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Жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялар 
(ЖЖБИ) 

Жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялар (ЖЖБИ) қоғамдық 
денсаулық сақтаудың маңызды 
мәселесі болып табылады. Олардың 
эпидемиялық әлеуеті жоғары және ол 
жасөспірімдер арасында кең таралуы 
мүмкін. Сонымен қатар, ЖЖБИ-
дың кез келген түрі ұқсас берілу 
жолына және тіндер тұтастығының 
бұзылуына байланысты АИТВ 
жұқтыру қаупін едәуір арттырады. 
Егер диагностика жасамаса және 
емдемесе, кең таралған ЖЖБИ қатты 
асқынып, денсаулыққа ұзақ мерзімге 
созылатын мынадай проблемалар 
тудыруы мүмкін: ерлер мен әйелдер 
бедеулігі, жатырдан тыс жүктілік, 
сәбидің өлі туылуы және қайта-қайта 
түсік тастау, жаңа туған нәрестелер 
мен сәбилердегі инфекциялар, 
сонымен қатар жүрек-қан тамырлары 
аурулары, неврологиялық аурулар 
және жыныс мүшелерінің қатерлі 
ісігі, әсіресе жатыр мойны обырының 
пайда болуына әкеп соқтыруы 
мүмкін. ЖЖБИ-дың физикалық, 

психологиялық және әлеуметтік 
салдары оны жұқтырғандардың өмір 
сүру сапасын едәуір нашарлатады.

Әдетте АИТВ-инфекциясы індеті басқа 
ЖЖБИ-дан бөлек қарастырылатын, 
өйткені бұрын АИТВ-дан туындаған 
иммун тапшылығы синдромы (ИТС) 
өлтіріп тынатын, емделмейтін және 
тез таралатын ауру болатын. Бұл 
антиретровирустық терапияның (АРТ) 
дамуын жеделдететін АИТВ және 
ЖИТС саласындағы зерттеулерге 
ерекше назар аударуға және өсіп 
келе жатқан ауру мен өлімге қарсы 
күреске бағытталған қоғамдық 
белсенділікті дамытуға мәжбүрледі.

Қазіргі таңда өмір бойы АРТ 
көмегімен АИТВ-инфекциясын 
бақылаудың артып келе жатқан 
мүмкіндіктері АИТВ-мен ауыратын 
адамдардың ұзақ және толыққанды 
өмір сүруіне, сондай-ақ дені сау 
балалардың дүниеге келуіне кепілдік 
бере алады.

Тұрақты даму саласының 3-мақсаты – салауатты өмір салтын қамтамасыз ету 
және кез-келген жастағы адамдардың аман болуына ықпал етуге қол жеткізу 
үшін ЖЖБИ-ға назар аудару қажет.

ЖЖБИ денсаулыққа қатысты ұзақ мерзімді мынадай 
проблемалар тудыруы мүмкін:

БЕДЕУЛІК ЖАТЫРДАН ТЫС ЖҮКТІЛІК

ЖАҢА ТУЫЛҒАН НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ ИНФЕКЦИЯЛАР

НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫ

ЖЫНЫС МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ
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МЕРЕЗГОНОРЕЯ

Негізінен жыныстық жолмен, соның 
ішінде вагинальды, анальды және 
оральді жыныстық қатынас арқылы 30-
ға жуық түрлі бактериялар, вирустар 
мен паразиттер берілетіні белгілі.

Кейбір ЖЖБИ жүктілік, босану және 
емізу кезінде анадан балаға берілуі 
де мүмкін. ЖЖБИ ауруының көп бөлігі 
осы инфекциялардың тоғызымен 
байланысты және олардың барлығы 

Емделетін ЖЖБИ:

Емделмейтін ЖЖБИ:

