
Ак халатлы ш?фкать иясе

Ак ч?ч?кл?р диг?ч т?, к?з алдына с?лам?тлек сагында торучы ак халатлы ??н?р иял?ре
килеп баса. Якташ язучыбыз Габдрахман ?пс?л?мов ?леге исемд?ге ?с?ре бел?н
медицина хезм?тк?рл?рен образлы  г??д?л?ндерде. Кеше гомере, саулыгы ?чен
к?р?ш?че, ?з ??н?рен? тугрылык-лы затларга бу исем бик т? килеш?. Язмам хезм?тен?
чын к??елд?н бирелг?н «ак ч?ч?кне?» берсе – Рузаевка ашыгыч ярд?р станциясе
докторы Роза Закир кызы Уторова. 
Тумышы бел?н ул (1964 ел 20 ноябрь) Большая Поляна авылыннан. 1981нче елны туган
авылыны? урта м?кт?бен алтын медаль бел?н т?мамлагач, Н.П.Огарев исемен й?ртк?н
университетыбыз медфагына укырга кер?. Югары белемле белгеч 1989нчы елны
Рузаевка ш???рене? Ашыгыч медицина ярд?ме станциясен? доктор буларак эшк?
урнаша. Гомерлек ??н?р сайлау ??рберебез ?чен м??им адым.      Ул сине? с?л?те?? д?, 
к??еле?? д? якын булырга, шул ук вакытта кешел?рг? файда китерерг? тиеш.  Роза
Закир кызы балачакта доктор булырга хыялланып й?рг?н. Шул к?нн?н хыялы тормышка
аша. Б?ген бай т??риб? туплаган табиб ул. Тумыштан табиб диг?н с?зл?р а?а атап
?йтелг?н сыман. Ул й?кл?нг?н бурычны к?п с?йл?шмич?, хисл?рг? би-релмич?, зур
?аваплылык бел?н ?ти. К?ндезл?рен ял итмич?, т?нн?рен  йокламыйча башкарган
хезм?тл?ре, терелтерлек ышаныч калмаган авыруларны? яш?? ?мете с?нг?нн?рг? к?ч
?ст??че, сабырлыклары ??м  т?землелекл?ре ?чен авырулары еш зур р?хм?тл?рен
белдер?л?р. Физик ??м рухи ныклыгы, авыруларга  игътибарлы булуы ?чен ?ит?кчел?р
т?рле д?р???д?ге Грамоталар, Р?хм?т Хатлары тапшыралар а?а.  
– Авыруны у?ышлы д?валау к?п очракта д?рес итеп, вакытында диагноз куюга б?йле, –
ди табиб. Шу?а да безг? кешел?рне? с?лам?тлеге, тормышы ?чен зур ?аваплылык ята.
Медицина ф?не урынында тормый бит. Даими р?вешт? ??н?ри белемн?рне
камилл?штерерг? туры кил?.  Заманча медицина ?и?азларын  ?зл?штерерг? кир?к.
Шулай да техник прогресс та, и? заманча методикалар, дарулар да авырулар бел?н 
?ылы м?гам?л?не алыштыра алмый инде. Кешел?р безг?  ?з авырулары бел?н кил?л?р.
??р кешег? ?ылы с?з табу, тынычландыру, ?мет уяту ??н?ребезне? аерылгысыз ?леше. 
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Роза Закир кызыны? бу с?зл?ренд? аны? кешелек, ??н?ри ??м рухи сыйфатлары ачык
чагыла. Коллегалар арасында х?рм?т, эше??, авыруларга карата м?н?с?б?т бел?н
яулана. ?йе, ?леге м?лаем, эчкерсез ханым яныннан чыккач, ?зе?не шулкад?р ?и?ел ??м
р?х?т итеп хис ит?се?. Ул сине к?з карашы бел?н ген? т?гел, ягымлы тавышы бел?н д?
д?валый ик?нен? инанасы?. Хезм?тенд? абруй казанган ханым ?йд? д? у?ган ху?абик?,
ирен? тугры тормыш ипт?ше ??м улыны? яраткан ?нисе. 
20нче ноябрьд? Роза Закир кызы Уторова 50 яшьлек юбилеен билгел?п ?т?ч?к. Бу матур
б?йр?ме бел?н чын к??елд?н тормыш ипт?ше Рафик, Альберт улы, ?ти-?нисе, Адил?
апасы, племянниклары, Альмяшев, Уторов, Тугушев, Сюняев гаил?л?ре котлап матур
тел?кл?р телил?р. 
Кадерле Розабыз!
Гомер мизгеле?не? матур б?йр?ме, асыл, и? к?рк?м чоры. Сине олы Юбилее? бел?н чын
к??елд?н котлыйбыз. Ихлас к??елд?н нык с?лам?тлек, к??ел тынычлыгы, гаил?
шатлыгы, кайгы-х?ср?тсез к?нн?р, ак б?хетл?р, бала?ны? ??м оныклары?ны? к??ел
?ылысын тоеп, игелекл?рен к?реп, б?хетле озын гомер кичер?е?не телибез. Кил?ч?ге?
?ыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак та?нары? ??рвакыт нурлы, к?к й?зе?
??рвакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешел?рне с?ендереп яш?! Тормышы?да ?зегез
коткарган пациент: ”Р?хм?т Сезг?, доктор!”  дип ?йт? торган б?хетле к?нн?р ген?
булсын.
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