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АЛҒЫС
Ұсынылып отырған есеп 0-18 ай аралығындағы балалардың ата-аналары мен балаларды 
вакцинациялау қызметтерімен айналысатын денсаулық сақтау мамандары арасындағы бі-
лім, көзқарас және тәжірибенің кешенді кейс зерттеуінің нәтижелерін қамтиды. Бұл зерттеуді 
Америка Құрама Штаттарының халықаралық даму агенттігі (USAID) қаржыландыруы арқы-
лы ЮНИСЕФ жүзеге асыратын қызылша індетінің алдын алу бағдарламасының шеңберінде 
BISAM Орталық Азия іскерлік ақпарат, әлеуметтану және маркетингтік зерттеулер орталығы 
жүргізді. ЮНИСЕФ өз тарапынан BISAM Орталық Азия және Oxford Policy Management са-
рапшылары мен зерттеушілер тобына осы зерттеуді жүргізгені үшін алғыс білдіреді. Сондай-
ақ ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне және Қазақстан Рес-
публикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығына 
ерекше алғыстар. Сұхбатқа қатысып, өз тәжірибесімен және білімімен бөліскен барлық рес-
понденттерге айрықша ризашылығымызды білдіреміз. 
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1. ҚЫСҚАРТУЛАР
КДСА – Көкжөтел, дифтерия, сіреспеге қарсы адсобрталған вакцина 

БЦЖ – Бацилла Кальмета – Герена – туберкулезге қарсы вакцина

ҚПҚ – қызылша, паротит және қызамыққа қарсы вакцина

БПВ – белсендірілімеген полиомелит вакцинасы

АжКДС - адсорбцияланған жасушасыз сұйық көкжөтел-дифтерия-сіреспе вакцинасы.

Хиб – гемофильді инфекцияға қарсы вакцина

АДСМ (АДС) - Құрамында азайтылған антигендері бар тазартылған адсорбцияланған дифте-
риялық-сіреспе анатоксині

ЖРВИ – жедел респираторлық вирустық инфекция

ВВГ –B вирусты гепатиті

ДДСҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

ЖПД – жалпы практика дәрігері

БЦС – балалардың церебральды салдануы

ЮНИСЕФ – БҰҰ балалар қоры(United Nations International Children’s Emergency Fund)

COVID-19 – 2019 жылғы коронавирустық инфекция

УДЗ – ультрадыбыстық зерттеу

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

п.п. – пайыздық пункт
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2. ЗЕРТТЕУ ТҮЙІНДЕМЕСІ
Ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің 
(Интернет, мессенджерлер, әлеуметтік же-
лілер және т.б.) қарқынды дамуы, сондай-
-ақ балаларды вакцинациялау мәселелері 
бойынша қоғамдық пікірді зерделеу мен мо-
ниторингтеудің тұрақты қажеттілігі, қазіргі 
заманғы вакциналарға көзқарастардың өзге-
руі аясында ағымдағы жағдайды және оның 
одан әрі даму перспективаларын кешенді ба-
ғалау өте маңызды болып табылады.

ӘДІСНАМА
Зерттеу мақсаты мен міндеттері
Осыған байланысты ЮНИСЕФ кешенді әлеу-
меттік зерттеуге бастамашылық жасады. 
Оның мақсаты Қазақстан халқының мақсат-
ты топтарының балаларды иммундауға де-
ген білімін, тәжірибесін және көзқарасын зер-
делеуге ұмтылу болып табылады. Зерттеу 
мақсатын нақтылау үшін балалардың вакци-
нациясына қатысты білімдердегі олқылық-
тарды, мәдени нанымдарды, балаларды им-
мунизациялауға оң және теріс көзқарастың 
себептерін, иммунизацияны жүргізу кезіндегі 
қажеттіліктер мен проблемаларды, балалар-
ды вакцинациялаудан бас тарту және күмән-
дану себептерін, балаларды вакцинациялау-
ға қатысты түсінбеушілік пен дезинформа-
цияны тудыратын факторларды, иммундау 
туралы ақпараттың негізгі көздерін және т. б. 
анықтауға бағытталған бірқатар жұмыс мін-
деттері алға қойылды.

Мақсатты аудитория және ақпаратты жи-
нау әдістері
Бұл зерттеудің мақсатты аудиториясы ретін-
де 0-ден 18 айға дейінгі балалардың ата-а-
налары, өз балаларын вакцинациялау тәжі-
рибесі бар немесе жоқ (соның ішінде саналы 
түрде бас тарту себептері бойынша), сондай-
ақ балаларды вакцинациялау қызметтеріне 
тартылған медицина қызметкерлері қатысты.

