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Жұмадағы Жүздесу
қоғамдық-саяси, көркем-әдеби

Б

Қалай емдік құралдарға айналдыруға
болатынына байланысты
сұрақтарыңызбен мына нөмірлерге
хабарласыңыз:
8-701-179-06-06, 8-707-203-60-35.

тәуелсіз басылым

Бүгінгі санда

Ұлттық
мүддені
қорғау үшін
ұлтшылдар
керек!

Бала тапқың келсе

Сайлаухан ханымның дәрі-дәрмексіз авторлық емі ресми
медицинамен ұштасып, ғалымдар тарапынан жоғары баға берілуде.

Құрметті оқырман!
Емші Сайлаухан ханым осы газеттердігі
мақалаларды тұтасымен емдік
құралдарға айналдырып, сонымен
қалай ем жүргізу керектігі туралы
ақпарат береді. Осы уақытқа дейін
газетімізге жарияланған Сайлаухан
ханым туралы материалдарды
жыртпай, жоғалтпай, сақтап қойған
болсаңыздар, алмағандарыңыз
алып үлгерген болсаңыздар, енді осы
саннан да бірнеше дана алып қалуға
тырысыңыздар.
ұл мақалалардың ғарыштық
қуаты бар екенін ескере отырып,
өз шаңырағыңызда емдік құрал
дайындап, бүкіл отбасы мүшелеріне ем
қабылдауға мүмкіндік беріледі.

Мұнайдар Балмолда:

Әкетай, иманыңыз
жолдас болсын!
Чапаев ауданы, Алғабас
ауылының тумасы Құрақаев
Қайыржан
Ермекұлы тірі
болғанда 63
жасқа толар еді.
Әттең сұм ажал
оған жеткізбеді.
Аяулы жар, асқар
тауымыз болған
әкеміз Қайыржан
Ермекұлын бүгінгі туған күнінде еске ала
отырып: “Әкетай, жатқан жеріңіз жарық,
топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас
болсын!” деп дұға етеміз.
Сағына еске алушылар: жолдасы Гүлбаршын, қыздары: Гүлдер,
Мейрамгүл, Салтанат.
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Қазыбек ИСА:

“SailaukhаnMed”
қайта оңалту
орталығының
негізін қалаушы
Сайлаухан
ӘУЕЛБАЕВА

Қабылдайтын мекен-жайы: Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2» ықшам ауданы,
СК «Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты. Ұялы телефон: 8-701-179-06-06
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«Еркек бол,
ер бол, Тоқаев!»

Үйлену тойы
туралы
АУРУДЫҢ ТҮР-ТҮРІН ЖЕҢГЕН
ЕМШІДЕН “ЖҰМАДАҒЫ
ЖҮЗДЕСУ” газеті арқылы
тегін ЕМДЕЛІҢІЗ:

Тел.: 8-701-179-06-06

Ұмай анаға хабарлас:

+7 701 849 43 99.
+7 771 183 71 93.
+7 701 378 06 79.

Сайлаухан емшінің арқасында өмірге қайта келгендей болдық
Н

ағыз емші қашанда Алла Тағаланың бойына
берген қасиеті арқылы ем жасайтыны белгілі.
Барлық ем жүргізудің түпкі бастауы бір
болғанымен, адамға қонған қасиетке байланысты
емшілердің ем жүргізу әдіс-тәсілдері де сан алуан болып
келеді. Менің айтпағым, Халықаралық дәрежедегі емші
Сайлаухан Әуелбаеваның емі жөнінде болмақ.
Мұхаммед Пайғамбардың
(с.ғ.с.) Хадисінде «Алла Тағала
ауыртпалыққа ұшырағандарға
қол ұшын берген жандарды
жақсы көреді» - деп жазылған.
Ендеше, ел ішінде ауырған
адамдарға шипасын тигізіп
жүрген емші Сайлаухан апайға
Алланың нұры жаусын дегім
келіп отыр. Мен Сайлаухан ем
шіні қалай мақтасам да жараса
ды. Себебі алдымен Алла, одан
кейін осы Сайлаухан емшінің
арқасында біздің үзілгелі тұрған
үмітіміз жалғанды.
Түсінікті болу үшін бәрін
басынан бастайын. 2011жылы күйеуім аяғын басып
жүре алмай қалды. Аудан
дағы дәрігерлерге қаралып
еді, бүйрегі ауырады, ради
кулит т.б. диагноздарды
қойды. Ауруынан айығу
үшін күйеуімнің көрінбеген
дәрігері қалмады, қыруар
қаражат жұмсалды. Бірақ
одан нәтиже бола қойған
жоқ, яғни күйеуімнің жүріптұруы одан бетер қиындай
берді. Аяғында, белін де
томогрофияға түсірттік.
Нәтижесінде «спондоллит L4/
L5» деген диагноз қойылды.
Яғни омыртқалары шіріген,
іріңдеген дегенді айтты
дәрігерлер. Не керек, күйеуім
аурухана төсегіне танылды.
4 айлық қызым бар, өзге
балаларым мектепте оқиды.
Өзім болсам жұмыс істемеймін.

