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 – Алексей Владиславович, 
çынсем васкавлă пулăшăва 
ытларах чухне мĕн пирки чĕ-
неççĕ-ха?

 – Васкавлă медицина 
пулăшăвĕн республикăри служ-
би çуллен 300 пин ытла чĕнÿ 
йышăнать. Кăçалхи январь – ав-
густ уйăхĕсенче 220 пин ытла 
чĕнÿ пулнă та ĕнтĕ. Чĕрепе юн 
тымарĕсен чирĕсемпе аптăракан-
сенчен йышăннă чĕнÿ чи нумаййи 
– 29 процент. Сывлав органĕсен 
чирĕсене пула пулăшу ыйтакан-
сем кăçал 23 процент пулчĕç. 
Виççĕмĕш вырăнта – суранланни-
не пула пулăшу чĕннисем. Кăçал 
кун пеккисем 13 процент пулчĕç. 
Пĕтĕм шутран 12 процентĕнче 
ачасене пулăшма çула тухнă.

 – Сирĕн пата пур шăнкăрав та 
тĕрĕсех килет-и? Тен хăш чух-
не бригада çула тухать, тĕрĕс-
сипе вара васкавлă пулăшăва 
чĕнме кирлĕ те пулман. Хăçан 
ăна чăнласах чĕнмелле-ха?

 – Васкавлă пулăшу тĕрлĕрен 
инкек-синкек пулсан кирлĕ пул-

ма пултарать. Ку шутра çыннăн 
пурнăçĕшĕн хăрушлăх кăларса 
тăратма пултаракан çак тĕслĕх-
сене асăнмалла: çул-йĕр çин-
че инкек пулни, çÿлтен ÿкни, 
шăмăсем хуçăлса пĕтни, уçă 
сурансем пурри, пăшалпа пер-

се е çĕçĕпе суранлатни, нар-
кăмăшланни, ăшăпа е хими пре-
парачĕпе пиçсе кайни, юн кайни 
т. ыт. те.

Камăнне те пулин инфаркт 
паллисене (кăкăр айĕнче ыратни 
тата пĕçерни), инсульт паллисе-
не (çын утассин йĕрки пăсăлни, 
пит симметрийĕ улшăнни, хутăш-
са кайса калаçни, пуç тăрук ырат-
ма тытăнни) сиссен е курсан та 
тÿрех «103» номерпе шăнкăрав-
лас пулать. Çавăн пекех «03» 
бригади мĕн пирки чĕннине пăх-
масăрах йывăр çынсем патне, 3 
çула çитмен ачасем патне, кун-
сăр пуçне çын тăн çухатнă чухне 
е сывласси пăсăлнă пулсан та 
кирек хăçан та çула тухать.

Харпăр хăйĕн транспорт 
хатĕрĕ пур пулсан тата чирлĕ 
çынна çывăхри стационара илсе 

çитерме май пулсан, васкавлă 
пулăшу бригади çитиччен çакна 
тума ирĕк пур. Чирлĕ çынна унта 
вăхăтра тивĕçлĕ пулăшу парĕç, 
кирлех пулсан вырттарĕç.

 – Васкавлă пулăшăва мĕн-
ле чĕнмелле? Диспетчера мĕн 
пирки пĕлтермелле?

 – Васкавлă пулăшăва чĕнсе 
илме «103» наборламалла. Шу-
пашкар хулинче васкавлă меди-
цина пулăшăвне чĕнсе илме пĕр-
лехи call-центр йĕркеленĕ. Вăл 
талăкĕпех ĕçлет. Çаксене пĕлте-
рес пулать:

 – мĕн пулнă, пациента мĕн 
кансĕрлет, вăл хăйне мĕнле ту-
ять;

 – адресне тĕрĕс тата туллин 
кăтартмалла;

 – пациентăн хушаматне, ятне, 
ашшĕ ятне, хăçан çуралнине; 
паспорт даннăйĕсем паллă мар 
пулсан, унăн вăтам ÿсĕмне пĕл-
термелле.