Ақпарат жинау әдістері ретінде, ең алдымен, 
қолданыстағы шектеулерді ескере отырып, 
CATI техникасындағы телефон сұрағы, сон-
дай – ақ терең сұхбат анықталды.

Зерттеу географиясы
Зерттеу географиясы балаларды вакцина-
циялаумен қамту бойынша деректерге сәй-
кес анықталды - іріктемеге ең аз қамтылған 
облыстардың (Ақтөбе, Қарағанды, Маңғыс-
тау және Түркістан облыстары, сондай-ақ 
Алматы қаласы) елді мекендері кірді.

Инструментарий
Зерттеу құралдарын әзірлеу (жаппай пікірте-
рім сауалнамасы, тереңдетілген сұхбаттар 
гайды) Техникалық тапсырма (бұдан әрі – ТТ) 
негізінде жүзеге асырылды. Зерттеу құралда-
рын құрастыру кезінде ақпарат жинау әдісі-
нің ерекшелігі, сонымен қатар сұрақтардың 
рұқсат етілген ең көп саны мен сұхбаттың ор-
таша ұзақтығы туралы ұсыныстар ескерілді.

Ата-аналар арасындағы сандық зерттеу
Ата-аналарға арналған телефон сауална-
масы: 28 тақырыптық сұрақ, 10 іріктеу сұ-
рақтары, демографиялық блоктың 4 сұрағы, 
сәлемдесу мәтіні, зерттеу мақсатының сипат-
тамасы, сауалнаманың ерікті, күштеусіз бол-
ған сипаты туралы ақпарат. Сауалнамадағы 
сұрақтардың жалпы саны 42. Сұхбаттың ор-
таша ұзақтығы-15-20 минут.

Зерттеудің жалпы жиынтығы ретінде 0-ден 18 
айға дейінгі балалары бар үй шаруашылық-
тары анықталды. Әрбір үй шаруашылығын-
да балаларды вакцинациялау туралы шешім 
қабылдайтын ата-аналар зерттеуге қатысуға 
шақырылды.

ТТ-мен белгіленген 2500 респонденттен 
сауалнама іріктемесінің ең аз мөлшерін ес-
кере отырып, іріктемелі жиынтықты анықтау 
үшін коэффициент халықтың жалпы саны-
ның 0,06% деңгейінде белгіленді. Бұл жағ-
дайда аудандар бойынша жалпы іріктеме 
2510 респондентті құрады.

Ата-аналар мен медициналық қызметкерлер 
арасындағы сапалық зерттеу 

Егуден бас тартқан немесе вакцинациялау 
туралы шешім қабылдамаған балалардың 



9

АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП

ата-аналарымен және медицина қызметкер-
лерімен терең сұхбат жүргізу үшін мамандан-
дырылған сауалнамалар (гайдтар) әзірленді, 
олардың сұрақтары зерттеу міндеттерін көр-
сетті. Әрбір мақсатты топ үшін (ата-аналар 
мен медицина қызметкерлері) жеке гайдтар 
жасалды. Сұхбаттың шамалы ұзақтығы 45-
60 минутты құрады.

Респонденттер жынысы, жасы, білімі, табы-
сы және менталитеті (ұлты, тілі және тұрғы-
лықты жері сипаттамаларының арақатына-
сы) тұрғысынан олардың құрамының тепе-
теңдігін қамтамасыз ететіндей етіп іріктелді.

Терең сұхбатқа қатысқан респонденттердің 
жалпы саны 110 адамды құрады: Ақтөбе, Қа-
рағанды, Маңғыстау және Түркістан облыс-
тарының қалалары мен ауылдарынан, сон-
дай-ақ Алматы қаласынан 52 ата-ана және 
58 медицина қызметкері.

