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АИТВ жұқпасы жаһандық ауқымдағы күрделі 
мәселе бола отырып, кез-келген этнос, гендер 
және жас өкілдерін, соның ішінде, өкінішке орай, 
балалар мен жасөспірімдерді шарпиды. 2006 
жылы ОҚО, Шымкент қ. стационарларындағы 
кіші жастағы балалардың АИТВ жұқтыруы ҚР 
медициналық қоғамдастығын емделушілерге 
медициналық көмек көрсету кезінде инфек-
цияларды жұқтыруды болдырмау мәселелеріне 
баса назар аудартуға мәжбүр етті. Болашақ 
медицина қызметкерлерін осы бағытта ныса-
налы оқыту мақсатында біздің Университетте 
осы әдістемелік ұсынымдар авторларының бірі 
жетекшілік ететін «АИТВ инфекциясы және 
инфекциялық бақылау» курсы деп аталатын 
арнайы бөлімше алғаш рет құрылды.

Авторлар дұрыс атап өткендей, АИТВ індетінің 
таралуын шектеу үшін АИТВ-ның биомедици-
налық аспектілері саласында жеткен таңқал-
дырар жетістіктер азшылық етеді. Инфекцияға 
қатысты мінез-құлықтық мен әлеуметтік 
аспектілер, солардың ішінде басты жағымсыз 
рөлді ойнайтын стигма мен кемсітушілік 
індетті жеңуді айтарлықтай тежегенімен 
қоймай, шешуші әсерін тигізіп жатыр. ЮНЭЙДС 
мәліметтері бойынша «Стигма мен АИТВ 
жұқпасына қатысты кемсітушілікті жоюсыз 
әлемдік қоғамдастық 2030 жылға қарай қоғамдық 
денсаулықты сақтауға қауіп төндіретін 
ЖИТС ауруын жою мақсатына жете алмайды» 
екен. Стигма мен кемсітушілік, әсіресе АИТВ 
жұқтырған немесе одан зардап шегетін бала-
ларға қатысты стигма мен кемсітушілік 
қазіргі қоғамға лайықты емес, жол берілмейтін 
анахронизм болып отыр. Бұл балалар басқа 
барлық оқушылармен бірге оқу орындарына 
барады. Көптеген елдерде жүргізілген зерт-
теулер осындай құбылыстардың мектептерде 
кең таралғанын көрсетті.

Әдістемелік ұсынымдарда балалар мен отба-
сылар мектептерде тап болатын нақты про-
блемалар көрсетіліп, орынсыз жұмыс әдістерінің 
АИТВ-на шалдыққан адамдардың өміріне 
тигізетін әсері түсіндіріліп, мектептердегі 
жағымсыз жағдайды жеңу бойынша араласу 
шараларын қалыптастыруға бағытталған 
заманауи тәсілдер ұсынылған. 

Барлық балалардың мүддесі үшін білім беру 
мекемелерінің мұғалімдері мен қызметкерлері-
нің АИТВ-на, АИТВ-ның жұғу жолдары мен 
оның алдын алуға, сондай-ақ оқушылардың 
тиісті жыныстық тәрбиесіне қатысты нақты 
білімі мен дұрыс түсінігі болуы маңызды. 
Мұғалімдердің АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға 
қатысты стигмасыз және қате түсініксіз 
ғылыми негізделген ақпаратты ұсынуы ерекше 
маңызды.

Осы нұсқаулықта өзінің АИТВ статусын жария 
ететін оқушыларға сөзсіз қолдау көрсетуді 
қамтамасыз етуге арналған ақпарат беріледі. 
Оқытушылар АИТВ бар балалардың басқа 
басқаларға ешқандай қауіп төндірмейтінін түсінуі 
және тиісті ақпараттың құпия сақталуын 
қамтамасыз етуі керек. Қажетті білімі бар білім 
беру жүйесінің қызметкерлері мектептерде 
АИТВ жұқтырған немесе одан зардап шеккен 
балаларды, олардың АИТВ статусын білетініне 
не білмейтініне қарамастан, жақсырақ түсініп, 
қолдау көрсете алады. Мұндай қолдау барлық 
оқушыларға, қызметкерлерге, мектеп пен 
жалпы қоғамға сөзсіз пайдасын тигізеді.

Сіздердің назарларыңызға осы нұсқаулықты 
ұсына отырып, онымен танысып шығу мақсатты 
аудиторияның АИТВ инфекциясына қатысты 
иррационалды қорқыныштарын жеңуге және 
денсаулығының жағдайына, ұлтына, әлеуметтік 
жағдайына, жыныстық бағдарына және басқа да 
сипаттарына қарамастан барлық оқушыларға 
эмпатиямен қарауды дамытуға көмектеседі деп 
үміттенемін.
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Мен үшін назарларыңызға мектептерде, әлеуметтік 
қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарында АИТВ 
және басқа да созылмалы аурулармен өмір сүретін 
балалар мен жасөспірімдерге қатысты стигманың 
алдын-алу және оларға қолдау көрсету бойынша 
әдістемелік ұсынымдарды ұсыну – үлкен құрмет.  

АИТВ-на қатысты стигма мен кемсітушілік 
инфекция таралуының алдын алуға, сапалы ем 
қолдануға, күтім мен қолдау көрсетуге кедергі 
келтіріп, бүкіл әлемде белең алды. Өкінішке 
орай, АИТВ-мен өмір сүретін адамдар АИТВ-ның 
таралуын тежеуде маңызды рөл атқара алатынына 
қарамастан, оларға әлі күнге дейін проблема 
ретінде қарау жалғасып келеді. АИТВ-на қатысты 
стигма аталмыш ауру жыныстық қатынаспен, 
сырқаттанумен және өліммен, сондай-ақ қоғам 
тұрғысынан айыпталатын жүріс-тұрыспен немесе 
мәдени тыйымдармен байланыстырылуы себепті 
туындайды. Стигма ауыр залал келтіріп, көбіне 
АИТВ бар адамдардың ұят, кінә, кемістік және оқшау 
қалу секілді сезімдерге бой алдыруына алып келеді. 
Бұл АИТВ бар адамдардың денсаулығын күтуге, 
білім алуға және әлеуметтік қорғалуға қатысты 
заңды құқықтарын бұзады.

Қазақстандағы АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-
тан зардап шегетін балалар мектепке барады. 
2019 жылы елде АИТВ-мен өмір сүретін 0-14 жас 
аралығындағы 497 бала мен 15-19 жас аралығындағы 
730 жасөспірім ресми тіркелген. Олардың көпшілігі 
АИТВ-на, психикалық денсаулыққа, дәрі-дәрмектерді 
қатаң қабылдау режиміне және олардың жанама 
әсерлеріне байланысты қиындықтарға шалдығады. 
Олар АИТВ-ның отбасына тигізетін әсерінің 
салдарынан ауыр қазаға және кедейшілікке ұшырауы 
мүмкін, жақын адамдарына күтім жасау жағынан 
қосымша міндеттерді арқалауы мүмкін. Сонымен 
қатар көптеген мектептер АИТВ-пен өмір сүретін 
оқушылары бар екенінен хабардар емес.

2020 жылы еліміздің 6 пилоттық аймағында ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлі-
гімен, ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен және 
ЮНИСЕФ-пен  жүргізілген психоәлеуметтік қолдау-
дың ұлттық стандарттарын енгізуді бағалау 
АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен олардың 
отбасыларының мектептерде, интернаттық 
ұйымдарда, денсаулық сақтау жүйесінде стигмаға 
ұшырайтынын көрсетті. Көптеген мектептердегі 
мұғалімдер мен басқа да қызметкерлердің АИТВ, 
оның жұғу жолдары мен алдын-алу бойынша тиісті 
білімі жоқ. Жасөспірімдердің пікірінше, көптеген 
мектептерде АИТВ туралы материалдар стигмаға 
толы мәнерде беріледі. Көптеген мектептер 
АИТВ бар баланың басқаларға ешқандай қауіп 
төндірмейтінін түсінбейді, қажетті құпиялықты 
сақтауды қамтамасыз етпейді.

Назарларыңызға ұсынылып отырған әдістемелік 
ұсынымдар АИТВ шарпыған немесе АИТВ-мен және 
басқа да созылмалы аурулармен ауыратын бала-
ларды қолдау мақсатында мектептерде қолдануға 
арналған және озық халықаралық тәжірибе негі-
зінде әзірленген. Онда стигманы жеңудің заманауи 
тәсілдері ұсынылған, АИТВ, стигма мен кемсіту-
шілік, АИТВ-мен өмір сүру, статусты жария ету 
және құпия сақтау, баланың құқықтарын қорғау және 
АИТВ-мен және басқа да созылмалы аурулармен 
ауыратын балаларға мейірімді мектептер концеп-
циялары туралы деректер мен шынайы ақпарат 
қамтылған. Әдістемелік ұсынымдар әмбебап болып 
табылады әрі әлеуметтік қорғау және денсаулық 
сақтау ұйымдары мамандарының жұмысында 
пайдалануға жарамды.

Мектеп өз оқушылары мен қызметкерлерінің АИТВ 
статусынан хабарсыз болуы мүмкін, алайда оның 
АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға мейірімді болу 
және қолдау көрсетуге даяр тұру саясаты мектеп 
үшінде де, жалпы қоғам үшін де пайда тигізеді.

