоспарларын ескеріп, 

жеке  емдеу әдісін таңдайды.  

РЕСЕЙ  ФЕДЕРАЦЙЯСЫ, ОМБЫ ҚАЛАСЫ                     
№6 КЛЙНЙКАЛЫҚ БОСАНУ ҮЙ І 

644112,  Перелет көшесі,3  
8 (3812) 733 - 214 │ 8 (3812) 733 - 229  

roddom6.com  

    Гинекологиялық бөлімде  диагностика және        

емдеудің келесі әдістері  қолданылады: 

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ               

ОМБЫ ҚАЛАСЫ                              

№6 КЛИНИКАЛЫҚ                            

БОСАНУ ҮЙІ  

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР БАР,                                                   

МАМАННЫҢ КЕҢЕСІ ҚАЖЕТ 

№6 КЛИНИКАЛЫҚ 
БОСАНУ ҮЙІ  

Баланың дүниеге  
келетін үйі 

     Біздің мекеме  ММС  шеңберінде  (медициналық 

полис бойынша), сонымен қатар ЕМС (ерікті                      

медициналық сақтандыру) негізінде  медициналық 

көмек көрсетеді). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lfn8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2191.mCZHKToXwXywyZ7yyfEnOFu34Xk8BOqGANfRGeFIKSSYg6qCo-8eu28a_YQlJMxuJiTFQhrgZnBk5XI86edQM2oX2WPN1T4yHqVgIS9d9iU.b5b358aefd298238193b88bfb11b2556da2f0fa4&uuid=&state=PEtF