Балалар вакцинациясының қолжетімділігі
Зерттеу нәтижелері бүгінгі күні балаларды 
вакцинациялау баланың денсаулығы мен 
иммундық жүйесін нығайтудың кең тарал-
ған тәжірибесі деп айтуға мүмкіндік береді 
– зерттеуге қатысқан ата-аналардың көпшілі-
гі (85,2%) балаларымен жоспарлы вакцина-
ция процедураларынан белгілі бір дәрежеде 
белсенді өткендігін хабарлады. Жүргізілген 
социологиялық сараптама нәтижелеріне сәй-
кес, балаларды жоспарлы вакцинациялау 
қызметтері тұрғылықты өңіріне және елді 
мекеннің типіне қарамастан, барлық жер-
де қолжетімді. Медициналық мекемедегі 
осы немесе басқа вакцина қол жетімді бол-
майтын жағдайлар да сирек кездеседі және 
медицина қызметкерлерінің пікірінше, бұл 
негізінен логистикамен байланысты («бас-
шылық бізге әлі вакцина әкелмегенін айтты. 
Жалпы алғанда, сауалнаманың әрбір бесінші 
қатысушысы (20,2%) медициналық мекеме-
де вакцинаның жетіспеушілік жағдайларына 
тап болғанын хабарлады, бірақ олардың көп 
бөлігі (17,7%) бұл өте сирек болғанын айта-
ды. Респонденттердің тағы 88,7%-ы тұрғы-

лықты жері бойынша балаларға вакцинация 
қызметтерін алу өте оңай және қиыңнан гөрі 
оңайырақ екенін айтты (58,9% көрсеткішке 
ие біріншілері 29,8% болған екіншілерге қа-
рағанда едәуір көп), ал 83,3%-ывакцинация 
процедураларынан өтуде ешқашан бас тарту 
жағдайларына тап болмаған екен. Вакцина-
ция қызметтеріне қол жеткізуге байланысты 
белгілі бір қолайсыздықтар тек өткен жылға 
қатысты айтылады. Себебі, ол кезде корона-
вирустық инфекцияның таралуы салдарынан 
елдің барлық аумағында карантиндік шектеу-
лер енгізілген болатын.

Балалар вакцинациясы жайлы хабардарлық
Әдетте, баланы вакцинациялау туралы ше-
шім – бұл екі ата-ананың да бірлескен әрекеті 
(«біз балаларды вакцинациялау туралы бір-
лесіп шешім қабылдаймыз» - 73%), бұл рет-
те олардың вакцинаның қасиеттері, құрамы, 
өндіруші елі туралы хабардар болу деңгейі 
айтарлықтай төмен деңгейде қалып отыр. 

Зерттеудің сандық бөлігі аясында ата-ана-
лардың жаппай сауалнамасы хабардарлық-
тың жалпы көрінісін толықтыруға мүмкіндік 
берді. Мысалы, ата-аналардың ең аз білетіні: 
вакциналардың типтері мен түрлері туралы 
(тірі/тірі емес, құрамдастырылған және т.б.) 
(жиынтығында олардың 58,1%-ы толықтай 
немесе аса хабардар емес), қандай да бір 
вакцинаның нақты тағайындаулары туралы 
(40,2%). Әрбір үшінші ата-ана вакцинация-
ның артықшылықтары (36%), сондай-ақ вак-
цинаны ағзаға енгізу тәсілдері туралы нақты 
ештеңе білмейді.

Вакцинация мүмкіндіктерін қабылдау
Ақпараттық вакуум интернетте және офлайн 
режимінде кеңінен таратылатын қастандық 
теориялары стиліндегі вакциналар тура-
лы қауесеттермен, жорамалдармен, жалған 
идеялармен сәтті түрде толуда. Сонымен қа-
тар, қазіргі ата-аналардың арасында бала-
ларды вакцинациялау мүмкіндіктері туралы 
жалпы жағымды ойларды да табуға болады. 
Осылайша, мысалы, олардың көпшілігі вак-
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цинация қоғамда вирустық инфекциялардың 
таралу қарқынын бәсеңдетеді (74%), вакци-
на шығарылғанға дейін мұқият бағаланып, 
қауіпсіздікті тексереді (75,8%), сондықтан ба-
ланың қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін бар-
лық егулерден өту керек (75,7%) деп есеп-
тейді.