АДАМНЫҢ ПАПИЛЛОМА ВИРУСЫ

 ХЛАМИДИОЗ

ГЕНИТАЛЬДЫ МИКОПЛАЗМА

ТРИХОМОНИАЗ

В ГЕПАТИТІ ВИРУСЫ

ҚАРАПАЙЫМ ГЕРПЕС ВИРУСЫ

АИТВ

Жаңа туған 
нәрестелер мен 
5 жасқа дейінгі 

балалардың 
өлімінің алдын 

алу

Ана өлімінің 
алдын алуға 

болатын 
жағдайларды 
нөлге дейін 
төмендету

Сексуалдық және 
репродуктивтік 

денсаулықты 
қорғау 

қызметтеріне 
жалпыға бірдей 

қол жеткізу

СПИД індетін жою 
және гепатитпен 

күресу

Денсаулық сақтау 
қызметтерімен 
жаппай қамтуға 

қол жеткізу 

ТДМ 3 салауатты өмір және барлық адамдардың амандығы

 ХЛАМИДИОЗ

Қазақстанда таралған. Қазіргі 
уақытта бес ауруды: мерез, гонорея, 
хламидиоз, жыныстық микоплазма 
және трихомониазды емдеуге 
болады. 

Қалған төртеуі – В гепатиті вирусы, 
қарапайым вирус герпесі (ҚВГ), АИТВ 
және адамның папиллома вирусын 
(АПВ) тудыратын, емделмейтін 
вирустық инфекциялар.
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2019 жылы Қазақстанда гонореямен, 
мерезбен және трихомониазбен 
ауырғандар саны өте аз болды, яғни 
олар 100000 тұрғынға шаққанда 10,6; 
18,9 және 30,3%-ды құрады.

Сол жылы ҚР ДСМ Қазақ 
Дерматология және инфекциялық 
аурулар ғылыми орталығының 
(бұдан әрі – ҚДИАҒО) Қазақстандағы 
ЮНФПА-ның техникалық көмегі 
арқылы «Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент және Қарағанды 
қалаларында тұратын жүкті 
әйелдер арасында мерездің, 
гонорея мен трихомониаздың 
таралуын бағалау» зерттеуі өткізілді. 

Күн сайын әлемде 15-49 жас аралығындағы 1 миллионнан 
астам адам ЖЖБИ жұқтырады, олардың көпшілігі ауру 

белгілерінсіз өтеді. 

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері 
бойынша (ДДСҰ, 2019 ж.) жыл сайын төрт инфекцияны: 

хламидиоз, гонорея, трихомониаз және мерезді 
жұқтырудың 376 миллионнан астам жағдайы кездеседі.

ЖЖБИ-мен және АИТВ-мен 
сырқаттанушылық және халықтың 
осал топтары

376
млн

>1
млн

Осы эпидемиологиялық зерттеу 
нәтижелерін назарға ала отырып, 
жалпы репродуктивті жастағы 
адамдарға мерездің, гонореяның 
және трихомониаздың таралуын 
сараптамалық экстраполяциялау 
жүргізілді, ол шамамен 45 000 
адамды құрады, бұл ресми статистика 
деректерінен 3,5 есе артық.

Осы экстраполяцияның 
нәтижелері мерездің, гонореяның 
және трихомониаздың таралу 
ауыртпалығы бағаланбағанын және 
елдегі нақты эпидемиологиялық 
жағдайды ашып көрсетпейтінін 
байқатты.
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2020 жыл

АИТВ-инфекциясы және басқа ЖЖБИ бір-бірімен жиі үйлеседі, ал 
әлеуметтік-мінез-құлық элементтері, әсіресе халықтың осал топтарында, 
синергетикалық індетті тудырады. ЖЖБИ-дың берілу және жұқтыру қаупі 
жоғары халықтың белгілі бір топтарына жыныстық серіктестердің көп 
болу ықтималдығы жоғары адамдар кіреді.

Мәселен, секс-қызметкерлер мен олардың клиенттері, ер адамдармен 
жыныстық қатынасқа түсетін ер адамдар, трансгендерлер және ЖЖБИ, 
соның ішінде АИТВ-мен ауыратын адамдар. ЖЖБИ-ға ерекше осал деп 
саналатын басқа топтарға жастар мен жасөспірімдер, әйелдер, халықтың 
мобильді топтары, көшеде өмір сүретін балалар мен жастар, тұтқындар 
мен есірткі тұтынушылар жатады.

АИТВ-инфекциясы қоғам денсаулығына төнген үлкен қауіп болып отыр. 
ЮНЭЙДС бағалауы бойынша, 2020 жылы әлемде тағы 1,5 миллион адам 
АИТВ жұқтырған; шамамен 37,7 миллион адам АИТВ-мен өмір сүрген және
0,7 миллионға жуық адам АИТВ-ға қатысы бар аурулардан қайтыс болған.