Қазақстандағы БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) өкілі  
АРТУР ВАН ДИЗЕННІҢ 
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СТИГМА – АИТВ-мен өмір сүретін кейбір 
адамдарға бағытталған қате 
түсінік, теріс көзқарас

СТИГМАТИЗАЦИЯ – таңба тағу, стигма 
салу, әлеуметтік таңба басу

АИТВ-мен ӨМІР СҮРУ – АИТВ-мен өмір 
сүретін балалар, жасөспірімдер 
мен жастар

АИТВ-тан ЗАРДАП ШЕККЕНДЕР – 
бірге тұратын АИТВ жұқтырған 
туыстары бар балалар, 
жасөспірімдер мен жастар

ЕМДЕУГЕ БЕЙІЛДІЛІК – АИТВ-мен 
өмір сүретін балалардың, жас-
өспірімдер мен жастардың 
антиретровирустық препарат-
тарды ұсынылған уақытта, ұсы-
нылған дозада және ұсынылған 
тамақтану режимінде қабылдауға 
қабілеттігі

АТА-АНА/ҚАМҚОРШЫ – ата-ана жауап-
кершілігі жүктелген немесе 
АИТВ-мен ауыратын балаға, 
жасөспірімге немесе жас адамға 
қамқорлық жасау үшін жауапты 
адам

ҚОРҒАНШЫЛЫҚ және ҚАМҚОРШЫ-
ЛЫҚ – ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балаларға 
отбасылық тәрбие беру түрінің 
бірі

БАЛА – мектепке дейінгі немесе мектеп 
білімін алатын 18 жасқа толмаған 
кез-келген бала мен жасөспірім

МЕКТЕП – мектеп жасына дейінгі және 
мектеп жасындағы балаларға 
арналған білім беру мекемесі

МЕКТЕП ҚОҒАМДАСТЫҒЫ – мектеп-
пен жұмыс істейтін және өзара 
әрекеттесетін барлық адамдар, 
соның ішінде мектеп дирек-
торлары, оқу меңгерушілері, 
мұғалімдер, мектеп психолог-
тары, мектеп медбикелері, мек-
тептің әкімшілік және көмекші 
қызметкерлері, жергілікті қауым-
дастық жетекшілері, ата-аналар/
қамқоршылар, оқушылар

АИТВ – адамның иммун тапшылығы 
вирусы

ЖИТС – жұқтырылған иммун тапшылығы 
синдромы 

ҚДИАҒО – Қазақ дерматология және 
инфекциялық аурулар ғылыми 
орталығы

ЮНЭЙДС – БҰҰ ЖИТС - ЖИТС/АИТВ 
мәселелерімен айналысатын 
БҰҰ бөлімшесі 

ЮНИСЕФ – Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Балалар қоры

АРТ – антиретровирустық терапия

АӨА – АИТВ-пен өмір сүретін адамдар

ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы (қазіргі 
күні таратылған)

АӨА ОАҚ – АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдардың Орталық Азия 
қауымдастығы

ЮНЕСКО – Білім, ғылым және мәдениет 
мәселелері жөніндегі Біріккен 
Ұлттар Ұйымы

БҒДМБ – ҚР Білім және ғылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдар-
ламасы
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AИТВ инфекциясы кезінде өмір бойы тиімді емделген жағдайда ауруды 
толық бақылауда ұстау мүмкін болып тұр. Бірақ ДДСҰ анықтамасына 

сәйкес «денсаулық» ұғымы аурулар мен физикалық кемістіктердің болмауы 
ғана емес, толық физикалық, психикалық және әлеуметтік аман-саулықты1  
білдіреді. 

Халықаралық және ұлттық деңгейде бала құқықтары туралы көптеген 
арнайы актілер бар. Халықаралық деңгейдегі бала құқықтары туралы негізгі 
акт болып  Бала құқықтары туралы конвенция (Нью-Йорк, 1989 жылғы 20 
қараша) табылады. Конвенцияға кіретін құқықтар барша балаларға бірдей 
қолданылады. Қазақстанда баланың денсаулыққа құқығы мемлекетпен 
кепілдендірілген. Бала құқықтары туралы конвенцияның жалпы қағидат-
тары мен нормалары Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу және Қылмыстық-атқару кодекстерінде, 
сондай-ақ Азаматтық, Отбасы туралы кодекстерде және құқықтың басқа 
да салаларында көрініс тапқан. Қазақстандағы бала құқықтары «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексімен, «Неке 
және отбасы туралы» ҚР Кодексімен, «ҚР-дағы мемлекеттік жастар саясаты 
туралы», «Білім туралы», «ҚР-дағы бала құқықтары туралы», «Балаларды 
қорғау және баланы шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық 
туралы конвенцияны ратификациялау туралы», «Мүмкіндігі шектеулі бала-
ларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» ҚР Заңдарымен регламенттелген.

Балалар мен жасөспірімдердегі АИТВ инфекциясының алдын-алуды 
жылдамдату үшін әлдеқайда тиімді саясаттар, қызмет көрсету жүйе-
сінде инновациялық технологияларды дамытып, енгізу қажет. Осындай 
бағыттардың бірі мектептерде стигманың алдын-алу мен АИТВ және басқа 
созылмалы аурулармен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерді қолдау 
болып табылады. Стигма мен кемсітушіліктен ада орта мен мектептерде 
қолдау көрсету жасөспірімдер мен оларға күтім көрсетушілерге емделуге 
бейілділікті сақтауға, психикалық денсаулық проблемаларының туын-
дауына жол бермеуге және өмір сапасын жақсартуға көмектеседі.

1  ДДСҰ Жарғысы. https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution 

Кіріспе
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АИТВ инфекциясы жасөспірімдердің  физикалық, психологиялық, әлеумет-
тік және рухани сынды негізгі өмір аспектілеріне әсер етеді. Қазақстанда 
2019 жылы ресми түрде АИТВ-мен өмір сүретін 0-14 жас аралығындағы 497 
бала мен 15-19 жас аралығындағы 730 жасөспірім тіркелген2. 2019 жылы 
жасөспірімдер арасында (10-19 жас) АИТВ инфекциясының 49 жағдайы 
анықталды3.

Қазақстанда АИТВ-мен өмір сүретін көптеген балалар өздерінің ста-
тусын білместен жасөспірімдік жасқа өтуі мүмкін және оларға статусы 
туралы басқаларға айтпауға кеңес беріледі. Осындай құпиялық пен ұят 
жағдайында өмір сүру жасөспірімдердің өз АИТВ статусын қабылдамау, 
дәрі қабылдаудан бас тарту, өзіне және өзінің жарқын болашағына деген 
сенімін жоғалту қатерін тудыруы мүмкін. Жасөспірімдік шақ – балалардың 
өз дербестігін сезініп, ешкімге ұқсамайтын бірегей тұлға болып қалыптасуға 
ұмтылатын шақ. АИТВ статусы өмірлерінің бір бөлігі болғандықтан, АИТВ-
мен өскен жасөспірімдерді «мен кіммін?» деген сұрақ жиі мазалайды. 
Құпиялық АИТВ-на қатысты стигма мен теріс көзқарас тудыртып, оны бір 
ұятты жайтқа айналдырады. Жасөспірім осындай теріс пікірге иланып, 
кейін өзі стигмаға бой алдыруына, оқшау қалу (әсіресе құрдастарынан) 
сезімі күшеюіне, емделуге бейілділігі әлсіреуіне алып келуі мүмкін4. 

Қазақстанда АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-нан зардап шегетін 
балалар мектептерге барады. Бұл ретте көптеген мектептер АИТВ-
мен ауыратын оқушылары бар екенінен бейхабар. 2020 жылы еліміздің                       
6 пилоттық аймағында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мини-
стрлігімен, ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен және ЮНИСЕФ-пен 
жүргізілген психоәлеуметтік қолдаудың ұлттық стандарттарын енгізуді 
бағалау5 Қазақстан мектептерінде АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен 
жасөспірімдерге қатысты стигма деңгейі жоғары екенін көрсетті. Сарап-
шылар АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен олардың отбасылары жалпы 
білім беретін мектептерде және мектепке дейінгі мекемелерде, интернат 
ұйымдарында, денсаулық сақтау жүйесінде стигма мен кемсітушілікке 
ұшыраған жайттарды анықтаған. Көптеген мектептердегі мұғалімдер мен 
басқа да қызметкерлер АИТВ, оның жұғу жолдары мен алдын-алу бойынша 
тиісті білімге ие емес. Жасөспірімдердің пікірінше, көптеген мектептерде 
АИТВ туралы материалдар стигмаға толы түрде, негізінен «қорқынышты 
жайт» және эпидемиологиялық жағдай сипатында беріледі. Көптеген 
мектептер АИТВ бар баланың басқаларға ешқандай қауіп төндірмейтінін 
түсінбейді, қажетті құпиялықты сақтауды қамтамасыз етпейді.

2    АИТВ статистикасы, 2019, Қазақстан. http://www.kncdiz.kz/ru/aids/aids/statistika/
3  Қол жеткізілген прогресс туралы елдік есеп – Қазақстан. ЖИТС індетінің жаһандық 
мониторингі – 2020 жыл -Алматы, ҚДИАҒО, 2020. – 11 б. 
4    АИТВ-мен және басқа да созылмалы аурулармен ауыратын балаларға психоәлеуметтік 
қолдау көрсету нұсқаулығы. Әдістемелік ұсынымдар – Алматы, ҚДИАҒО, 2019 – 12 б.
5    Пилоттық аймақтарға (Түркістан, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстары, Шымкент және 
Алматы қалалары) жіберілген мониторинг миссияларының біріктірілген есебі. АИТВ-мен 
өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерге және олардың отбасыларына психоәлеуметтік 
қолдау көрсету стандарттарын енгізуді бағалау – ҚР ЕХӘҚМ, ҚР БҒМ, ҚДИАҒО, 2020. 
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Осы әдістемелік ұсынымдар АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-мен, 
басқа да созылмалы аурулармен ауыратын балаларды қолдау мақсатында 
мектептерде қолдануға арналған. Әдістемелік ұсынымдар қарапайым, 
әмбебап болып табылады әрі әлеуметтік қорғау мен денсаулық сақтау 
ұйымдары мамандарының жұмысында қолдануға жарамды. Нұсқаулықта 
стигманың алдын алудың сарамандық тәсілдері ұсынылған, сондай-ақ 
АИТВ-мен ауыратын балалар мен отбасылардың мектептерде тап болатын 
нақты мәселелері мен оларды жеңу жолдары қарастырылған.

Мектеп әрбір бала кемсітушіліктен қорықпай, еркін бара алатын және 
балалар мен отбасылар қолдау табатын орын болуы тиіс. АИТВ-мен өмір 
сүретін балалар сырқатына, психикалық денсаулығын күтуге байланысты 
қиындықтарға тап болуы, жанама әсерлері жиі болып тұратын дәрілерді 
қатаң режиммен қабылдауға мәжбүр болуы мүмкін. Олар АИТВ-ның 
отбасы өміріне әсер етуіне байланысты ауыр қазалар мен кедейлікке 
ұшырап, сондай-ақ, қосымша отбасылық міндеттерді орындауға тиіс 
болуы мүмкін. Балалардың мүддесі үшін мұғалімдер мен басқа да мектеп 
қызметкерлерінің АИТВ туралы, оның ішінде оның жұғу жолдары мен 
алдын алу шаралары, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерді жыныстық 
тәрбиелеу туралы дұрыс ақпаратты білгені маңызды. 

Нұсқаулықта мектептердегі стигманың алдын алудың озық халықаралық 
тәжірибесі (Ұлыбритания) жергілікті жағдайға бейімделген. Онда АИТВ, 
стигма мен кемсітушілік, АИТВ-мен өмір сүру, статусты жария ету мен 
құпиялықты сақтау, балалардың құқықтарын қорғау, АИТВ-мен және 
басқа созылмалы аурумен ауыратын балаларға мейірімді мектептер 
концепциялары туралы деректер мен шынайы ақпарат қамтылған.
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АИТВ күнделікті  қалыпты қарым-қатынас кезінде 
жұқпайды.

Қазақстанда АИТВ-мен өмір сүретін оқушылардың 
басым көпшілігі АИТВ жұқпасын жүктілік, босану немесе 
бала емізу кезінде өз аналарынан, қан құю немесе 
медицина қызметкерлерінің зарасыздандырылмаған 
құралдарды пайдалануы кезінде жұқтырған.