Ата-аналардың мінез-құлық модельдері
Отбасында әр түрлі жастағы бірнеше баласы 
бар ата-аналардың мінез-құлық модельдері 
айтарлықтай ерекшеленеді. Тереңдетілген 
сұхбаттарда ата-аналар бұрын, олардың ба-
лалары қаралатын жаста болған кезде, егу 
күнтізбесіне сәйкес (медициналық жетектер-
ді қоспағанда) жоспарлы вакцинациядан то-
лық көлемде өткенін, ал қазір балалар пер-
зентханада (БЦЖ және ВВГ) негізгі екпелерді 
жиі алатындығын жиі хабарлады. Ата – ана-
лардың жаппай сауалнамасының нәтижелері 
ата-аналар ортасында бас тартушылардың 
үлкен үлесінің болуы туралы айтуға мүмкіндік 
береді - сұралғандардың жартысы (49,9%) 
медицина қызметкерлерінің кеңестеріне қа-
рамастан, балаға екпе жасамауға шешім қа-
былдады және әрбір үшінші ата-ана (30,1%) 
болашақта осындай қажеттілікке күмәндана-
ды. Ата-аналардың өздері тереңдетілген сұх-
бат барысында бұл мінез-құлықтың себепте-
рін қазіргі уақытта вакцинацияның салдары, 
экологиялық жағдайдың үнемі нашарлауына 
байланысты қазіргі балалардың иммуните-
тінің әлсіздігі туралы көптеген ақпарат бар 
екендігімен түсіндірді.

Гендерлік және ұрпақ топтарының секция-
ларында мінез-құлық пен вакцинацияға қа-
тысты айтарлықтай айырмашылықтар бай-
қалмайды. Аналар мен әкелер бір-бірінен 
парасатты прагматик рөлі мен балаларының 
денсаулығына қауіптенетін қорқып қалған 
байбаламшы рөлін алып, өздерін өте әртүр-
лі ұстаулары мүмкін. Ата-аналардың (ата-ә-
желер) аға буынының рөлі әдетте бейтарап. 
Олардың шешімінде ата-аналарды сендіруге 
тырысқан жағдайлар өте сирек кездеседі. Бі-
рақ, басқа жағынан қарасақ, олар вакцина-
ция мәселелеріндегі өдерінің оң тәжірибеле-
рімен айтарлықтай бөлісуі мүмкін.

Балаларды вакцинациялау туралы жал-
ған ойлар
Терең сұхбаттардың нәтижелері қолданыс-
тағы жалған стереотиптер мен бұрмаланған 
идеялардың ата-аналарының мінез-құлқына 
айтарлықтай әсер етуі туралы айтуға мүмкін-
дік береді. Тағы да айта кетейік, бұл жаппай 
құбылыс емес, сонымен бірге өте айқын көрі-
ніс табуда. Вакцинация баланың денсаулы-
ғына айтарлықтай зиян тигізуі мүмкін (әсіре-
се көп компонентті вакцинаны енгізген кезде 
– 69,6%), оның иммунитетін бұзуы, қайтым-
сыз салдарға әкелуі мүмкін (көбінесе цереб-
ральды сал ауруы және аутизм спектрінің бұ-
зылуы туралы айтылады – 40,5%), сонымен 
қатар гигиена мен санитарлық нормаларды 
қатаң сақтасаңыз, аурулар таралмайды де-
ген түсінік (84,1%) сияқты пікірілер аса қатты 
тараған. Соңғысы, COVID-19 таралуына бай-
ланысты өзін-өзі оқшаулау кезеңінде алын-
ған тәжірибенің нәтижесі екені анық.

Балаларды вакцинациялау қызметтеріне қа-
тысатын медицина қызметкерлерінің көзқа-
расы бойынша балалардың денсаулығына 
ең үлкен қауіп келесіде екен: белгілі бір ау-
руға қарсы вакцинациядан гөрі ол аурумен 
ауырып шығу дұрыс немесе ата-аналардың 
баланың иммундық жүйесінің мүмкіндіктерін 
дұрыс бағаламау туралы пікірлері (баланың 
ауруы неғұрлым аз болса, соғұрлым жақсы).  
Дәрігерлер мен медбикелер өздерінің күнде-
лікті жұмыстарында ата-аналарға аурудың 
табиғи (вакцинациясыз) салдары туралы 
үнемі ақпарат беруге тырысады. Бұл асқы-
нулар ғана емес, сонымен қатар жыныстық 
және репродуктивті дисфункция қаупі (әсіре-
се ұлдар үшін). Сонымен бірге, ата-аналар-
дың өздері мұндай өзара әрекеттесу фактісін 
растауға әрдайым дайын емес. Олардың ай-
туынша, көбінесе емханаларда вакциналар 
туралы толық ақпарат берілмейді екен, мұ-
ның бәрі ата-аналарға осы процедурадан өту 
қажеттілігі туралы қарапайым ақпарат беру-
ге саяды.
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Балаларды вакцинациялау туралы ақпа-
раттандырудағы кемістіктер
Балалардың иммунизациясына қатысты ата-
аналардың білімдері мен ойларындағы елеу-
лі олқылықтар балалардың тірі және көп құ-
рамды вакциналарды қабылдауында кезде-
седі, бұл олардың көзқарасы бойынша бала-
ның иммундық жүйесін едәуір тежеуі мүмкін. 
Бұл жағдайда айта кететін жайт, ата-аналар 
балаға вакцинаның осы түрін енгізуге келі-
суден гөрі қайта инъекция процедурасынан 
өткізіп, күйзеліске ұшыратуға дайын (көпте-
ген ата-аналар көп компонентті вакцинаның 
орнына қызылшаға, паротитке, қызамыққа 
қарсы вакциналарды жеке-жеке енгізуге ке-
ліскен). Тереңдетілген сұхбат нәтижелері бо-
йынша алынған мәліметтерге сәйкес, мұндай 
қабылдау көбінесе ата-аналардың аралас 
вакциналарға (ҚПҚ, ВВГ, пентаксим вакци-
насы, БПВ) дейін жетіп, балаларын одан әрі 
вакцинациялаудан бас тартуына жиі әкеледі.