АИТВ-инфекциясы және басқа ЖЖБИ бір-бірімен 
жиі үйлеседі, ал әлеуметтік-мінез-құлық элементтері, 
әсіресе халықтың осал топтарында, синергетикалық 
індетті тудырады. ЖЖБИ-дың берілу және жұқтыру 
қаупі жоғары халықтың белгілі бір топтарына 
жыныстық серіктестердің көп болу ықтималдығы 
жоғары адамдар кіреді. Мәселен, секс-қызметкерлер 
мен олардың клиенттері, ер адамдармен жыныстық 
қатынасқа түсетін ер адамдар, трансгендерлер 
және ЖЖБИ, соның ішінде АИТВ-мен ауыратын 
адамдар. ЖЖБИ-ға ерекше осал деп саналатын 
басқа топтарға жастар мен жасөспірімдер, әйелдер, 
халықтың мобильді топтары, көшеде өмір сүретін 
балалар мен жастар, тұтқындар мен есірткі 
тұтынушылар жатады.

1,5
млн

37,7
млн

0,7
млн

ад
ам

АИТВ жұқтырған

ад

ам АИТВ-мен өмір сүрген

жуық адам АИТВ-ға қаты
сы

бар
ауруларданқайтысболған
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ЮНФПА-ның қолдауымен Қазақ Дерматология және инфекциялық 
аурулар ғылыми орталығы АИТВ-инфекциясын жұқтыру мерзімін 
анықтайтын зерттеу жүргізді. АИТВ алғаш рет 2020 жылы анықталған 
клиенттердің шамамен 80%-ы диагноз қойылғанға дейін жұқтырғаны 
белгілі болды, бұл олардың медициналық көмекке кеш жүгінгенін 
дәлелдейді.

Сонымен қатар, соңғы 5 жыл 
ішінде (2016-2020 жж.) 15-19 жастағы 
жасөспірімдер арасында АИТВ-
инфекциясының таралуы 39-дан 53 
жағдайға дейін және 30-39 жастағы 
адамдар арасында 1141-ден 1304 
жағдайға дейін ұлғайып отыр.

АИТВ және басқа да ЖЖБИ жұқтыру 
қаупі жоғары адамдар – өмірлік 
тәжірибесі мен ішкі стигмасы 
депрессияның жоғары деңгейіне 
жеткен, психобелсенді заттарды 
пайдаланатын және өзін-өзіне деген 
бағасы өте төмен, халықтың маргиналды 
топтарының өкілдері.

Мұндай адамдар дискриминация 
болуы мүмкін деп және (немесе) оған 
ұшыраймын деп ойлап, медициналық 
ұйымдарға барудан қашады.

Қазақстан аумағында АИТВ 
инфекциясының эпидемиялық процесінің 
дамуы індеттің шоғырланған сатысында 
тұр.

Бұл негізінен АИТВ-инфекциясына 
қатысты халықтың осал топтарында, 
мәселен: есірткіні ине арқылы 
пайдаланатын адамдарда (ЕИАПА), секс 
қызметкерлерінде (СҚ), ер адамдармен 
жыныстық қатынасқа түсетін ер 
адамдарда (ЕЖҚА) және тұтқындарда 
кең таралғаны байқалады. ИЕАПА, ЕЖҚА 
және СҚ арасында АИТВ-инфекциясының 
таралуы 7,4, 6,5 және 1,4%-ды құрайды.

39

1141

2016 ж.

2016 ж.

53

1304

2020 ж.

2020 ж.

30-39 жас

15-19 жас
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Ізгілік-жыныстық ілімді мемлекеттік білім беру 
стандартына енгізу, сондай-ақ достас жастарға 
көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру.

Қауіп-қатерді бағалау, жұқтыру қаупі бар адамдарды 
жыныстық мінез-құлқын өзгерту және ұсынылатын 
профилактикалық қызметтер мен құралдарды 
пайдалану арқылы ЖЖБИ-дың алдын алу тәсілдері 
туралы түсіндіру және кеңес беру (оның ішінде АИТВ 
инфекциясының алдын алудың жанасуға дейінгі 
(ЖДП) және жанасудан кейінгі профилактикаға (ЖКП) 
қол жетімділігін арттыру; контрацепцияның бөгеттік 
әдістерімен және лубриканттармен қамтамасыз ету).