АИТВ тіркеуге жатпайды, себебі, АИТВ-мен ауыратын 
оқушы (немесе мұғалім) айналасындағыларға қауіп 
төндірмейді.

Егер АИТВ-мен өмір сүретін баланың бір жері 
жарақатталса, стандартты сақтық шараларын және 
алғашқы көмек көрсетудің әмбебап процедураларын 
қолдану қажет. Бұл қан арқылы жұғатын барлық 
инфекциялардың, соның ішінде АИТВ-ның алдын алу 
үшін жеткілікті.

Жарақат алған балаларға медициналық көмек 
көрсетілуі керек, алайда АИТВ жұғу қаупі төмен. 
Осындай жағдайда В немесе С гепатиттерінің берілу 
қаупі әлдеқайда жоғары болады.
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АИТВ – адамның иммун тапшылығы 
вирусы, алғаш рет 1983 жылы анықталған. 
АИТВ – адамның иммундық жүйесінің жасу-
шаларын (негізінен иммундық жүйенің 
маңызды жасушалық компоненттері болып 
табылатын CD4-оң T жасушалары мен 
макрофагтарды) жоя отырып немесе олар-
дың жұмысына кедергі келтіре отырып, 
жұғатын ретровирусті білдіреді. Осы вирус-
ты жұқтыру нәтижесінде иммундық жүйенің 
үдемелі титықтауы орын алып, иммун 
тапшылығы туындайды. 

ИММУН ТАПШЫЛЫҒЫ – 
инфекциялармен және аурулармен күресуде 
өз рөлін атқара алмайтын иммундық 
жүйенің жағдайы. Иммун тапшылығы 
жоқ адамдарда сирек кездесетін көптеген 
инфекциялар мен қатерлі ісік түрлері 
алдында иммун тапшылығы бар адамдар 
әлдеқайда осал болып келеді. Ауыр иммун-
дық тапшылыққа байланысты аурулар 
оппортунистік инфекциялар деп те аталады, 

Бұл ретте АИТВ берілуі үшін орындалуы тиіс шарттар бар:

• Организмде вирустың көлемі жеткілікті түрде көп болуы керек.

• Вирустың сапасы – вирус жеткілікті түрде күшті болуы керек. АИТВ терінің бетінде өмір 
сүрмейді; ол ағзаның ішінде болады. АИТВ нәзік микроорганизм болып табылады және 
адам ағзасынан тыс ұзақ өмір сүре алмайды. Ауа әсеріне ұшыраған мезетте вирус 
өле бастайды. Мысалы, дастархан басында бірге отыру кезінде АИТВ-мен ауыратын 
адамның қаны тамаққа тамып кетсе де ешқандай қауіп жоқ, өйткені АИТВ өліп қалады. 
Оған қоса, ас әзірлеу кезінде отқа қыздырудан да АИТВ өледі.

• Инфекция жұқтырмаған адамның қан ағымына түсу үшін АИТВ тарату жолына ие болуы 
тиіс. Біздің денеміз – жабық жүйелер. Сау тері АИТВ жұқпасына қарсы күшті тосқауыл 
болады. АИТВ зақымдалмаған тері арқылы өте алмайды.

өйткені олар иммундық жүйенің әлсіреуі 
есебінен өрби алады. 

АИТВ қан, емшек сүті, ұрық және қынаптық 
бөлініс арқылы беріледі. 

АИТВ СІЛЕКЕЙ АРҚЫЛЫ 
БЕРІЛМЕЙДІ

Қазақстанда АИТВ жұқтырудың барлық дерлік 
жағдайлары қорғалмаған жыныстық қатынас, 
медициналық мекемелерде вирус жұққан бір 
шприцті пайдалану, инъекциялық есірткіні 
тұтыну, сондай-ақ жүктілік, босану және емізу 
кезінде анадан балаға жұғу арқылы орын 
алған.

АИТВ қол алысу, маса шағуы арқылы және 
АИТВ-мен өмір сүретін адам сізге тамақ 
дайындап, сатқан жағдайларда жұқпайды. 
АИТВ жұқтырған адаммен бір ыдыстан тамақ 
ішу немесе ол пайдаланған жамылғыны  
пайдалану ешқандай қауіп төндірмейді. АИТВ 
бар адаммен бір унитазды пайдаланған 
жағдайда да АИТВ берілмейді.
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Егер АИТВ-мен өмір 
сүретін баланың бір 
жері жарақатталса, 
стандартты сақтық 
шараларын және 
алғашқы көмек 
көрсетудің әмбебап 
процедураларын 
қолдану қажет. Бұл қан 
арқылы жұғатын барлық 
инфекциялардың, соның 
ішінде АИТВ-ның алдын 
алу үшін жеткілікті.

Мектепте АИТВ-мен өмір 
сүретін баланың болуы 
мектеп қызметкерлері 
немесе оқушылар 
үшін ешқандай қауіп 
төндірмейді. Бұған 
дейін аталып өткендей,  
Қазақстан мектептерінде 
АИТВ таралуының бірде-
бір жағдайы тіркелмеген.

Антиретровирустық (АРТ) терапияны ұстанған кезде АИТВ бар адам сау 
болып, кәдімгі адамдар секілді ұзақ өмір сүре алады. Бүгінгі таңда АРТ-
препараттардың қолжетімділігінің арқасында АИТВ инфекциясы, мысалы, 
қант диабеті секілді басқа созылмалы аурулар сияқты басқарылатын 
созылмалы ауруға айналды.

Кейбір адамдар АИТВ-ның қалай жұғатынын білмегендіктен, сондай ауру-
мен өмір сүретін адаммен кездейсоқ қатынасқа түсу вирусты жұқтыруға 
жеткілікті болады деп санайды. Нәтижесінде АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдармен қатынасудан бас тартады. Осындай мінез-құлыққа білім және 
кез-келген басқа салалардағы қызметкерлер тарапынан жол берілмеуі 
керек. Себебі, осындай қылық салдарынан АИТВ-мен өмір сүретін адам 
стигма қақпанына түсіп, өзін керексіз және ешкім жақтырмайтындай 
сезінуге мәжбүр болады.

Мектептерде кез-келген инфекцияны, соның ішінде АИТВ жұқтыру қаупін 
азайту үшін жарақат таңу, инъекция салу және басқа да процедураларды 
орындау кезінде медициналық көмек көрсетудің стандартты сақтық 
шаралары мұқият сақталуы керек.

1 ЖАҒДАЙ
Алматы облысында 
АИТВ жұқтырған екі 
немересін жалғыз 
тәрбиелеп отырған 
егде жастағы әйел 
немерелерін ауыл 
мектебіне бергісі 
келетінін және 
немерелерінің АИТВ 
жұқтырғанын хабарлаған 
кезде білім беру 
қызметкерлері оны 
қыспаққа алған. Олар 
балаларды мектепке 
емес, интернатқа беруге 
көндірген. 
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• Қазақстанда мектепте АИТВ жұқтырудың бірде-бір жағдайы 
тіркелмеген.

• АИТВ күнделікті қарым-қатынаста жұқпайтындықтан, тіркелуге 
жататын ауру емес. Демек, АИТВ-мен ауыратын балалар 
мен олардың ата-аналары/қамқоршылары мектептерге АИТВ 
статусы туралы хабарламаса да болады.

• АИТВ-мен өмір сүретін адамдар стигма мен кемсітушілікке оңай 
ұшырайтын болғандықтан, егер біреудің АИТВ статусы туралы 
кездейсоқ білген болсаңыз,  оны құпия  сақтау қажет.

Қазақстанда ресми тіркелген АИТВ-мен өмір сүретін 
балалар мен жасөспірімдер

Mектеп бала өмірінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, мектеп 
балаға қолдау көрсетіп, қолайлы орта қалыптастыруы керек. Осыған 

қарамастан, Қазақстандағы көптеген мектептерде АИТВ-мен өмір сүретін 
балалар мен жасөспірімдерге қатысты стигма проблемасы бар. Мектеп 
қызметкерлерінің, сыныптастардың/құрдастардың және оқушылардың 
ата-аналарының теріс көзқарасы мен реакциясы салдарынан АИТВ-мен 
ауыратын балалардың мектептен кетуге мәжбүр болған жағдайлар1 мәлім. 
Мұндай мінез-құлық АИТВ-ның жұғу жолдарын білмеумен немесе АИТВ-
мен және басқа да созылмалы аурулармен ауыратын адамдарға қатысты 
БАҚ таратып жатқан стереотиптермен байланысты болуы мүмкін.

1    Пилоттық аймақтарға (Түркістан, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстары, Шымкент және 
Алматы қалалары) жіберілген мониторинг миссияларының біріктірілген есебі. АИТВ-мен 
өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерге және олардың отбасыларына психоәлеуметтік 
қолдау көрсету стандарттарын енгізуді бағалау – ҚР ЕХӘҚМ, ҚР БҒМ, ҚДИАҒО, 2020. 
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Мектептер өз оқушылары мен мұғалімдерінің АИТВ 
статусы бар екенін білмеуі мүмкін, алайда АИТВ 
проблемасына түсіністікпен қарап, тілектестік қолдау 
көрсету барлық оқушыларға, қызметкерлерге, мектепке 
және жалпы қоғамға пайдасын тигізеді. Мектептер білім 
беру қызметкерлері мен жалпы қоғам тарапынан АИТВ 
бар балалар мен жасөспірімдерге қатысты көрсетілетін 
жағымсыз көзқараспен және жаңсақ пікірлермен тиімді 
күресе отырып, АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға 
мейірімді қарым-қатынастың үлгісі бола алады. Елдің 
ересек тұрғындары арасында АИТВ жұқтыру деңгейі 
жыл сайын артып келе жатқандықтан, бұл проблеманы 
елеусіз қалдыруға болмайды. Қарапайым алгоритмдер 
қалыптастыру арқылы мектептер ең осал оқушылар 
мен олардың ата-аналарын/қамқоршыларын, сондай-ақ 
өздерінің АИТВ бар қызметкерлерін қорғап, қолдай алады.

Тиімді саясат пен практиканы ілгерілету арқылы қолайлы және 
инклюзивті мектеп ортасын құру АИТВ-мен өмір сүретін немесе осы 
аурудан зардап шеккен балалардың өмірін жақсы жағына қарай 
айтарлықтай өзгерте алады. Бұл АИТВ жұқтырған балалардың 
айтуынша өздері тап болатын немесе қорқатын оқшаулануды және 
буллингті болдырмауға көмектеседі және балалардың дамуы мен 
сапалы білім алуына септесетін болады. Мұндай тәсіл АИТВ-мен 
ауыратын балалардың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартып, 
мүмкіндіктер шеңберін айтарлықтай кеңейтуге көмектеседі. Өз 
кезегінде, АИТВ және басқа да созылмалы аурулары бар балаларға 
мейірімді мектептер өздерінің құқықтық міндеттерін сапалы 
орындайтын және мектеп қоғамдастықтарында теңдік пен алуан 
түрлілікті ілгерілететін білім беру ұйымдары болып табылады.