Сайлаухан
Сұлтанғазықызы
ӘУЕЛБАЕВА

Қарайласатын ешкім жоқ,
қатты қиналдым. Бар сенерім
бір Алла болды, күн сайын бір
бөлмеге кіріп алып: «Е, Алла
күйеуіме шипа бере гөр!» деп
жалбарынумен болдым.
Осылай күндеріміз өтіп
жатты. Бір күні газеттерді
ақтарып отырып «Сумен
емдейтін Сайлаухан емші»
деген мақалаға көзім түсті.
Газетте ол кісінің қандай
ауруларды емдейтіні, қалай
емдейтіні жөнінде егжейтегжейлі жазылған екен. Тіпті
телефон арқылы диагноз
қоятыны айтылыпты. Осы
кезде бір тылсым күш маған:
«Сайлауханға хабарлас, сенің
күйеуіңнің емін осы кісі біледі»
дегендей болды. Жалма-жан
телефонды алып, Сайлаухан
емшіге хабарластым. Ол
кісі мені тыңдап алды да, о
тоба, сізге өтірік, маған шын,
Сайлаухан емші күйеуімнің
қай жері ауыратынын, тіпті
дәрігерлердің қандай диагноз
қойғанын тайға таңба бас
қандай етіп айтып берді. Мен
осыдан-ақ Сайлаухан емшінің
тегін адам емес екенін ұқтым.
Сайлаухан Сұлтанғазықызы
маған 5 литрлік желім ыдыс
қа су құйып қоюды тапсырып тұрды. Аптасына 3 рет
ыдысқа су құйып, Сайлаухан
емшіге хабарласамын. Ол кісі
біраз уақыттан соң: «Болды, суды күйеуіңе апарып

Сайлаухан Әуелбаева:

“ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ Емдеу орталығының мекен-жайы:
Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2»
ықшам ауданы, СК «Сұлтан»
ғимаратының 3-қабаты.
Ұялы телефон: 8-701-179-06-06
бер», - дейді. Сөйте салысымен ауруханаға жүгіріп,
күйеуіме беремін. Осылайша,
Сайлаухан емшімен бірлесе
2 ай ем қабылдадық. Еміміз
біткен уақытта дәрігерлер
келіп: «Ота жасамасақ болмайды, омыртқасы шіріген,
іріңдеген», - деді. Мұны Сайлаухан ханымға айтып едім, ол
кісі: «Ештеңе жоқ, омыртқасы
тап-таза қылдым, сумен шайылып кетті. Ота жасауға келісім
бермеңдер», - деді. Емшінің
сөзін дәрігерлерге жеткізіп
едім, олар:
- О-оо, шарлотан шықты!
Саулаухан деген кім өзі? Неге
осындай адамдарға көзсіз
сене бересіңдер?! Күйеуіңнің
жағдайы тым нашар, бізге
сенбесеңдер Астанаға апарып
тексертіңдер, - деп дүрсе
қоя берді. Содан не керек,
дәрігерлер ота жасатуға

көнбейтінімізді білген
соң Шымкент қаласына
томографиялық тексеруден
өткізуге жіберді.
Тексеру қорытындысын
дәрігерлерге әкеліп көрсетіп
едім, олар өз көздеріне өздері
сенбей: «Бұл қалай болғаны?!
диагноздан шатастық дейін
десек, алдыңғы тамография
нәтижесінде іріңдегені анық
байқалып тұр. Сонда қалай
болғаны?», - деп аң-таң
болды. Қысқасы, дәрігерлер
күйеуімнің ауруынан
айыққанына толық сенген соң
үйге қайтуына рұқсат етті.
Сөйтіп менің жолдасым
Алла тағаланың Сайлаухан
емшіге берген қасиетінің
арқасында, оның қуаттан
дырылған суының себеп
болуымен ауруынан құлантаза айығып шықты. Бүгінде
тіршілігін жасап шауып жүр.