Адамның папиллома вирусы, В және А гепатиттері 
вакциналарының көмегімен алдын алуға болатын 
ЖЖБИ-дан жанасуға дейінгі вакцинациялаумен 
қамтуды кеңейту.

ЖЖБИ-ға қатысы бар болуы мүмкін симптомсыз 
инфекциялы адамдарды және симптомды 
инфекциялы адамдарды анықтау үшін тестілеу 
әдістерін енгізу.

ЖЖБИ бар адамдарды тиімді диагностикалау, емдеу, 
кеңес беру және бақылау.

ЖЖБИ бар адамдардың жыныстық серіктестерін 
анықтау, оларды емдеу және кеңес беру.

1

2

3

4

5

6

Қазақстанда ЖЖБИ таралуының 
алдын алу және оған қарсы 
күрестің ұсынылып отырған 
стратегиялары
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АИТВ-ны қоса алғанда, ЖЖБИ-
ның таралуына қарсы іс-қимыл 
жөніндегі саясаттың басты 
қағидалары

Байланыс және оқыту стратегиялары

  Халықтың, оның ішінде жастардың ЖЖБИ және АИТВ 
инфекциясы туралы және олардың алдын алу тәсілдері туралы 
хабардар болуын арттыру.

  Денсаулық сақтау ұйымдары көрсететін қызметтер тізбесіне 
ЖЖБИ-дың бастапқы алдын алу әдістері мен тәсілдерін енгізу.

  Денсаулық сақтау және білім беру жүйесі ұйымдары арқылы 
ЖЖБИ-мен байланысты белгілер мен мінез-құлық туралы 
мағлұматтарды тарату.

Қазақстанда 2018 жылы ЮНФПА қолдауымен қоғамдық пікірді зерттеу 
орталығы жүргізген сауалнама барысында респонденттердің бестен 
бір бөлігі 1254 жасөспірімді қамтыған сауалнама олардың жыныстық 
өмірді 17 және одан кіші жаста бастағанын; олардың шамамен 
жартысының соңғы 12 ай ішінде екі немесе одан да көп жыныстық 
серіктестері болғанын, ал олардың бестен бір бөлігі соңғы жыныстық 
қатынас кезінде мүшеқапты пайдаланбағанын көрсетті.

Жанасуға дейінгі профилактика (ЖДП)
және жанасудан кейінгі профилактика (ЖКП)

ЖДП және ЖКП – АИТВ-позитивті адаммен немесе оның 
биологиялық сұйықтықтарымен, не құрамында АИТВ-
инфекциясы бар биологиялық материалымен қатерлі 
жанасқанға дейін немесе одан кейін антиретровирустық 
препараттарды қабылдау. Бұл әдістер қауіпсіз екенін және 
халықтың әртүрлі топтары арасында АИТВ-ны жұқтыру жиілігінің 
айтарлықтай төмендегенін көрсетті.

Жыныстық қатынастан кейін жыныс мүшелеріне санитарлық 
тазарту жүргізу (мәселен, қынапты жуу мен бүркіп шаю) АИТВ 
мен ЖЖБИ-дан қорғауда тиімсіз әдіс боп табылады.
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АИТВ инфекциясын емдеу – 
эпидемияның таралуының алдын алу

  АИТВ-инфекциясын ерте диагностикалау және емдеу АИТВ-мен 
      ауыратын адамның денсаулығын сақтау үшін де, АИТВ-ның таралуына 
      қарсы тұру үшін де өте маңызды.

  AРТ-ны үнемі қабылдау вирустық жүктемені минималды деңгейге 
      төмендетеді және бір қалыпты ұстайды, осыдан соң:

        АИТВ-ның берілу қаупі нөлге дейін төмендейді;

        АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-мен өмір сүретін серіктесі
           бар әйелдерге дені сау бала тууға мүмкіндік береді.