Осы нұсқаулықтағы ұсынымдарды орындау қиын емес және 
мектептен қосымша шығындар талап етпейді. АИТВ-мен өмір 
сүретін балаларды тиімді қолдау үшін мектептер орындау қажет 
талаптардың барлығы әлдеқашан бекітілген ұлттық тетіктер мен 
заңдар шеңберінде қаралған. Мұндағы басты мәселе болып стигмаға 
ұшырататын ауруы бар балалар мен жасөспірімдердің және олардың 
отбасыларының жағдайын түсіну, олардың қажеттіліктері мен 
мұқтаждықтарын анықтау және қанағаттандыру үшін олармен жұмыс 
жасау және оларға қажет әрі заңмен кепілдендірілген құпиялықты 
сақтау табылады.
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Мектеп баланың немесе отбасының АИТВ статусынан 
хабардар
Мектептерде статусты  жария ету көбіне отбасылардың келісімінсіз 
үшінші тұлғалар арқылы жүзеге асырылады. Бірінші қадам ретінде 
баланың статусын  жария еткен үшінші тұлға отбасы келісімін 
алған-алмағанын анықтау қажет. Алмаса, бар мән-жайды отбасыға 
хабарлап, АИТВ-мен ауыратын балаға мектепте барлық қажетті 
қолдау көрсетілетініне сендіру керек.

Директор баланың қолдауға мұқтаждығын талқылау мақсатында 
ата-аналармен/қамқоршылармен, баламен, денсаулық сақтау 
маманымен (ЖИТС орталықтары) және әлеуметтік қызметкермен 
кездесуді үйлестіру үшін мектеп қызметкерін тағайындайды.

Ақпаратты құпия сақтау және жария ету алгоритмін, сондай-ақ 
жоспарды іске асыру мониторингін қоса алғанда, қолдау көрсету 
жоспары әзірленеді және бірлесе бекітіледі.

Мектепте тағайындалған қызметкердің  АИТВ бойынша білімін 
арттыру/оқу қажеттілігі зерделенеді. Бұл осы нұсқаулықпен танысу 
түрінде де, АИТВ және әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандармен 
сөйлесу түрінде де жүзеге асырылуы мүмкін.

Баланың АИТВ статусы жария болған 
мектеп не істеуі керек?

1

2

3

4

        *Ескертпе. Британдық модельге сәйкес бейімделген7 

7   Conway, M. HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected by HIV. National 
Children’s Bureau, 20I5.
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Егер бала Сізге өзінің немесе ата-анасының/қамқоршыларының АИТВ 
статусы туралы айтып берсе, баланы мектеп қызметкерлері мұндай 
ақпаратты құпия сақтайтынын қамтамасыз ететініне сендіріп, статусының 
жария болғанын ата-анасына кім хабарлайтынын баламен келісіп алыңыз.

Мектептегі барлық қызметкерлер баланың АИТВ статусын жария ету 
кезіндегі іс-әрекеттер алгоритмін статус жария етілгенге дейін білуі 
маңызды. Бұл мектеп қызметкерлерінің АИТВ туралы сапалы білімі 
болуын қамтамасыз етуге, мектеп қызметкерлерінің АИТВ жұқтыру 
жолдары туралы дұрыс түсінігін қалыптастыруға, мектеп қызметкерлерінің 
қолдауымен оқушының АИТВ статусы туралы ақпаратты құпия сақтауға 
мүмкіндік береді. Сонымен бірге мектептерге осындай жағдайда білікті 
көмек алу үшін денсаулық сақтау мамандарына (ЖИТС орталықтары) және 
әлеуметтік қызметкерлерге жүгіну ұсынылады.

«АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың Қазақстандық одағы» ЗТБ, «АИТВ-
мен өмір сүретін адамдардың Орталық Азия Қауымдастығы» ЗТБ, 
Teenergizer.QZ секілді АИТВ/ЖИТС мәселелерімен айналысатын үкіметтік 
емес ұйымдардан да кеңес алу артық болмайды.

Осы мәселелерді мектеп қызметкерлерінің жалпы жиналысында қарауға 
болады және АИТВ мен басқа да созылмалы аурулары бар балалар 
мен жасөспірімдерге мейірімді мектептер құру құралы ретінде қолдануға 
болады.
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*Ескертпе. Британдық модельге сәйкес бейімделген8

8 Conway, M. HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected by HIV. National 
Children’s Bureau, 20I5.

АИТВ ЖӘНЕ БАСҚА ДА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫ 
БАР БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ МЕЙІРІМДІ 

МЕКТЕПТЕР ҚҰРУ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ ТІЗБЕСІ

АИТВ және басқа созылмалы аурулармен 
ауыратын балаларды қолдау саясатын 
әзірлеуді келесі сұрақтардан бастаңыз:

Алғашқы көмек көрсетудің әмбебап процедуралары бойынша жауапты тұлға кім және оны оқыту және дағдыларын жетілдіру қашанға жоспарланған?

АИТВ туралы инклюзия және 

гендерлік саясат секілді 

мектеп саясатында және оқу 

бағдарламасы мен мектеп 

жарғысы секілді  басқа құжаттарда 

              айтыла ма?

АИТВ туралы хабардарлықты 
арттыру мектептің даму 
жоспарының бір бөлігі болып 
табыла ма?

?

?

Мектептің үлкен мектеп 

қоғамдастығында/басқа 

мектептерде АИТВ 

туралы білімді ілгерілетуге  

мүмкіндіктері бар ма?

Мектеп қызметкерлерінің, соның 
ішінде мұғалімдер мен көмекші 
қызметкерлердің АИТВ-ның берілу 
жолдары туралы негізгі білімі бар ма 
және АИТВ-мен өмір сүретін балалар 
мен жасөспірімдердің тап болатын 
                стигма мәселесін түсіне ме?

?
Мектеп алғашқы көмек көрсетудің әмбебап процедураларын ұстана ма?



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар22

Тоқталуды қажет ететін тағы бір маңызды 

аспект – А = Ж («Анықталмайды = Жұқпайды»)  

тұжырымдамасы және оған қол жеткізуді 

қиындататын стигма мен кемсітушіліктің 

теріс рөлі.  
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2 ЖАҒДАЙ
Авторлар танысу және 
нұсқаулықты талқылау 
үшін Teenergizer.
QZ  командасындағы 
АИТВ-мен өмір сүретін 
жасөспірімдерімен 
кездесті. Жасөспірімдер 
А = Ж туралы білу 
АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдар үшін де, 
мұғалімдер үшін де 
стигма мен кемсітушілікті 
жеңу жолында өте 
маңызды болатынын 
бірауыздан атты.

АРТ АИТВ медицинасы 
саласындағы заманауи 
ғылым мен практиканың 
жетістіктерінің бірі болып 
табылады. АРТ адам 
ағзасындағы вирустың 
көбеюіне тосқауыл 
болу арқылы АИТВ 
инфекциясымен 
күреседі. АРТ АИТВ-
мен ауыратын адамды 
инфекция жұқтырмаған 
адамдардың өмірімен 
салыстыруға келетін 
өмір сүру сапасы мен 
ұзақтығын қамтамасыз 
етіп қана қоймай, 
сонымен қатар А = Ж 
тұжырымдамасын 
жасауға мүмкіндік берді.

А = Ж  АИТВ-мен өмір 
сүретін адамдар тиімді 
антиретровирустық 
терапия алып 
жүрсе және 
вирустық жүктемесі 
анықталмаса, вирусты 
басқа адамдарға 
жұқтыра алмайды 
дегенді білдіреді.

А = Ж тұжырымдамасын қалыптастыру үшін АИТВ-мен өмір сүретін 
мыңдаған адамдар қатысқан көптеген жылдар бойғы зерттеулер мен 

клиникалық зерттеулер қажет болды. А = Ж  АРТ тағайындаудың 
ғана емес, қандағы АИТВ мөлшерін анықталмайтын деңгейге дейін 

төмендетуге қол жеткізуде АРТ еміне бейілділіктің қаншалықты 
маңызды болатынын тағы бір рет баса көрсетеді, ал оған АИТВ-мен 

өмір сүретін адамдардың үйден тыс жерде, мысалы, жұмыста, 
мектепте, лагерьде дәріні ашық қабылдай алмайтын күйге 

жеткізетін стигма мен кемсітушілік жиі кедергі келтіреді.
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Cтигма мен кемсітушілікті жеңу өз кезегінде қоғамдық денсаулық 
сақтаудың ауыр проблемасы болып табылатын АИТВ инфекциясын 

жеңуге мүмкіндік беретін АИТВ инфекциясы бар әр адамның анықталмай-
тын вирустық жүктемеге қол жеткізуі үшін шешуші фактор болып табылады.

А = Ж ұғымын түсінетін білім беру жүйесінің қызметкерлері АИТВ-мен 
өмір сүретін адамдар басқаларға «қауіп төндіреді» деген пікірдің жалған 
екенін түсіндіре отырып, стигманы жеңе алады. Олар А = Ж-ға қол жеткізу 
мақсатында АРТ-ға бейілділікті арттыру үшін АИТВ бар оқушыларға қолдау 
көрсетеді, осылайша АИТВ-ның таралуын азайтуға жәрдемдеседі.

Бұл ретте бірге оқыту кезінде АИТВ бар балалар вирустық жүктемесінің 
деңгейіне қарамастан, АИТВ тұрмыстық жолмен жұқпайтын болғандықтан, 
айналасындағыларға қауіп төндірмейтінін есте ұстаған жөн. 
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АИТВ-мен өмір сүретін бала мектепте:

•  Басқаларға қауіп төндірмейді

•  Қосымша ресурстарды қажет етпейді

Бұл ретте бала стигмаға жиі тап болып, оның аман-саулығына 
әсер етуі мүмкін, ұзақмерзімді келешекте оның, сондай-ақ оның 
отбасы мүшелерінің физикалық және психологиялық денсаулығы 
нашарлауына алып келетін қосымша қиындықтар тууы мүмкін.

Адамдар заң бойынша хабарлауы міндетті ауру түрлері (мысалы, 
COVID-19) болады, себебі, сондай адамдармен күнделікті қарым-
қатынаста ауруды жұқтырып алу қаупі бар.    