Бала вакцинациясынан бас тарту себеп-
тері
Ата-аналардың жоспарлы профилактикалық 
вакцинациядан бас тартуына және/неме-
се күмәндануына әкелетін көптеген себеп-
тердің арасындағы ең негізгісі: вакцинация 
процедурасынан өткеннен кейін балалары 
қатты зардап шеккен таныстардың немесе 
бейтаныс адамдардың «шынайы» теріс тәжі-
рибесі екен. Мұндай ақпаратосы тақырыпта 
тиісті пабликтер бар әлеуметтік желілерде, 
ана тақырыбына арналған мессенджерлер 
тобында, күнделікті қарым-қатынас аясында 
(сарафан радиосы) кең таралған. Сонымен 
қатар, 2021 жылы қазіргі эпидемиологиялық 
жағдайда баланың COVID-19 қаупіне қарсы 
иммунитетін әлсірету қауіпті деген пікір кең 
таралды.

Сондай-ақ, ата-аналардың арасында еуропа-
лық емес елдерде өндірілген вакциналардың 
төмен сапасы туралы жалған түсінік бар еке-
нін атап өткен жөн (респонденттердің үштен 
бірінен көбі (35,4%) бұл шынымен де солай 
деп санайды). Тереңдетілген сұхбат аясында 
осы тақырыпты талқылау барысында мұн-
дай түсініктердің негізі, әдетте, белгілі бір ел 

туралы оның дамуы мен медициналық жетіс-
тіктері тұрғысынан емес, осы елдер шығара-
тын тауарлардың сапасы туралы тұтынушы-
лық идеялар екендігі белгілі болды. Алайда, 
мысалы, Үндістанға қатысты сенімсіздік тұр-
мыстық жағдайдағы санитарлық жағдайдың 
ерекшелігіне байланысты көрінді.

Медицина қызметкерлері өз мәлімдемелері-
не сүйене отырып, ата-аналарға клиникалық 
зерттеулердің саны мен ұзақтығына жиі на-
зар аударуды ұсына отырып, қарама-қарсы 
көзқарасты ұстанады.

Зерттеудің сандық кезеңінің нәтижелері бо-
йынша діни себептермен вакцинациядан бас 
тарту ата-аналар арасында ең аз таралған 
себеп болды (18,3%). Мүмкін, кездейсоқ ірік-
теуге барлық діни нормалар мен ережелерді 
қатаң сақтайтын шынайы сенушілер аз бол-
ған шығар, өйткені терең сұхбат барысында 
медицина қызметкерлері мұндай тәжірибе 
туралы жиі айтқан. Олардың бағалауы бо-
йынша, діни нормалар мен нанымдардың 
ата-аналардың мінез-құлқына әсері бүгінде 
кең таралған тәжірибеге ие және іс жүзінде 
тұрғылықты аймағына байланысты емес. Ме-
дицина мамандары бұл әрдайым әкелердің 
бастамасы екендігін айтады: олар адам ағза-
сына деген бөтен араласуға тыйым салу ре-
тінде түсіндіреді, соның ішінде вакцинадағы 
жануарлардан алынған биоматериалдардың 
құрамы туралы қате түсініктің кесірінен бола-
ды. Мұндай нанымдарға қарсы тұру әрдайым 
мүмкін бола бермейді, бірақ аналар әкелер-
дің пікірін айналып өтіп, балаларды процеду-
раға жасырын түрде әкелетін жағдайлар да 
бар екен.