Ерлер мен әйелдер мүшеқаптары –
АИТВ-инфекциясын қоса алғанда, ЖЖБИ-дан 
қорғанудың амалы

ЖЖБИ қаупі төнуі мүмкін жыныстық тұрғыда 
белсенді кез-келген адам жасына, мәдениетіне, 
экономикалық жағдайына, жынысына, отбасылық 
жағдайына, дініне немесе жыныстық бағдарына 
қарамастан, қашан және қай жерде қажет болса 
да, сапалы мүшеқаптар мен лубриканттарға 
қол жеткізе алатындай болуы керек. Тұрақты 
және дұрыс қолданған кезде ерлердің латекс 
және полиуретанды (сыртқы) мүшеқаптары 
АИТВ-инфекциясы мен ЖЖБИ-ның басқа 
қоздырғыштарының жыныстық жолмен берілуіне 
жол бермейді. Сондай-ақ әйелдердің вагинальды 
мүшеқаптары (ішінен пайдалану үшін) ЖЖБИ 
инфекциясын жұқтырудан қорғайды.

Жүктілікті болдырмау құралдарының басқа 
да түрлерін  пайдаланатын жыныстық 
тұрғыда белсенді әйелдер ЖЖБИ және АИТВ-
инфекциясының алдын алу шаралары туралы 
құлақтандырылуы тиіс. Контрацепцияның 
бөгеттік емес әдістері (оральді контрацептивтер, 
жатырішілік спиральдар және т.б.) АИТВ-дан 
немесе басқа ЖЖБИ-дан қорғауды қамтамасыз 
етпейді.

2019 жылы ЮНФПА 
Қазақстанда 
жүргізген зерттеу 
деректері бойынша, 
отбасылық жұптың 
контрацептивтерді 
тұрақты қолдануы 
жылдық табыстың 
1%-ынан аспайтын 
ұсынылатын деңгейде 
оның жылдық кірісінің 
1/12 шамасын құрайды.

Контрацептивтер, 
оның ішінде 
мүшеқаптар көптеген 
адамдар үшін, әсіресе 
жеке кірісі жоқ жастар 
үшін қол жетімді 
болмай отыр.
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  9-14 жас аралығындағы қыздар 
жатыр мойны обырының шамамен 
70% жағдайына себепші болатын 
адамның папиллома вирусына (АПВ) 
қарсы вакцинацияның негізгі мақсатты 
тобы болып табылады. Қазіргі уақытта 
жасөспірім қыздарды АПВ-ға егу АПВ 
тудыратын инфекцияларды азайтудың 
және жатыр мойны мен жатыр мойны 
обырының алдын-алудың ең тиімді 
әрі ұзақ мерзімді стратегиясы болып 
табылатындығына бұлтартпас дәлел 
бар.

  Оңтайлы қорғаныс үшін ДДҰ қазіргі 
уақытта 9 жастан 14 жасқа дейінгі 
жасөспірім қыздарға араға алты ай 
салып АПВ вакцинасының екі мөлшерін 
алуға кеңес береді. АПВ-ға қарсы 
вакцина егу ұжымдық иммунитетті 
қамтамасыз етеді, осылайша 
вакцинацияланбаған адамдарды 
қорғауды қамтамасыз етеді, демек, 
оның жалпы қоғам үшін пайдасы зор.

Қазақстанда орта есеппен жатыр 
мойны обырынан күніне екі әйел көз 
жұмады.

Вакцинациялау

  ДДҰ жыныстық жолмен жиі 
берілетін вирусы бар В гепатитіне 
қарсы вакцинаны барлық сәбилерге 
егуге кеңес береді, оны мүмкіндігінше 
тезірек, өмірге келген алғашқы 24 
сағат ішінде еккен дұрыс, содан кейін 
вакцинаның 2-ші және 3-ші мөлшерін 
кем дегенде 4 аптадан соң егеді. 
А гепатитіне қарсы вакцина егу ер 
адамдармен жыныстық қатынасқа 
түсетін ер адамдарға ұсынылады.

70%

9-14 жас аралығындағы 
қыздар жатыр мойны 
обырының шамамен 

70% жағдайына 
себепші болатын 

адамның папиллома 
вирусына (АПВ) қарсы 
вакцинацияның негізгі 
мақсатты тобы болып 

табылады

ДДҰ жыныстық жолмен жиі берілетін 
вирусы бар В гепатитіне қарсы 

вакцинаны барлық сәбилерге егуге 
кеңес береді, оны мүмкіндігінше 

тезірек, өмірге келген алғашқы 24 
сағат ішінде еккен дұрыс, содан кейін 
вакцинаның 2-ші және 3-ші мөлшерін 

кем дегенде 4 аптадан соң егеді
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Жүкті әйелдердегі ЖЖБИ 
және АИТВ-инфекциясы

Барлық жүкті әйелдерден және олардың жыныстық серіктестерінен 
ЖЖБИ туралы сұрау керек, оларға перинаталды инфекциялар туралы 
кеңес беріп, сенімді скринингке (жатыр мойны обырын анықтайтын 
скринингті қоса) және қажет болған жағдайда емдеуге қол жеткізуге жол 
ашу керек. Жатыр іші арқылы немесе босану кезінде берілетін ЖЖБИ ана 
мен баланың денсаулығына зиянын тигізуі мүмкін.