АИТВ «хабарлауға» жатпайтын  ауру болып 
табылады, себебі, АИТВ-мен өмір сүретін барлық 
адамдар, оның ішінде оқушылар мен мектеп 
қызметкерлері АИТВ-ны күнделікті қарым-қатынас 
кезінде ешкімге жұқтыра алмайды 

ЕГЕР АИТВ-НЫҢ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА 
ТАРАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚАУІП 
БОЛСА, ОНДА ЗАҢ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАР МЕН 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ӨЗДЕРІНІҢ АИТВ СТАТУСЫ 
ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУЫ ТИІС БОЛАР ЕДІ.
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«Cтигма» термині көбіне АИТВ айналасындағы 
әңгіме аясында қолданылады. Стигма «белгі», 

«масқаралық таңбасы», «ашық жара» дегенді білдіреді, 
грек тіліндегі «түйреу», «күйік», «таңба» деген сөздерден 
шыққан. Ежелгі заманда құлдар мен қылмыскерлердің 
денелерін күйдіріп, таңба салу салты болған. XIX ғасырдың 
екінші жартысынан бастап «стигма» ұғымы «ен, таңба, 
таңбаша» деген жанама мағынаға ие бола бастаған.

АИТВ/ЖИТС індетінің басынан бастап стигма мен кемсітушілік АИТВ 
таралуына қолайлы орта жасап, індеттің жағымсыз салдарын едәуір арт-
тыруға себеп болып келеді. АИТВ-на байланысты стигма мен кемсітушілік 
инфекцияның алдын алуға тосқауыл болуға, тиісінше күтім мен қолдау 
көрсетуге, емдеуге және індеттің салдарын жеңілдетуге айтарлықтай 
кедергі келтіріп, әлемнің барлық елдері мен өңірлерінде көрініс тапқан. 
Сонымен бірге АИТВ/ЖИТС-мен байланысты стигма індеттің себептерін 
ашық талқылауға және онымен күресудің тиісті шараларын жүзеге асыруға 
тосқауыл болып тұр. АИТВ/ЖИТС проблемаларын ашық мойындау індетке 
қарсы тұру үшін мемлекетті, қауымдастықтар мен жеке адамдарды сәтті 
жұмылдырудың алғышарты болып табылады. Осы проблемаға келгенде 
үнсіз қалу оның бар екенін мойындамауға және оны шешу үшін шұғыл 
шара қолдануды тежеуге алып келеді. Осыған байланысты АИТВ/ЖИТС-
мен өмір сүретін адамдардың індеттің алдын алуға және оны бақылауда 
ұстауға қатыса алатына қарамастан, тек проблема тудырушылар ретінде 
ғана қарастырылады9.  

9  АИТВ-мен байланысты стигма, кемсіту және адам құқықтарының бұзылуы.Табысты 
бағдарламаларға кейс-стади. ЮНЭЙДС, 2005.
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Стигма қоғамды жайлаған жалған сенімнің бірі болып табылады және 
көбіне  адамдардың маргиналдануына алып келеді. АИТВ бар адамдар 
жағдайында стигма АИТВ-ның жыныстық қатынаспен, аурумен, өліммен, 
сондай-ақ есірткіні тұтыну секілді айыпты мінез-құлықпен немесе мәдени 
тыйыммен байланыста елестетілетіндіктен пайда болады.

Стигма адамға ауыр залал келтіреді және АИТВ бар балалар мен 
жасөспірімдерде ұят, кінә, кемістік және оқшаулану сезімдерінің туындауына 
алып келуі ықтимал. Сонымен бірге жекелеген тұлғалар немесе мекемелер 
тарапынан, мысалы, қызмет көрсетуден немесе жеңілдіктер беруден бас 
тарту түрінде кемсітуге де апарып соқтыруы мүмкін, соның салдарынан 
балаларға тікелей зиян келіп, олардың заңды құқықтарын бұзу түрінде 
көрініс табуы мүмкін. 

«Стигматизация» құбылысының көрінісі екі құрамдас бөліктен тұрады. 
Біріншіден, кейбір адамдар тобына ешбір негізсіз белгілі бір теріс сипат 
беріледі. Екіншіден, қандай да бір адам негізгі белгісі осы топқа жататын 
болса, оған да аталмыш топқа тән сипат беріледі.

АИТВ-мен байланысты стигма көбіне АИТВ-мен өмір сүретін адамдар 
мен олардың отбасыларына ғана емес, сондай-ақ АИТВ-ын жұқтыру 
қаупі жоғары халықтың басқа да негізгі топтарына әсер етеді. Бұл 
топтарға инъекциялық есірткіні қолданатын адамдар, жыныстық қатынас 
қызметтерін көрсетушілер, т.б. кіреді. Бұл ретте АИТВ-мен байланысты 
стигманы талқылау кезінде АИТВ-мен ауыратын адамға деген теріс 
көзқарас стигмадан ғана туындап қоймайтынын түсіну керек. Мысалы, 
адамға жұмыста қызметтестері АИТВ жұқпасына байланысты емес, 
жұмысты нашар істеп, өз міндеттерін орындай алмауына және ұжымдағы 
әріптестерімен көп ұрыса беретініне, т.с.с. себептерге байланысты 
жақтырмауы мүмкін және мұндай қатынастардың стигмаға ешқандай 
қатысы жоқ, себебі, мұндай адамға қатысты теріс көзқарас оның белгілі бір 
топқа жататын белгілерімен емес, оның жеке қасиеттерімен түсіндіріледі.

Стигманың салдары айтарлықтай қиын әрі ауыр. АИТВ бар адам мен оның 
жақындары қатты моральдық және психологиялық ширығу жағдайында 
болады, қорлауға, түрлі негізсіз айыптаулар мен шектеулерге, құқықтарына 
нұқсан келтіруге ұшырайды. Нәтижесінде АИТВ бар адамдар мен олардың 
отбасылары өздерін «басқалар сияқты емес», «жаман», үнемі өздерін 
кінәлі сезініп, «әшкереленуден» қорқып, ауырғанын жоққа шығаруға немесе 
жасыруға мәжбүр болады. Осындай жағдайда қорқыныш бой көрсетеді, 
мамандардың көмегіне жүгіну қиындайды. Таныстардан, әріптестерден, 
достардан, жалпы қоғамнан қол үзе бастайды. Өмір сапасы нашарлайды, 
әлеуметтік бейімсіздік қалыптаса бастайды.
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Стигмамен байланысты қолайсыз жағдайлар адамның өзін-өзі стигмаға 
шалдықтыруына алып келуі мүмкін. Өзін-өзі стигмаға шалдықтыру адамның 
ішінен уайым-қайғыға берілуінің нәтижесі болып табылады және өзін 
жағымсыз қасиеттер иесі ретінде қабылдауға жетелейді. Өзін-өзі стигмаға 
шалдықтыру өзін кеміс, дәрменсіз сезіну түрінде көрініс беруі мүмкін және өз 
өмірінің тізгінің қолдан шығарып алуға, қоғамда таныстық орнатуға мүлдем 
қабілетсіз болып қалуға алып келуі мүмкін. Өзін-өзі стигмаға шалдықтыруға 
айналадағы адамдардың көзқарасы мен әрекеттері арандатады, бірақ 
сонымен бірге ішкі стигма сыртқы стигманы күшейтеді, себебі, АИТВ 
жұқтырған адамдар жүгінетін қорғаныш әрекеттері көбінесе қашқақтаудан 
немесе өзін-өзі шеттетуден (медициналық көмек алғысы келмеу, емделгісі 
келмеу, бақылауда болудан бас тарту) тұрады.  

3 ЖАҒДАЙ
Алматы қаласындағы 
Teenergizer.QZ 
орталығындағы 2 
жасөспіріммен болған 
оқиға. Р. және Р. есімді 
балалар жазғы лагерьге 
барып, медицина 
қызметкерінің  «есепте 
тұрғандарың бар ма?» 
деген сұрағына Р. ЖИТС 
орталығында есепте 
тұрғанын айтқан кезде шу 
көтеріліп, баланың лагерге 
қалай келгені, лагерден 
кету керектігі туралы 
мәселе қойылған.

АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға 
қатысты стигманың негізгі себептері:

• Стигма және оның теріс әсері туралы 
хабардарлықтың жеткіліксіз болуы;

• АИТВ-ның жұғу жолдары туралы 
білімнің жоқтығынан туындайтын 
кездейсоқ қатынастан қорқу;

• АИТВ жұқтырған адамдарды орынсыз 
немесе азғын мінез-құлықпен 
байланыстыру.
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Стигма кемсітуге және адам құқықтарының бұзылуына апаруы 
мүмкін. Әлемнің барлық елдерінде АИТВ/ЖИТС-мен өмір сүретін 
адамдарға медициналық қызметтер көрсетуден  бас тарту, жұмысқа 
қабылдамау және білім алу мен жүріп-тұру бостандығынан айыру 
секілді көптеген жағдайлар тіркелген. АИТВ/ЖИТС-мен байланысты 
стигмамен және кемсітушілікпен күресудің маңыздылығын  бірауыз-
дан дүниежүзілік деңгейде мойындау 2001 жылдың маусымында 
АИТВ/ЖИТС-мен күрес жөніндегі БҰҰ Бас Ассамблеясының арнайы 
сессиясында қабылданған «АИТВ/ЖИТС-мен күрес ісіне адалдық 
туралы декларациясында» көрініс тапты. Декларацияда стигма 
мен кемсітушілікке қарсы күрес тиімді алдын-алу және емдеудің 
шараларының алғышарты болып табылатыны және АИТВ статусы 
бар негізінде кемсіту адам құқықтарын бұзу болып табылатыны 
аталып өтілген. АИТВ-мен байланысты кемсіту адам құқықтарын бұзу 
болып қана тыбалмайды; қоғамдық денсаулық сақтау мақсаттарына 
жету үшін індетті жеңу үшін сондай стигмамен және кемсітушілікпен 
күресу керек10.  

Стигма балалар құқығының бұзылуына әкелуі мүмкін. Халықаралық 
және ұлттық деңгейде бала құқықтары туралы көптеген арнайы 
актілер бар. Халықаралық деңгейдегі бала құқықтары туралы негізгі 
акт Бала құқықтары туралы конвенция (Нью-Йорк, 1989 жылғы 
20 қараша) болып табылады. Конвенцияға кіретін құқықтар бүкіл 
балаларға теңдей қолданылады. Қазақстанда баланың денсаулыққа 
құқығы мемлекетпен кепілдендірілген. Бала құқықтары туралы 
конвенцияның жалпы қағидаттары мен нормалары Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, Қылмыстық, Қылмыстық іс 
жүргізу және Қылмыстық-атқару кодекстерінде, сондай-ақ Азаматтық, 
Отбасы туралы кодекстерде және құқықтың басқа да салаларында 
көрініс тапқан. Қазақстандағы бала құқықтары «Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексімен, «Неке және 
отбасы туралы» ҚР Кодексімен, «ҚР-дағы мемлекеттік жастар 
саясаты туралы», «Білім туралы», «ҚР-дағы бала құқықтары туралы», 
«Балаларды қорғау және баланы шетелдік асырап алуға қатысты 
ынтымақтастық туралы конвенцияны ратификациялау туралы», 
«Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» ҚР Заңдарымен 
регламенттелген. 