Сall-центр ĕçченĕ тулли све-
денисем илнĕ хыççăн «Сирĕн 
чĕнĕве йышăннă, бригадăна кĕт-
се илĕр» тесе пĕлтерме тивĕç. 
Васкавлă медицина пулăшăвĕн 
бригади çула тухнă хыççăн чĕ-
некенĕн кĕсье телефонĕ çине 
СМС-хыпар килет, унта бригада 
миçе сехетре çула тухнине тата 
унăн телефон номерне кăтартни 
пулать.

 – Васкавлă медицина 
пулăшăвĕн бригади çитиччен 
чирлĕ çыннăн тăванĕсен мĕн 
тумалла?

 – Бригадăна хирĕç тухса кĕт-
се илес пулать. Чирлĕ çынна 

тивĕçлĕ пулăшу пама майсем 
туса памалла, медицина обору-
дованийĕ вырнаçтарма вырăн 
хатĕрлемелле. Çавăн пекех чир-
лĕ çынна васкавлă пулăшу ма-
шини çине илсе тухма пулăшма 
тивĕç.

 – Чĕннĕ хыççăн васкавлă 
пулăшу мĕн вăхăтран çитме 
тивĕç тата çакна хăвăртлатма 
мĕн тумалла?

 – Пулăшăва васкавлă чĕннĕ 
чухне бригада вырăна çитмелли 
вăхăт регламентпа 20 минутран 
ытла пулмалла мар. Кунпа пĕр-
лех хăш чухне васкавлă пулăшу 
машинине ытти транспорт во-
дителĕ çул паманни те пулать, 
ытларах чухне тата картиш тер-
риторийĕсенче автомашинăсем 
лартса тултарнипе кирлĕ çĕре 
вăхăтра çитме йывăрланать. Кун 
пек вырăнсенче васкавлă пулăшу 
машинипе кĕрсе тухма çул хăва-
расси пирки манас марччĕ. Тепĕр 
чухне çакă çыннăн пурнăçĕпе 
çыхăннине манма кирлĕ мар.

 – Васкавлă пулăшăва мĕнле 
номерпе чĕнсе илмеллине ву-
лакансене тепĕр хут аса илтер-
сен ытлашши мар пулĕ.

 – Шупашкарта пĕрлехи call-
центр йĕркеленĕ. Унпа «103» 
номерпе çыхăнмалла. Çавăн 
пекех экстренлă чĕнÿсем валли 
талăкĕпех ĕçлекен «112 служба» 
та пур. «103» номерпе кирек епле 
стационар е кĕсье телефонĕнчен 
те, кирек хăш çыхăну операторĕ 
урлă та call-центра шăнкăрав çи-
тет. «112 служба» операторĕпе 
«112» номерпе çыхăнмалла.

Малтанхи пулёшёвён п.лтер.ш. пысёк

Ят-сумлё чаплё ч.лхе=. пулнё
Николай Ашмарин =уралнёранпа _ 150 =ул

«Сывлăх сыхлавĕ» наци проекчĕ шайĕнче регион проекчĕсем 7 
пурнăçа кĕреççĕ. Вĕсенчен пĕри – «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». Паллă ĕнтĕ, малтан-
хи вăхăтлă медицина пулăшăвĕн пĕлтерĕшĕ чирлĕ е инкеке лек-
нĕ çыншăн калама çук пысăк. Нумай чухне ку вăл унăн пурнăçне 
сыхласа хăварассипе çыхăннă. Ахальтен мар ĕнтĕ Хĕрлĕ Хĕресĕн 
тата Хĕрлĕ çурма уйăхăн халăхсем хушшинчи юхăмĕн пуçарăвĕпе 
2000 çултан тытăнса Пĕрремĕш медицина пулăшăвĕ памалли 
пĕтĕм тĕнчери куна та паллă тăваççĕ.

Паянхи калаçу вара – малтанхи пулăшупа тивĕçтерме  васкав-
лă медицина пулăшăвне чĕнсе илмелли йĕркесем пирки. Кун пирки 
Чăваш Ен Сывлăх сыхлав министерствин пĕрремĕш пулăшăвăн 
штатра тăман тĕп специалисчĕ, медбрат-анестезист Алексей 
СМИРНОВ каласа пама кăмăл турĕ.

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци по-
литикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёш-
нипе пурнё=ланать?