Жүкті әйелдерді АИТВ-ға және мерезге тестілеу, жұқтырғандарын 
емдеу туа біткен мерезді және АИТВ-ның 
анадан балаға берілуін жою жөніндегі 
стратегияның негізгі элементтері 
болып табылады. АИТВ-ы 
бар жүкті әйелді уақытылы 
диагностикалау және 
антиретровирустық емдеу 
және жаңа туған нәрестеге 
антиретровирустық 
профилактиканы ұсыну 
АИТВ-ы бар анадан 
туған сәбидің АИТВ-ны 
жұқтырмауын қамтамасыз 
етеді.

Қазақстанда сәбилердің өз 
аналарынан мерез жұқтырған 
күйі өмірге келуі жылына 
оншақты рет тіркеледі

АИТВ-инфекциясына тестілеу

Халықтың әртүрлі топтары үшін бағасы мен орналасуы бойынша 
қолжетімді және қолайлы АИТВ-инфекциясына тестілеудің бірқатар 
тәсілдерін қамтамасыз ету қажет, бұл өз мәртебесін білмейтін АИТВ-
мен ауыратын адамдарды тестілеумен қамтуға мүмкіндік береді. 
Медициналық мекемелер базасында тестілеудің әртүрлі нысандарымен 
қатар, АИТВ-инфекциясына тестілеу бойынша қызметтер кешені 
қоғамдастықтар деңгейінде тестілеу мен өзін-өзі тестілеуді қамтуы тиіс. 
АИТВ-инфекциясы анықталған адамдардың жыныстық серіктестеріне 
және отбасы мүшелеріне тестілеуді (индекстік тестілеуді) ұсыну қажет.
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95 95 95

Халықаралық деңгейде танылған

емдеу сатысы 2030 жылға қарай 
АИТВ індетін жоюға бағытталған

2019 жылы АИТВ-
инфекциясын 

емдеумен 
айналысатын 
медициналық 
мекемелердің 
үштен бірінде 

антиретровирустық 
препараттардың 

уақытылы 
жеткізілмеуіне 

байланысты дәрі-
дәрмек тапшылығы 

байқалды.

АИТВ-инфекциясын емдеу сатысы

Халықаралық деңгейде танылған “95-95-95”
емдеу сатысы 2030 жылға қарай АИТВ індетін 
жоюға бағытталған. Мақсаты – АИТВ-мен өмір 
сүретін адамдардың 95%-ы өз мәртебесін 
білуі тиіс, АИТВ-инфекциясы анықталған 
адамдардың 95%-ы антиретровирустық 
терапияны тұрақты түрде алуы тиіс, ал 
антиретровирустық ем алатын адамдардың 
95%-ында вирустық супрессия байқалуы тиіс. 
2020 жылға “90-90-90” атты аралық мақсаты 
қойылды.

Қазақстан АИТВ-ға тестілеумен және 
антиретровирустық терапиямен қамтуды 
кеңейтуде біршама прогреске қол 
жеткізгенімен, 2020 жылға арналған тиісті 
көрсеткіштер “78-73-84” құрады. 2020 
жылы емдеу сатысы “78-57-48” құрады. 
Бұл - халықаралық міндеттемелерге сәйкес 
тиімді антиретровирустық терапия АИТВ-
мен ауыратын адамдардың 70%-ының 
орнына 48%-ы ғана қамтамасыз етілген 
деген сөз. Бұл ретте жағдайлардың бестен 
бір бөлігінде АИТВ-инфекциясы ЖИТС 
сатысында анықталды. 2019 жылы АИТВ-
инфекциясын емдеумен айналысатын 
медициналық мекемелердің үштен бірінде 
антиретровирустық препараттардың 
уақытылы жеткізілмеуіне байланысты дәрі-
дәрмек тапшылығы байқалды.
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Кең таралған ЖЖБИ-ды медициналық тұрғыда тиімді 
жүргізу қызметтерді орталықсыздандыруды, емдеу 
күнін тағайындауды және заманауи медициналық 
технологияларды пайдалануды талап етеді.