10   АИТВ-мен байланысты стигма, кемсіту және адам құқықтарының бұзылуы. Табысты 
бағдарламаларға кейс-стади. ЮНЭЙДС, 2005.
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Қазақстанда 2019 жылы ресми түрде АИТВ-мен өмір 
сүретін 0-14 жастағы 497 бала және 15-19 жастағы 
730 жасөспірім тіркелген (ҚДИАҒО)

АИТВ күнделікті қалыпты қарым-қатынаста, соның 
ішінде балалар бір-бірімен ойнағанда ЖҰҚПАЙДЫ

АИТВ-мен өмір сүретін оқушылар мен мұғалімдер 
мектепке қауіп төндірмейді

Қазақстандағы мектептерде АИТВ жұқтырудың бірде-
бір жағдайы тіркелмеген

АИТВ-мен өмір сүретін адамдар ұзақ және сау өмір 
сүре алады

Қоғамда әлі де бар стигмаға байланысты құпиялық 
АИТВ-мен өмір сүретін адамдар үшін өте маңызды
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Әлемде 1,7 миллионға жуық бала АИТВ-мен өмір сүреді. Қазақстанда 
2019 жылы ресми түрде 0-14 жас аралығындағы 497 бала мен АИТВ-

мен өмір сүретін 15-19 жас аралығындағы 730 жасөспірім тіркелген11.               
Олардың көпшілігі  ауруханаларда медициналық көмек алу кезінде, сондай-
ақ АРТ қабылдамаған АИТВ бар аналарынан жұқтырған. Анадан балаға 
жұғуын болдырмау шараларын сәтті қолдану және антиретровирустық 
терапиямен кеңінен қамту нәтижесінде соңғы екі онжылдықта туылған 
кезде инфекция жұқтыратын балалар азайып келеді және ауру жұқтырмаған 
адамдармен салыстыруға келетін сапалы және ұзақ өмір сүре бастады.

Мектептерде оқитын АИТВ бар балалардың барлығы дерлік толығымен 
сау. Олардың көпшілігі клиникалық тексерулерге тұрақты барып тұрса 
және АРТ (АИТВ-на арналған дәрі) қабылдауға бейілді болса, қандарында 
вирустық жүктеме анықталмайтын дәрежеге жетеді, аман-есен есейеді, 
ересек өмірге аяқ басады.

АИТВ-мен өмір сүретін баланың иммундық жүйесі әлсірегенімен, білім беру 
ортасы кез-келген басқа баланың денсаулығымен салыстырғанда оның 
денсаулығына үлкен қауіп төндірмейді. Бұл ретте, кәдімгі балалармен 
салыстырғанда АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-нан зардап шегетін 
балалар маргиналдануға және өздерінің немесе отбасы мүшелерінің 
аурулары салдарынан дәрігерге бару немесе үй күтімі бойынша міндеттерін 
орындауға байланысты оқуда артта қалуға неғұрлым бейім болады.

11  АИТВ статистикасы, 2019, Қазақстан. http://www.kncdiz.kz/ru/aids/aids/statistika/ 

Күнделікті дәрі-дәрмек қабылдау АИТВ-на шалдыққан балаға мектеп 
кестесін сақтауға кедергі келтірмейді. Кейбір жағдайларда бала мектептен 
тыс сапарларға, соның ішінде үйден тыс жерлерге (лагерьге, жатақханаға) 
барғысы келсе, проблема туындауы мүмкін. Көптеген отбасылар мектеп 
қызметкерлері баласының статусын жария етіп қояды деп қорқады. Мұндай 
жағдайда ата-аналар баласына сапарға шығуға және дәрі-дәрмектерді өз 
бетінше қабылдауға мұрша беруі мүмкін, бірақ көбіне-көп рұқсат бермейді. 
Егер мектеп қызметкерлері бар жағдайдан хабардар болып, балаға қолдау 
көрсетуге/оның дәрі-дәрмектерін (кез-келген басқа дәрі-дәрмектер секілді) 
уақыттылы қабылдауын бақылауға дайын болса, осы үдерістің қауіпсіздік 
пен құпиялықты қамтамасыз ететін тиімді алгоритмі болуы керек. 
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АИТВ-мен ауыратын балалар жүйелі түрде дәрігерге барып тұруы тиіс, бұл 
мектеп қызметкерлері тарапынан сұрақтар тудыруы мүмкін, олар дәрігерге 
үнемі барып тұру себебін сұрауы мүмкін. Стигма қорқынышына байланысты 
мұндай ақпарат көбінесе жария етілмейді.

АИТВ-мен өмір сүретін бала өз құрдастарының немесе мектеп қызметкерлері 
мен мектеп қоғамдастығы тарапынан оқшаулану, кемсіту және буллинг 
қаупіне ұшырайды. Осы себепті АИТВ-мен ауыратын балалардың көпшілігі 
өздерінің статусын жария етпеуді жөн көреді.

Стигма мен кемсітушілікке байланысты қорқыныш пен бастан кешірген 
жағымсыз сәттер кейде АИТВ-мен ауыратын балалардың өздерінің 
статусын, сондай-ақ отбасы мүшелерінің АИТВ статусын білмеуіне әкелуі 
мүмкін. Бастауыш сыныпта оқитын АИТВ-мен ауыратын балалар өздерінің 
статустарын білместен дәрі-дәрмектерді қабылдап, дәрігерге баратын 
жағдайлар болып жатады. Бұған себеп – ата-аналар мен денсаулық сақтау 
мамандарының баланың бұл ақпаратты кездейсоқ біліп қалады деген 
қорқынышы мен баланы кемсітуден қорғап қалуға деген ұмтылысы. Әрине, 
статусты жария етуге қатысты ұлттық және халықаралық тәжірибелер 
өзгеруде, соның арқасында АИТВ бар балаларға құпиялылық пен стигманың 
әсерін азайту жеңілдейді. Бірақ бәрібір бұл жағдай АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдар айналадағылардың реакциясынан қорқатынын айқын көрсетеді.

Тәжірибе көрсеткендей, АИТВ-на шалдыққан балалардың көпшілігі 
өз статусы туралы АИТВ туралы ашық әңгімелесуге дейін біліп алып, 
қорқыныш пен мазасыздыққа, орынсыз мінез-құлыққа бой алдырады12. 
Мұндай жағдай мектеп үшін де қосымша проблемалар тудыруы мүмкін. 

12    Miah, J et al. (2004) Talking With Children, Young People and Families About Chronic Illness 
and Living With HIV, National Children’s Bureau, London.

Мектептер баланың немесе оның ата-анасының/қамқоршысының статусын 
жария етуіне орынсыз реакция көрсеткен кездері аз болған жоқ, мысалы, 
АИТВ жұқтырған баланы оқшаулауға дейін барған, статусын құпия 
сақтамаған, тіпті  баланы мектептен кетуге мәжбүрлеген. Екінші жағынан 
АИТВ жұқтырғанын жария етпеу баланың өз әлеуетін іске асыру үшін 
қажет ететін эмоциялық және білім алу жағынан қолдау ала алмайтынын, 
АИТВ баланың түсінігінде өмір-бақи «жаман», жасыруды қажет ететін 
нәрсе болып қала беретінін білдіреді. Балаға айналадағылардың теріс 
реакциясынан келуі мүмкін зиян мектеп үшін АИТВ жұқпасы бар баланың, 
оның ата-анасының/қамқоршыларының және мектеп қызметкерлерінің 
өзара әрекеттесуі бойынша тиімді саясаты пен жұмыс әдісі болуының 
маңызды екенін көрсетеді. 
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АИТВ-мен ауыратын балалар кейде ата-аналары/қамқоршылары 
тарапынан стигмаға ұшырауы, соның салдарынан аман-саулығына 
нұқсан келуі мүмкін. Кейбір ата-аналардың/қамқоршылардың балаларына 
уақытылы дәрі-дәрмектерді бермеген немесе дәрігерге баруды кейінге 
қалдырған жағдайлары болған.

АИТВ бар жасөспірімдер шалдығатын психологиялық стресс олардың 
ауру жұқтырмаған құрдастарына қарағанда психикалық ауруға душар болу 
көрсеткіштері жоғарырақ болуына алып келеді13. 

Осылайша АИТВ кезінде уақытылы диагностика жасау және емдеу 
аясында басымдықтардың бірі болып барлық деңгейлердегі кез-келген 
мекемеде стигма мен кемсітушілікті жою болып табылады. Стигма мен 
кемсіту оң АИТВ статусын жария етуді тежейді, АИТВ жұқтырған балалар 
мен жасөспірімдер үшін проблема тудырады, елде АИТВ әрі қарай тарала 
беруіне жол ашады. Білім беру саласының қызметкерлері АИТВ-мен өмір 
сүретін балалардың статусын құпия сақтау және құқықтарын бұзбау арқылы 
оларға төзімділік пен тілектестік ортасын қалыптастыра отырып, АИТВ-мен 
күрес ісіне елеулі үлес қоса алады.

13  Koenig LJ, Nesheim S, Abramowitz S. Adolescents with perinatally acquired HIV: emerging 
behavioral and health needs for long-term survivors. Curr Opin Obstet Gynecol. 2011;23(5):321–7
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4-ЖАҒДАЙ
Алматы қаласындағы Teenergizer.QZ 
орталығының қызметіне қатысатын 
жасөспірімдердің бірі, 12 жастағы 
С. есімді жасөспірім өз хикаясымен 
бөлісті. Ол 11 жасында диагнозын 
білмегендіктен дәрі қабылдаудан 
бас тартқан. Солайша оның 
жағдайы нашарлап, әлсіздік пайда 
болып, ауыз қуысына бөртпелер 
шығып, шашы түсіп, қиын жағдайға 
ұшыраған. Әжесі  оған 11 жасында  
ауруы туралы айтып беруге мәжбүр 
болған. Содан кейін оның  емделуге 
бейілділігі артып, жыл бойына 
күнделікті сағат 11:00 мен 23:00 
дәрі-дәрмектерді қабылдай бастаған. 
Барлық симптомдардың беті қайтқан. 
Бұл мысал емделуге бейілділік 
жоғары болуы үшін диагнозды білу 
маңызды екенін көрсетеді.

17-БАП  
БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы 
Конвенциясында  әрбір бала «әртүрлі 
ұлттық және халықаралық ақпарат 
көздерден алынған мәліметтерге, 
әсіресе, оның әлеуметтік, рухани өмірін, 
адамгершілік келбетін, физикалық 
және психикалық денсаулығын 
дамытуға бағытталған мағлұматтар пен 
материалдарға қол жеткізе алуы керек» 
делінген. Балаға АИТВ статусын жария 
ету жауапты сәт болып табылады, бұл 
туралы Конвенцияның осы маңызды 
ұсынымында баса айтылады.
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Баланың АИТВ статусы мектепте жария етілген жағдайда оны екі 
қызметкерден артық адам білмегені жөн. Әдетте олар директор және 

баланың оқу барысын бақылай алатын сынып жетекшісі болады. Мұғалім-
нің кандидатурасы оқушымен және оның ата-анасымен/қамқоршысымен 
өзара келісіледі. Мектеп директоры мен қызметкерлер мұндай ақпаратты 
құпия сақтауы тиіс. Қажет болған жағдайда мектеп директоры, ата-ана/
қамқоршылар мен оқушы арасында АИТВ статусы туралы ақпаратқа қандай 
үшінші тұлғалардың қол жеткізе алатыны туралы келісім болуы керек14. 