Паллă тюрколог, чăваш 
чĕлхин ăслăлăх никĕсĕсене 
хываканĕ Николай Иванович 
Ашмарин çуралнăранпа кăçал 
150 çул çитет. Вăл 1870 çулта 
октябрĕн 4-мĕшĕнче Етĕрнере 
çуралнă, анчах та вăл пĕчĕк 
чухнех çемйи Кăрмăш хулине 
(халĕ Чулхула облаçĕ) куçса 
кайнă. Çапла Николай Ашма-
рин пуçламăш пĕлĕве те унтах 
илнĕ. 

Кăрмăша килсе çÿрекен 
чăвашсен калаçăвне, вĕсен 
юррисене кăсăклансах итленĕ 
ача. Пĕрремĕш чăваш сă-
махĕсене вара кукамăшĕнчен 
илтнĕ. 

 «Чăваш чĕлхине гимназин-
че вĕреннĕ чухнех тĕпчеме 
тытăнтăм. Ун чухне эпĕ 13 
çулта пулнă. Чĕлхене эпĕ хам 
тĕллĕн вĕреннĕ, учительсĕр 
тата нимĕнле пособисем-
сĕрех теме те пулать», – аса 
илĕвĕсенче çапла палăртса 
хăварнă Николай Ашмарин. 
Çав вăхăтрах вăл, авалхи ытти 
чĕлхепе те кăсăкланнăскер, 
хăйĕн пурнăçне чĕлхеçĕ ĕçĕпе 
çыхăнтарассине пĕлсе тăнă.

Кăрмăшри училищĕрен 
вĕренсе тухнă хыççăн Николай 
Ашмарин Мускаври Лазаре-
всен хĕвал анăç чĕлхисен ин-
ститутĕнче пĕлÿ пухнă. Çамрăк 
чĕлхеçĕ тĕрлĕ чĕлхе вĕреннĕ, 

чи малтанах – чăваш чĕлхипе 
«тăванлă» тĕрĕк чĕлхисене.

Пĕрремĕш курсра çырнă 
ăслăлăх ĕçне – «Чăвашсен 
халăх поэзийĕн очеркне» вăл 
1892 çулта пичетлесе кăлар-
нă. Чĕлхеçĕ-студент чăвашсен 
«пурнăç философине» уçса 
панă: чăвашсем çут çанталăка 
питĕ тимлĕ сăнани, ăна чĕрĕ 
туса йышăнни, çынна ырă сун-
ни, ашшĕ-амăшне тата аслă 
тăванĕсене сума суса хисе-
плени, тăван киле, яла пысăка 
хуни тата ыттине те.

1919 çулчченех Николай 
Ашмарин Хусанти учитель-
сен семинарийĕнче настав-
никра тăрăшнă. Çав вăхăтрах 
чĕлхеçĕ Çурçĕр археологи-
пе этнографи институтĕнче 
ĕçленĕ, чăваш тата тутар чĕл-
хисен профессорĕ пулнă. Вăл 
Вĕренÿ округĕ çумĕнчи куçа-
руçăсен комиссийĕпе çыхăну 
тытнă, мусульман изданий-
ĕсен цензорĕнче тимленĕ. 
Шăпах Хусан тапхăрĕнче Ни-
колай Ашмарин чăваш чĕлхин 
фонетикипе, грамматикипе, 
диалектологийĕпе лексико-
графийĕ тĕлĕшпе хатĕрленĕ 
хăйĕн тĕп ĕçĕсене пичетлесе 
кăларма тытăнать.

1920 çулта Чĕмпĕр хулине 
пурăнма куçать. Унта Чăваш-
сен Чĕмпĕрти çутĕç инсти-

тутĕнче чăваш чĕлхин теори 
курсне ертсе пырать.

Николай Ашмаринăн 17 
томран тăракан «Чăваш сă-
махĕсен кĕнекине» пĕлмен 
чăваш çук та пулĕ. Словаре 
чăннипех те чăваш халăх куль-
турин энциклопедийĕ, мулĕ 
теме пулать. Çак словаре 
хатĕрлессипе ăсчах 30 çула 
яхăн ĕçленĕ. Словаре 40 пин 
ытла сăмах кĕнĕ. Томсене 
хăйне евĕр этнографи мате-
риалĕ пек хаклама та пулать, 
мĕншĕн тесен унта терминсе-
не ăнлантаракан пулăмсене, 
ĕçсене, ыттине те тĕпчесе 
çырса пани пур. Ахаль сăмах-
семсĕр пуçне ял, шыв-шур, 
çырма-çатра, вăрман, раща 
ячĕсемпе, кивелнĕ сăмахсем-

пе, ваттисен сăмахĕсемпе 
тата каларăшĕсемпе, чăваш 
йăли-йĕркисемпе, халăх 
кăмăл-туйăмне палăртакан 
юрăсемпе, юмах-халапсемпе 
паллашма пулать. 