HIV TEST

  ДДҰ ЖЖБИ емдеу нәтижелері барған күні 
қол жетімді болатын кепілдендірілген сапаның 
молекулалық зерттеулеріне негізделген жағдайлар 
жасауды жақтайды. Зертханалық зерттеулердің 
заманауи технологияларын қолдану ЖЖБИ-дың 
симптомсыз жағдайларын да, симптомды ЖЖБИ-ды 
де дұрыс диагностикалаудың және оларды мақсатты 
және тиімді емдеудің алғышарты болып табылады.

Қазақстанда ЖЖБИ диагностикасының аса 
сезімтал әдістері – ПТР-диагностика қызметтеріне 
халықтың жаппай тегін қол жеткізуі әлі де 
қамтамасыз етілмеген.

  Алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
деңгейінде ЖЖБИ-ды экспресс-тестілеуді енгізу 
ұлттық ауқымда ПТР-диагностиканы жаппай енгізу 
сәтіне дейін балама бола алады.
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  ЖЖБИ емдеу қызметтеріне мұқтаж адамдардың 
құқықтарын сақтау және қорғау, соның ішінде мұндай 
қызметтерді ұсыну кезінде стигма мен кемсітушіліктің 
алдын алу және гендерлік теңдікті насихаттау басты 
қағидалардың бірі болып табылады. ЖЖБИ бойынша 
тиімді қызметтер АИТВ-инфекциясын қоса алғанда, 
ЖЖБИ-дың аса осал немесе жоғары тәуекелге 
ұшырауға бейім ретінде айқындалған топтары үшін 
қолайлы болуы тиіс.

  Қазақстанда жеке медициналық ұйымдар 
ЖЖБИ-ға жасырын диагностика жасауды және 
емдеуді ұсына алады. Мұндай қызметтердің құны 
жоғары, сондықтан олар табысы аз адамдар 
үшін, соның ішінде жастар үшін қол жетімді емес.

  Сонымен қатар, тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемі мен міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандырудың қаржылық сыйымдылығы 
ЖЖБИ тегін диагностикасына толық қажеттілікті әлі 
қамтамасыз ете алмайды. Бұл ретте ТМККК және МӘМС 
шеңберінде ЖЖБИ диагностикасы мен емі жасырын 
емес, демек, оларды ұсыну шарттары көптеген адамдар 
үшін қолайсыз.

  ДДҰ, ЮНФПА және ЮНЭЙДС кең таралған 
ЖЖБИ бар пациенттерді емдеу қызметтерінің 
орналасуы мен бағасы бойынша қол 
жетімділігін, қолайлылығы мен тиімділігін 
жақтайды. Бұл қызметтер мемлекеттік және 
жеке денсаулық сақтау ұйымдарында, оның 
ішінде бастапқы медициналық-санитариялық 
көмек ұйымдарында және Жастардың 
денсаулық орталықтары, ана мен бала 
денсаулығын қорғау, босанғанға дейінгі 
бақылау, отбасын жоспарлау жөніндегі 
ұйымдар сияқты өзге де бастапқы буын 
медициналық ұйымдарында және сексуалдық 
және репродуктивтік денсаулықты қорғау 
жөніндегі қызметтер көрсететін өзге де 
ұйымдарда көрсетілуі тиіс.
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ЖЖБИ және АИТВ инфекциясын 
эпидемиологиялық қадағалау

  ДДҰ молекулалық тесттерді қолдана 
отырып, бақылау аймақтарында этимологиялық 
зерттеулерді үнемі жүргізу арқылы ЖЖБИ 
синдромдарының себептерін бақылауды 
ұсынады.