Отбасымыздың берекесі мен
ынтымағы артып, күйеуімнің
бізге деген қамқорлығы мен
мейірімі бұрынғыдан да артты.
Бұрын тамыр-таныстары
мыз емшілердің бәрі екіжүзді,
олардың бар мақсаты ақша
істеп қалу, емшілерге сенуге
болмайды дегенді жиі айта
тын. Содан кейін бе, мен
де емшілерге онша көп
сене бермейтінмін. Жаным
қиналып, басыма іс түскенге
нағыз емшіге жолығып,
жолымның болғанына қазір
балаша қуанамын. Бүгінде
жүрген жерімде Сайлаухан
емші Әуелбаеваның нағыз
емші екенін, сенім арта білсе
кез келген аурудан айығуға
себепкер бола алатынын еш
жалықпай айтып жүретін
болдым.
Халықаралық дәрежедегі
емші, сауықтыру медицина
сының докторы, космобио
энергет, асылдың сынығын
дай тұлға Сайлаухан
Сұлтанғазықызы Әуелбаева
- ата-бабамыздың мұрасын
асқақтату арқылы халық
еміне жаңа дем беріп, өз
қызметін ресми медицинамен
тиімді ұштастыра жұмыс атқа
ратын еліміздегі жалғыз маман.
Сайлаухан ханымның
авторлық емі ұлт пен жас
таңдамайды. Күні кеше ғана
дүние есігін ашқан нәресте
мен белі бүгілген қартқа дейін
адал емнің қасиетін сезініп,
отбасымен ем ала алады.
Адалемнің куәгері болуға
асығыңыздар, ағайын!
Ал мен өз кезегімде
Сайлаухан Сұлтанғазықызына
алғыс айтамын.
Құрметті Сайлаухан ханым!
Сіздей емшіні кездестірген
Аллаға мың сан алғыс! Сізге
өмірдегі бар жақсылықты
тілеймін. Сіздің жайдарлы
жүзіңізден ешқашан күлкі
кетпесін! Мықты денсаулық
тілеймін. Алланың нұры
жаусын!
Света ӘЗІМХАНҚЫЗЫ.
Түлкібас ауданы.

- Сайдаухан ханым, газетіміздің
36-шы санында Қамажай есімді
қыздың онкологиялық аурудан
Сіздің еміңізден кейін толық
айыққаны жөнінде жазылды. Сол
жөнінде өз аузыңыздан айтсаңыз...
- Қамажайды әрине мен жақсы
білемін. Ол маған аса қиын жағдайда
келіп еді. Осы біздің орталықта 2-3 рет
есінен танып, талай күндер ажалмен
арпалысты да. Емін алып өз-өзіне
келген соң ата-анасы маған баласын
тапсырып кетті. Мен ол кісілерге:
“неге балаларыңызды маған тапсырып
жатырсыздар, менің кім екенімді қайдан
білесіздер?”, - дедім. Олар: “Жоқ, не
істесеңіз де сіздің қасыңызда ол қызға
жаман болмайтынына көзіміз жетеді.
Өлім аузынан алып қалдыңыз, не болса
да сіздің көз алдыңызда болсын”, - деп,
әкесі қолхат жазып қалдырып кетті. Бұл
менің өзім үшін де бір тосын жайт болды.
Қазақтың бір қызы ғой көмек беруден бас
тартпаймын. Мені танып білмей жатып
бауыр еті баласын табыстап кеткенін мен
өзіме берілген үлкен сенім деп түсіндім.
Бұл алғаш рет емес осыған ұқсас біраз
жағдайлар да болған еді. Біраз балалар
ды тәрбиелеп, қатарға қосып отбасына
қайтарған күндер де өтті бұл бастан.
- Ондай жағдайларда
балаларыңыз қалай қарайды?
- Балаларым ешуақытта қайырымды
лық жасауға қарсы келген емес,
керісінше құптап маған қол ұшын беруге
даяр тұрады. Балалардың өздері де
қайрымдылық жасағанды жақсы көреді.
Сондай асып-тасып тұрған ештеңе жоқ
бірақ, барымен бөлісу біздің отбасымыз
үшін әдеттегі нәрсе. Үлкен ұлым Айдос
пен келінім Әйгерім екеуі де ауыздарын
ашса көмейі көрінген ақкөңіл жандар,

менің ұстанымым”

олардың да халыққа көрсетіп жатқан
қайырымдылық істері ұшан теңіз.
Ал, Асқар мен Мақпалдың да өздері
көмектесіп тұратын отбасылары бар.
Шамалары келгенше азық-түлігін апарып,
мүмкіндігіне қарай киім-кешектер апарып
беріп, жағдайларын біліп, көмектесіп
тұрады. Ал, Алексей мен Назгүл де солай,
олар тіпті Алматыға келе қалса өздерінен
бұрын: “ана үйге анау керек, мына үйде
мынау жоқ”, - деп қамқорлығына алған
адамдарының мұқтажын түгендеуден
бастайды. Мен үшін үйреншікті жайт
болса да балаларымның осындай
мейірімді, қамқор болып өскендері,
балалық шақтарынан бәрін сезініп,
барды да, жоқты да көріп, менің реніш,
қуаныштарымды, қиындықтарымды
бөлісіп, берген тәрбиемді дұрыс
қабылдап есейгендіктерінің
нәтижесі. Осыладың мейрімділік,
қайырымдылықтарын көріп төбем көкке
жетіп қуанып қаламын.
Ал Қамажай қазір біздің
отбасымыздың бір мүшесіне айналды, өзі
де тез сіңіп кететін, жұғымды қыз. Үнемі
айтам ғой: “бір отбасынан бір адам
келіп емделе бастаса сол отбасына
береке бірлік кіріп, күтпеген
табыстар келеді, жұмыссыздар
жұмысқа кіреді, жалпы істері оңға
басады”, - деп. Арада біраз уақыт
өткен соң, Қамажайдың әке-шешесі,
туыс-туғандарының жалпы жағдайлары
дұрысталып кетті. Бұлай жанұяда
өзгеріс бола бастағаны - бұл біздің
емнің бұлтартпас айғағы. Бұл енді біздің
ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан отбасылық
үрдіс.
- Қысқаша болса да сұхбат
бергеніңіз үшін рахмет!