Николай Ашмаринăн пал-
лăрах ĕçĕсен шутĕнче çаксем: 
«Болгары и чуваши», «Ма-
териалы для исследования 
чувашского языка», «Опыт 
исследования чувашского син-
таксиса», «Заметки по грамма-
тике чувашского языка».

Чăваш чĕлхине тĕпчекен 
пулнипе вăл тĕнчипех пал-
лă пулнă. Унăн ĕçтешĕсем те 
хăйсен сăмахĕнче час-часах: 
«Чăваш чĕлхин паллă тĕп-
чевçи Николай Ашмарин çап-
ла каланă...», – тенĕ. Тĕрĕк 
чĕлхисене тĕпчекен ăсчахăн 
ячĕ-сумĕ тĕнче шайĕнчех 
пысăк пулнă. Ăна ют çĕршы-
всене чи чаплă ĕç вырăнĕсене 
ĕçлеме темиçе хутченех чĕн-
ни те паллă, вăл вара, тĕрлĕ 
çăлкуçра палăртнă тăрăх, 60 
ытла чĕлхе пĕлнĕскер, яланах 
хирĕçленĕ – Тăван çĕршывĕ 
пуррине аса илтернĕ. 

Тăван çĕршывра вара, шел 
пулин те, питĕ чухăн пурăнса, 
1933 çулта Хусанта пурнăçран 
чире пула уйрăлнă.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ.

Статистика

Октябрьте 
черетл. ыйтём 
иртмелле

Патшалăх статистикин федераци службин Чăваш 
Республикинчи территори органĕн ертÿçи Эльвира 
Максимова пĕлтернĕ тăрăх, Раççей Федераци Пра-
вительствин 2010 çулхи ноябрĕн 27-мĕшĕнчи 946 
номерлĕ «Об организации в Российской Федера-
ции системы федеральных статистических наблю-
дений по социально-демографическим проблемам 
и мониторинга экономических потерь от смертно-
сти, заболеваемости и инвалидизации населения»   
йышăнăвĕ шайĕнчи ĕç-хĕле пурнăçланă май, кăçал-
хи октябрь уйăхĕнче халăхăн пурнăç условийĕн 
комплекслă черетлĕ тишкерĕвĕ иртмелле. 

Çак ĕçе Раççей çемйисем чăннипе  мĕнле усло-
висенче пурăннине, вĕсен çурт-йĕр условийĕ мĕн-
лине, вĕренÿ, сывлăх сыхлавĕ тата ытти сферăри   
услугăпа епле тивĕçтернине, пушă вăхăтпа епле 
усă курнине  пĕлес тĕлĕшпе йĕркелеççĕ.

Ку йышши ыйтăма 2014, 2016, 2018 çулсенче 
ирттернĕ. Унăн пĕтĕмлетĕвĕсемпе Росстатăн тата 
Чăвашстатăн официаллă сайчĕсенче паллаштарнă.  
Кăçал вара çак  ĕçе республикăри 513 хуçалăх хут-
шăнĕ, вăл шутра 216-шĕ – яллă вырăнсенче. 

Суйлавлă ыйтăм ирттерме палăртнă районсем 
хушшинче Муркаш районĕ те пур. Бланксене çын-
нăн сăмахĕ тăрăх çыраççĕ, документпа çирĕплетни 
кирлĕ мар. Çынран илнĕ информаци конфиден-
циаллă шутланать.  Ку ĕçе пурнăçлакансем пĕрле 
ятарлă удостоверенисем илсе çÿрĕç, пĕрле паспорт 
та кирлĕ. Ыйтăм пĕтĕмлетĕвĕ официаллă сайтра 
пулать. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА.