  ЖЖБИ-ды эпидемиологиялық қадағалау 
синдромдық тәсілдің ажырамас бөлігі болуы 
және негізгі патогендердің микробқа қарсы 
препараттарға төзімділігін мерзімді бағалаумен 
байланысты болуы тиіс. (Дәрі-дәрмектерге 
төзімділік соңғы жылдары тез өсіп, емдеу 
нұсқаларын таңдауды азайтты. Мәселен, 
гонорея қоздырғышы оны емдеу үшін 
қолданылатын барлық антибиотиктерге 
төзімді болып алды). ЖЖБИ-ды күнделікті 
эпидемиологиялық қадағалау ЖЖБИ 
асқынуларының мониторингін де қамтуы керек.

  Халықтың негізгі топтары арасында ЖЖБИ-
ды эпидемиологиялық қадағалау іргелі маңызға 
ие боп отыр. Бұл үшін деректер көзі ретінде 
пайдалануға қажетті үкіметтік емес ұйымдарды 
іздеп, олармен ынтымақтастықты нығайтқан 
жөн.

  ЖЖБИ-ға эпидқадағалаудың барлық 
төрт негізгі компоненті: ауру жағдайлары 
туралы есептілік; оның таралуын бағалау; 
ЖЖБИ синдромдарының этиологиясын 
бағалау; микробқа қарсы препараттарды 
төзімділікке мониторинг жасау іске 
асырылуы тиіс.

АИТВ-инфекциясының таралуын (қан 
сарысуы тестілерінің нәтижелері бойынша) 
және тұрақты уақыт аралығынан кейін 
халықтың негізгі топтары арасында АИТВ 
жұқтыруға ықпал ететін мінез-құлықты 
айқас зерттеудің ерекше маңызы бар.
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Сапалы медициналық қызметтерге жалпыға бірдей қол жеткізу ЖЖБИ 
және АИТВ-инфекциясымен күресте қажетті нәтижелерге қол жеткізу 
үшін қажет

  Қоғамдық денсаулық сақтаудың ЖЖБИ-мен күресу тәсілі стандартталған 
клиникалық хаттамалар мен нұсқаулықтарға ғана негізделмеген. Ол 
адамға бағытталған кешенді медициналық қызметтерді қамтиды; 
орталықтандырылмаған қызметтерді ұсыну; оларды ұсынудың әділдігін 
қамтамасыз ету; ЖЖБИ мен АИТВ-инфекциясынан неғұрлым зардап 
шеккен адамдардың елеулі қатысуымен халықтың негізгі топтарының 
қоғамдастықтарын қоса алғанда, қоғамдастықтарды тарту; мемлекеттік 
және жеке секторларды жұмылдыру; қызметтердің тегін немесе қол жетімді 
болуын қамтамасыз ету; жекелеген адамдарды емдеуге бағыттаудан халыққа 
бағдарланған ұлттық жоспарларға көшу.

  Халықтың негізгі топтары үшін АИТВ-инфекциясы мен ЖЖБИ-ға 
байланысты денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуді қиындататын 
кедергілерді еңсеру ұсынылады. Табысқа қол жеткізуге ықпал ететін маңызды 
факторлар мыналар:

қолайлы құқықтық орта құру (оның ішінде АИТВ және басқа да 
ЖЖБИ-дың әдейі жұқпауын қылмыстық сипаттан арылту, сондай-ақ 
медициналық қызметтер алуға келісім жасын қайта қарау: кәмелетке 
толмағандарға ЖЖБИ-ды емдеу жөніндегі қызметтерді алуы үшін 
жеткілікті келісім беруге рұқсат етілуі тиіс);

стигма мен кемсітушілікті азайту;

зорлық-зомбылықтың алдын алу

1

1

2

2

3

4

3

пайдаланылатын зерттеу әдістерін күшейту тестілеріне 
ауыстыру;

эпидемиологиялық қадағалау бағдарламасына антибиотиктерге 
сезімталдық зерттеулерін қосу;

 барлық медициналық ұйымдар мен зертханалар арасында 
медициналық деректермен тұрақты түрде алмасуды қамтамасыз 
етуді күшейтуді талап етеді.

қоғамдастықтардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту.

Қазақстанда ЖЖБИ-ды эпидемиологиялық қадағалау жүйесі 
мынадай бағыттар бойынша:





Бұл жарияланымды ЮНПФА әзірледі, әзірлеу барысындағы түсініктемелерді 
ЮНЭЙДС және ҚР ДСМ ҚДИАҒО ұсынған.
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ЮНПФА-ның Қазақстандағы ресурстары:

www.kazakhstan.unfpa.org 
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