Сұхбаттасқан Балқадиша Нұрсейітқызы

“SailauhanMed” қайта
оңалту орталығының
негізін қалаушы Сайлаухан
Сұлтанғазықызы ӘУЕЛБАЕВА

ТЫЛСЫМ ТУРАЛЫ

Қызымыз
Сізге
аманат!
Қымбатты, Сайлаухан
ханым! Мен Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы тұрғынымын,
есімім Оразбаев Таңжарбай
сізге осы хатты жаза отырып,
үлкен алғысымды білдірмекпін.
1993 жылы туылған қызым
басынан ауырып, қайтақайта құлап, қиын жағдайда
болды. Неше құлап, жедел
жәрдем шақыртып, қаншама
рет қиналды. Солай жанына
шипа іздеп жүргенде, сіздің
газеттегі мақалаңызды оқыды.
Құдіретіңізге тамсана отырып,
сізге хабарласуды жөн көрді.
Алланың көмегімен сізге
барып, шипаңыз тиіп, міне,
дені сау өмірге қайта келгендей
болды. Ары қарай да сіздің
қамқорлығыңызда болып, сіздің
тәрбиеңізді көре жүріп, сіздің
көмегіңізбен білімін ұштастырса
деген ниеттеміз. Өзіміз біреуден
ілгері, біреуден кейін өмір
сүріп жатқан жағдайымыз
бар. Әрине шүкіршілік етеміз
ғой. Жолдасым ауруханада
кіші қызметкер. Үйге кіріп
тұрған табыс көздері қызымды
оқытуға жетпегендіктен, сізден
қызымды өз қамқорлығыңызға
алуыңызды сұраймын. Сізге
қарыздармыз, көмегіңіз
Алладан қайтсын. Өзімізде
қолдан келгенше қайтарармыз.
Біздің жанұямызға жасаған
жақсылықтарыңыздың бәрі
Алладан қайтсын. Сізге және
отбасыңызға АЛЛАНЫҢ НҰРЫ
ЖАУСЫН!
Өтініш иесі: Оразбаев
Таңжарбай

АНЫҚТАМА-АҚПАРАТ

Сайлаухан Сұлтанғазықызы Әуелбаева –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сауықтыру медицинасы докторы АД №0826 2013 ж.
Бес алтын медал иегері, Украина, Ялта, Киев, Симферополь 2008-2012 жж.
Халықаралық дәрежедегі емші, № 017. 2009 ж.
Әлемдік дәрігерлер мен халықтық емшілер ассоциациясының мүшеcі 29.04.2008 ж.
«Әлемнің мейірімді адамы» медалінің иегері, №003. 19.04.2010 ж.
«Қазақстанның жұлдызды емшісі» орденінің иегері 09.10.2010 ж;
«Ресейдің үздік емшісі-2010-2015 жж» Ресей, Мәскеу 2010 ж.
«Ғасыр емшісі» ҚР ең жоғарғы мәртебесінің иегері 2011-3000 жж.
«Виктория ханшайым» атындағы орденінің иегері, Ұлыбритания, Оксфорд 2012 ж.
Қырым Республикасы валеологтар ассоциациясының құрметті мүшесі 1.05.2013 ж.
«Жылдың үздік жетекшісі-2014» орденінің иегері, Италия, Стреза 2014 ж.
«Ғылымдағы есім» халықаралық сыйлығының лауреаты, Италия, Стреза 2014 ж.
«Әлемнің таңдаулы ғалымы» Ұлыбритания, Оксфорд 2014 ж.
Халықаралық көшбасшылар клубының мүшесі Ұлыбритания, Оксфорд 2014 ж.
«Бірікен Европа» халықаралық орденінің иегері Ұлыбритания, Оксфорд 2014 ж. .

Қабылдайтын мекен-жайы: Алматы қаласы, «Айнабұлақ-2» ықшам ауданы,
СК «Сұлтан» ғимаратының 3-қабаты. Ұялы телефон: 8-701-179-06-06