Директордың рөлі мектеп тағайындаған қызметкерді (сынып жетекшісін) 
қолдау және онымен АИТВ жұқтырған оқушының біліміне немесе аман-
саулығына қатысты кез-келген мәселелерді талқылау болып табылады.

Тағайындалған мектеп қызметкерінің (сынып жетекшісінің) рөлі АИТВ-мен 
ауыратын баланы бақылау және қолдау, баланың ауруына байланысты 
туындауы мүмкін, мысалы, ауруханаға жазылу, дәрі-дәрмектің жанама 
әсерлеріне байланысты немесе баланың өз отбасы мүшелеріне қамқор-
лық жасау міндеттерін орындауына байланысты кешігу секілді кез-келген 
күнделікті мәселелерін шешу болып табылады.

Осы іске мектеп мейірбикесін қатыстыру пайдалы болуы мүмкін. Мейірбике 
байланыстырушы буын болып, баланың медициналық, білім беру және 
басқа қажеттіліктерін қанағаттандыруға қатысатындардың арасында 
ақпарат алмасуды қамтамасыз ете алады. Сондай-ақ, мектеп мейірбикесін 
баланың статусын жария ету алгоритмін қалыптастыруға қатыстыру 
пайдалы болуы мүмкін.

Осындай ақпаратты мектеп мейірбикесіне беру үшін отбасы келісімін 
алуы керек.

15   M. Conway HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected 
by HIV. National Children’s Bureau, 20I5.
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Жоғарыда аталған мектеп қызметкерлерінің қатысуын ата-аналармен/
қамқоршылармен және баламен талқылап, келісу керек. Баланың қажет-
тіліктеріне қарай оны оқыту, емдеу, күтім көрсету бойынша қосымша     
жоспар жасалуы мүмкін. Сондай-ақ мектеп те АИТВ-на шалдыққан баланы 
қолдау жоспарын әзірлеп, оқу жылы ішінде оған тұрақты мониторинг 
жүргізуге шешім қабылдай алады. Мұндай ақпаратты сақтау оның ата-
анасымен/қамқоршысымен және өзімен келісілуі керек. Оларды жоғарыда 
аталған ақпараттың құпия сақталатынына сендіру керек15. 

Мектеп қызметкерлері тарапынан жауапты жұмыс жасауды қамтамасыз 
ету үшін тағайындалған қызметкер (сынып жетекшісі) құпия жазбалар 
жүргізуі тиіс. Мұндай жазбалардың форматы мен оларды сақтау мектеп 
хаттамасын әзірлеу кезінде келісілуі мүмкін. Бұған қатысты да ата-аналарды/
қамқоршыларды және баланы бұл жазбаларға олардың келісімінсіз ешкім 
қол жеткізе алмайтынына сендіру керек.

Оқушылардың немесе олардың отбасы мүшелерінің АИТВ статусы туралы 
ақпарат олардың жеке ісінде көрсетілмеуі тиіс. Көптеген отбасылар 
баланың бір мектепте жария етілген статусы баланың және оның ата-
анасының келісімінсіз басқа мектептерге беріліп жататын жағдайларға тап 
болып жатады. Егер мектеп баланың немесе оның отбасы мүшелерінің 
АИТВ статусы туралы ақпаратты оның жеке ісіне енгізу қажет деп санаса, 
онда мектеп баланың басқа мектепке ауысуы кезінде бұл ақпаратты өшіріп 
тастауға мүмкіндік беруі керек.

16  Conway, M. HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected 
by HIV. National Children’s Bureau 20I5. www.ncb.org.uk
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5-ЖАҒДАЙ 
Алматы қаласындағы Teenergizer.QZ 
орталығындағы АИТВ жұқтырған 
жасөспірімдердің көпшілігі өз 
статусын ешкімге жария етпейді. 
Тек кейбіреулері ғана сырын құпия 
сақтай алатын ең жақсы досымен/
құрбыларымен бөлісуді  жөн көрген.

СТАТУС ЖАРИЯ ЕТІЛГЕН КЕЗДЕ

Отбасылар статусты жария ету 
туралы шешімге бірден келісе 
кетпейді. Жария ету кезінде және 
өзара келісу барысында келесі 
сұрақтар бойынша қолдау көрсету 
және келісіп алу  қажет:

• қандай жеке ақпарат жазылады?

• ақпарат қалай сақталады және 
қалай пайдаланылады?

• ақпарат кімге қолжетімді болады?

• ақпаратты жария етуге және 
онымен алмасуға баланың және 
ата-ананың/қамқоршының келісімі.



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар42



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар 43

АИТВ-на шалдыққан және басқа да созылмалы аурулары бар балаларға 
мейірімді мектеп мәртебесін иелену үшін қамқор, қолдау көрсетілетін 

және инклюзивті орта құруға ықпал ететін кешенді әдістемені іске асыру 
арқылы қол жеткізуге болады. Осындай әдістеме, ең алдымен мектептің 
қызметінде, оның күнделікті тәжірибесінде және мектеп процедурала-
рында көрініс табуы керек. АИТВ-на шалдыққан балаларға мейірімді 
мектеп – АИТВ және басқа созылмалы аурулар мәселелерін мектеп саяса-
ты мен ережелеріне (медициналық қажеттіліктер, инклюзия, буллинг, т.б.) 
кіріктіретін мектеп. АИТВ-на шалдыққан балаларға мейірімді мектеп – 
АИТВ-на кез-келген басқа созылмалы ауру секілді қарайтын, стигманың 
теріс әсерін және отбасылардың қорқынышын мойындайтын мектеп. 
АИТВ-на шалдыққан балаларға мейірімді мектептерге АИТВ-на және басқа 
да созылмалы ауруларға қатысты жекелеген саясат әзірлеу және енгізу 
ұсынылады.

Былайша айтқанда, мектептерде шектеулі мүмкіндіктерге қатысты түрлі 
аурулармен және күйлермен қатар АИТВ туралы айту вирусты стигмадан 
тазартуға және АИТВ-мен өмір сүретін отбасыларға қолдау мен түсіністік 
көрсетуге көмектеседі. АИТВ жайлы бүкпесіз айту мектеп қоғамдастығының 
барлық мүшелерінің АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-нан зардап 
шеккен баланы қолдауға қатысты мектептің ұстанымынан хабардар 
болуына кепілдік береді.

Мектепке денсаулығын, қауіпсіздігін, аман-саулығын және мектеп өміріне 
белсене араласуын қамтамасыз ету үшін қант диабеті, астма, АИТВ немесе 
гепатит секілді ауруы бар кез-келген баланы қолдауға тырысатыны туралы 
ақпараттық парақ әзірлеу ұсынылады. 

АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-нан зардап шеккен оқушыларға 
жылы қабақ танытуға, қолдау көрсетуге ықпал ету үшін мектеп ережесіне 
медициналық қажеттіліктері бар оқушыларды қолдау туралы мәлімдемені 
енгізу, ал мектеп міндеті ретінде осы оқушыларды қабылдау және қолдау 
туралы жариялау пайдалы болар еді.



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар44

            

Мектепке оқушының АИТВ жұқпасы бар-жоғын білу қажет емес. Мектептерге 
жарақаттар мен ашық жаралар орын алған жағдайда АИТВ және қанмен 
берілетін басқа да инфекциялардың (мысалы, В және С гепатиттері) 
жұғу қаупін тиімді болдырмайтын алғашқы көмек көрсетудің әмбебап 
процедураларын және стандартты гигиена шараларын ұстану қажет16. 

Мектептің міндеті жаңсақ пікірлерге және кемсітушілікке қарсы күресу 
болып табылады. АИТВ-мен өмір сүретін немесе АИТВ-нан зардап 
шеккен оқушыларды қолдау мақсатында медициналық қажеттіліктері 
бар оқушыларды қолдау туралы мәлімдемені, сондай-ақ осындай 
оқушылар үшін инклюзивті орта құру бойынша мектептің миссиясы туралы 
мәлімдемені мектептің ақпараттық материалдарына қосу қажет.

6-ЖАҒДАЙ 
Шымкенттегі жеке мектептердің бірінің              
екі оқушысы мектеп мейірбикесі аудандық 
балалар ауруханасындағы әріптестерінен 
олардың АИТВ статусы туралы 
білгеннен кейін мектептен шығарылған. 
Бұл – Қазақстан Республикасының 
заңнамасы бойынша АИТВ-мен ауыратын 
науқастардың статусын жария етуге тыйым 
салынғанына қарамастан жасалған әрекет.

Балалардың бірінің анасы болған оқиғаны 
толықтай айтып берді. «Бірінші сынып 
оқушыларына, яғни жеті жасқа толған 
балаларға екпе жасалады. Бірақ АИТВ-на 
шалдыққан балалардың иммунитеті онсыз 
да әлсіз болғандықтан, мұндай екпені 
оларға салуға болмайды. Сондықтан, мен 
балама салынатын барлық екпелерден 
бас тарту туралы өтініш жаздым. Сынып 
жетекшісі мені түсініп, қолдау көрсетіп, 

ақпаратты ешкімге жарияламауға 
келіскен. Алайда балалар ауруханасының 
қызметкерлері кезекті маусымдық 
егу алдында өздерін қауіпсіздендіру 
мақсатында мектеп мейірбикесіне біздің 
проблемамыз туралы хабарлаған.

Ол болса, әрі қарай директорға айтып, 
директор мектепті АИТВ бар балалардан 
тазарту үшін осындай әрекетті жасады. 
Менің ойымша, бұл – өрескел заң 
бұзушылық».

Ананың пікірінше, АИТВ бар адамдарды 
әлеуметтендіру бойынша шаралар қолдану 
қажет болғанымен Қазақстандағы жағдай 
керісінше қалыптасқанған ұқсайды. 
«Мұндай адамдар қоғамда онсыз да 
теперіш көріп жүреді, ал осындай реакция 
салдарына олар одан сайын тұйықтала 
түседі», – дейді ол

16   Conway, M. HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected 
by HIV. National Children’s Bureau 20I5. www.ncb.org.uk
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17   Conway, M. HIV in Schools. A good practice guide to supporting children living with and affected 
by HIV. National Children’s Bureau 20I5. www.ncb.org.uk

МЫСАЛ

[Мектеп атауы немесе нөмірі] қант диабеті, астма, АИТВ немесе гепатит 
секілді ауруы бар кез-келген баланың денсаулығын, қауіпсіздігін, 
аман-саулығын және инклюзиясын қамтамасыз ету мақсатында оған 
қолдау көрсетуге тырысады.

Бұл ақпаратқа келесіні қосуға болады:

[Мектеп атауы немесе нөмірі] медициналық қажеттіліктеріне, 
сырқатына немесе мүгедектікке қарамастан, барлық оқушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады. Біздің мектеп кемсіту-
шілік пен буллингке жол бермейді. Біз АИТВ-мен өмір сүретін адам-
дар тап болатын стигмамен күресу жолдарын насихаттаймыз.

Егер нақты аурулар немесе мүгедектік көрсетілсе, АИТВ-ын міндетті түрде 
көрсетіңіз.

МЫСАЛЫ:

Аллергиялық реакциялар, анафилаксия, астма, қант диабеті, эпилепсия, 
гепатит және АИТВ секілді медициналық қажеттіліктері бар бала.

Ата-аналар/қамқоршылар медициналық мәселелерді немесе күйлерді 
кіммен (мысалы, мектеп директорымен немесе орынбасармен) құпия 
түрде талқылай алатынын нақты көрсететін мәлімдеме жасауға болады.

МЫСАЛЫ:

[Мектеп атауы немесе нөмірі] оқушының медициналық ақпаратқа 
қатысты құпиялыққа құқығын құрметтейді. Егер Сіздің денсаулы-
ғыңызға немесе жағдайыңызға байланысты қандай да проблема-
ларыңыз болса, директормен кездесу белгілеңіз. Осы сипаттағы 
барлық талқылаулар қатаң құпия болады және ата-аналардың/
қамқоршылардың, қажет болған жағдайда оқушының келісімінсіз 
және қатысуынсыз жалғастырылмайды.

*Ескертпе. Британдық модельге сәйкес бейімделген17 



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар46



СТИГМАНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АИТВ-МЕН ЖӘНЕ БАСҚА СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРМЕН  ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ҚОЛДАУ 

Мектептерге, әлеуметтік қорғау және денсаулық сақтау ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдар 47

Білім алу құқығы адам құқықтары жүйесінде негізгі орынға ие. Ол 
өмір сүру және бостандық, құлдық және азаптаудан бостандық және 

еңбекке құқық секілді құқықтармен бірге адам құқықтарының халықаралық 
нормаларында бекітілген. Бұл құқық Қазақстан азаматтарының консти-
туциялық құқықтарының бірі болып табылады және ҚР Конституциясының 
30-бабында бекітілген.

Баршаның сапалы білім алу құқықтарының теңдігі білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттарының бірі болып табылады. Бұл 
қағида ҚР 29.06.2020 ж. (№ 351-VI) «Білім туралы» Заңының 3-бабының 
1-тармағында бекітілген.

Халықаралық қоғамдастықтың мүшесі бола отырып, Қазақстан Халық-
аралық құқық нормаларын ұстанады және мақсаты адам құқықтарының 
сақталуын және білімге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету, сондай-ақ білім 
беру саласында кемсітушілікке жол бермеу және әлеуметтік статусына, 
діни көзқарастарына, этносына немесе денсаулық жағдайы қарамастан, 
барлығына тең мүмкіндіктер мен тең көзқарас қамтамасыз ету болатын 
«Білім беру саласындағы кемсітушілікпен күрес туралы» конвенцияны 
қоса алғанда түрлі халықаралық конвенцияларды ратификациялау арқылы 
азаматтық қоғам мен демократияны белсенді дамытуға ұмтылады.

АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдер басқа балалар секілді 
мектептерге, колледждерге, университеттерге түсу, басқа да білім алу 
қызметтерін алуға, мысалы, үйірмелерге немесе секцияларға қатысуға 
құқылы. Алайда стигма мен кемсітушілік осы құқықты толыққанды іске 
асыру мүмкіндігіне теріс әсер етуі мүмкін.
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Білім алу – адамның іргелі құқықтарының бірі, ал білім алу құқығын 
қоғамның табысты әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін қажетті адами 
капиталды арттырудың маңызды факторы екенін мойындай отырып, 
ел тәуелсіздік алғаннан кейін 1995 жылғы 30 тамыздағы Республикалық 
референдумда қабылданған ҚР Конституциясында азаматтардың білім 
алу құқығы бекітілген. Мәселен, 30-бапта «азаматтарға мемлекеттік оқу 
орындарында тегін орта білім алуға кепілдік беріледі. Орта білім міндетті» 
деп көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының 08.08.2002 ж. № 345-II ҚРЗ «Қазақстан Рес-
публикасындағы бала құқықтары туралы» Заңына ҚР 2007.07.27 ж. № 320 
III Заңымен енгізілген өзгерістерге сай «Баланың негізгі құқықтары мен 
міндеттері» деген 3-тарауында «Баланың білім алу құқығы» деп аталатын  
жекелеген 15-бап  бар, соған сәйкес:

 Дәйексөз. «1. Әрбiр баланың бiлiм алуға құқығы бар және Қазақстан 
Республикасының бiлiм туралы заңдарына сәйкес оған тегiн 
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім және конкурстық 
негiзде тегiн техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
және жоғары бiлiм алуға кепiлдiк берiледi».

Дәйексөз. «2. Тегiн жалпы орта бiлiм немесе техникалық және кәсіптік 
бiлiм алғанға дейiн баланы мемлекеттiк бiлiм беру мекемесiнен 
шығару, шығарудың жалпы тәртiбiн сақтаумен қатар тек 
қорғаншы және қамқоршы органдарды хабардар ете отырып 
қана жүргiзiлуi мүмкiн».

Дәйексөз. «3. Арнаулы педагогикалық тәрбиенi қажет ететiн кемтар 
балаларға мемлекеттiк бюджеттен белгiленген стандарттар 
деңгейiнде олардың бiлiм алуына кепiлдiк беретiн қосымша 
қаражат бередi».

Дәйексөз. «4. Мемлекет балалардың бiлiм алу кезеңiнде әлеуметтiк 
қорғауды қажет ететiндерiнің күтiп-бағу шығынын толық немесе 
iшiнара көтередi. Олардың бiлiм алу кезеңiнде әлеуметтiк 
көмектің мөлшерлерi мен көздерiн Қазақстан Республикасының 
Yкiметi белгiлейдi».

Білім алу құқығын ілгерілету тұрғысынан инклюзивтік білім берудің 
прогрессивті парадигмасы маңызды мәнге ие болды, ол адамдардың 
құқықтарын олардың ерекшеліктері негізінде бұзуға жол берілмейтіндігін 
айқындап, қоғам мен оның институттарын олар кез-келген басқа (өзге 
нәсіл, діни сенім, мәдениет өкілі, мүмкіндіктері шектеулі) адамның білім 
беру барысына қосылуына қолайлы жағдай жасайтындай етіп өзгерту 
қажет екенін мәлімдейді.
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Қазақстанда инклюзивті білім беру 2011 жылдан бастап кезең-кезеңмен 
енгізілуде. Алайда, міндеттері арасында «қауіпсіз және жайлы оқу 
ортасын қамтамасыз ету» болып табылатын Қазақстан Республикасында 
білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында (дәйексөз) «...балалардың, оның ішінде 
өмірде қиын жағдайға тап болған балалардың құқықтарының бұзылуына 
уақтылы ден қоюдың жеткілікті дамымаған жүйесі, білім беру ұйымдарының 
едәуір бөлігінде инклюзивті білім беру және қарапайым ыңғайлылық үшін 
жағдайлардың болмауы...», «Балабақшалардың тек 20 %-ы, мектептердің 
60 %-ы, колледждердің 30 %-ы ғана инклюзивті білім беруге жағдай жасаған. 
Сапалы инклюзивті білім берумен мектепке дейінгі жастағы балалардың 
бар-жоғы 28,2 %-ы және ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар мектеп 
оқушыларының 46,5 %-ы қамтылған» делінген.

Сонымен қатар, ерекше қажеттіліктері бар балаларды қоса алғанда, барлық 
балалар үшін қауіпсіз және жайлы оқыту ортасын қамтамасыз ету үшін ҚР-
да баланың аман-саулығы индексі әзірленіп, 2022 жылы енгізілетін болады. 
Бұл индекс зорлық-зомбылық деңгейін уақыттылы анықтауға және оның 
алдын алу бағдарламаларын енгізуге мүмкіндік береді. Мектептерде «білім 
беру ұйымдарының психологиялық қызметтері мен мектептердегі татуласу 
қызметтерінің қызметі күшейтіледі», «денсаулық сақтау мен әлеуметтік 
қорғау салаларының ақпараттық жүйелері интеграцияланатын болады. 
Бұл психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға 
«медициналық» модельден «педагогикалық» модельге көшуге мүмкіндік 
береді. ПМПК қызметі балалардың білім алу қажеттіліктерін анықтауға 
бағытталатын болады».

Басқаша айтқанда, ҚР-дағы білім беру үдерісіне қатысушылардың 
қарекетін регламенттейтін және соның ішінде 29.06.2020 жылғы (№ 351-VI) 
«Білім туралы» ҚР Заңының 3-бабының 1-тармағында бекітілген норма-
тивтік-заңнамалық база барлық азаматтардың ұлтына, тіліне, жынысына, 
әлеуметтік жағдайы мен денсаулық жағдайына қарамастан, бірақ әрбір 
адамның зияткерлік дамуын, психофизиологиялық және жеке ерекшелік-
терін ескере отырып, барлық деңгейде сапалы білім алу үшін тең құқықтар 
мен мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге кепілдік береді.

Осы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаларының 
бірі АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерге бірдей қатысты. 
Олардың барлық адамдар секілді білім алуға, соның ішінде мектептерге, 
колледждерге, университеттерге түсуге, сонымен қатар үйірмелерге 
немесе секцияларға қатысу секілді басқа да білім беру қызметтерін алуға 
құқығы бар. Алайда стигма мен кемсітушілік осы құқықты толық іске асыру 
мүмкіндігіне теріс әсер етуі мүмкін. 
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Жоғарыда айтылғандай, АИТВ тұрмыстық жолмен берілмейді, тіркеуге 
жатпайды, ал АИТВ статусы, сондай-ақ адамның денсаулығы туралы 
басқа да ақпарат дәрігерлік құпия болып табылады, мектеп қызметкерлері 
құпиялықты сақтаудың маңыздылығын түсінуі керек. Сонымен қатар, 
қызметкердің АИТВ жұқтырған адамның келісімінсіз АИТВ статусын жария 
етуі заңмен қудаланады (ҚР ҚК 144-бабы). Мектептер заңды сақтауға және 
АИТВ мен басқа да созылмалы аурулармен өмір сүретін балалар мен 
жасөспірімдерді қоса алғанда, баршаға бірдей білім алуға тең қолжетім-
ділікті және кемсітусіз қарым-қатынасты қамтамасыз етуге міндетті.
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