Вакцинация тәжірибесі
Ата-аналар үшін вакцинация тәжірибесі ай-
тарлықтай оң болды. Көрсетілетін қызмет-
тердің сапасына да, процедураның өзіне де 
қатысты қатты теріс бағалау болған жоқ. 
Сандық сауалнама және терең сұхбат ба-
рысында алынған мәліметтерге сәйкес, рә-
сім көбінесе штаттық режимде өтті: вакцина 
ережелерге сәйкес, тоңазытқыш камерадан 
алынып, жағдайлардың жартысынан көбінде 
(57,6%) ата-аналарға вакцинаның тұтасты-
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ғы көрсетілді, көптеген жағдайларда ампула 
ата-аналардың көз алдында ашылды (81,8%), 
сұйықтықтың шприцке құйылуы да олардың 
қатысуымен орын алды. Дегенмен, ата-ана-
лардың жартысынан үштен екісіне дейін вак-
цина өндірушісі (60,1%), оны сақтау шартта-
ры (61,5%), жарамдылық мерзімі және сақтау 
мерзімі (64,9%) туралы ештеңе айтылмаға-
нын хабарлады.  Сұралған ата-аналардың 
41,5%-ына ампуланың тұтастығы көрсетіл-
меген, ал жалпы алғанда, респонденттердің  
53,2%-ы медицина қызметкерлері вакци-
наның сипаттамалары мен құрамы туралы 
ештеңе айтпаған екен (немесе айтқан, бірақ 
қалағандай толық емес). Бұл жағдай ата-а-
налардың көпшілігі үшін айтарлықтай үйрен-
шікті жағдай болып табылады, өйткені сауал-
намаға қатысқандардың үштен бірі (32,4%) 
барлығы нашар ұйымдастырылғанын және 
олар көп нәрсені күткенін хабарлады, ал үш-
тен екісі вакцинация мәселелері бойынша ме-
дициналық мекемелер мен қызметкерлерге 
белгілі бір дәрежеде сенеді (62,3%). Геогра-
фиялық тұрғыдан мұндай ұйымдастырушы-
лық бағалау ауылдық мекендер (34,5%), Түр-
кістан (34%), Ақтөбе (34,3%) және Маңғыстау 
(31,7%) облыстарының ата-аналары ара-
сында белсенді түрде көрініс тапты. Сенім-
нің жиынтық көрсеткіші де ауыл тұрғындары 
(67,4%) арасында, Түркістан (66,3%), Ақтөбе 
(65,3%) және Қарағанды (63,9%) облыстары-
ның тұрғындары арасында жоғары. Ата-ана-
лардың мінез-құлқындағы сәйкессіздіктер кө-
бірек фокустық зерттеуді қажет ететіні анық.

Вакцинация қызметтерінің сапасын бағалау

Мемлекеттік медициналық мекемелер мен 
жеке клиникалар ұсынатын қызметтер сапа-
сындағы айырмашылыққа қатысты жаппай 
сауалнама және терең сұхбат аясында ата-
аналардан алынған бағалар вакцинацияның 
әртүрлі тәжірибесіне байланысты бірдей 
емес. Егер жаппай сауалнама нәтижелері бо-
йынша зерттеуге қатысушылардың жартысы-
на жуығы мұндай айырмашылықты көрмесе 
(қызметтердің бірдей жоғары және бірдей тө-
мен сапасы туралы 47,8% айтады, біріншіле-
рі – 36,8%), онда терең сұхбаттардың нәти-
желері жеке клиникаларда көбінесе сапа ай-

тарлықтай жоғарырақ екенін көрсетеді. Ата-
аналар арасында жеке медициналық меке-
мелерде бақылауды (вакцинациядан бұрын 
және кейін баланы тексеруді) таңдауды жөн 
көретін мінез-құлық моделі әжептәуір кең та-
ралған. Сондай-ақ, бұл мінез-құлықтың тара-
луын атап өткен кейбір дәрігерлер мұны жеке 
клиникалардағы әр науқасқа деген көбірек 
көңіл бөлудің салдары деп санайды. Мемле-
кеттік емханаларда келушілердің жиі әрі көп 
келуіне байланысты ата-аналарды вакцина 
туралы егжей-тегжейлі хабардар ету, меди-
циналық тексеруді тиісті түрде жүргізу әрда-
йым мүмкін бола бермейді. Айта кету керек, 
бұл қалалық медициналық мекемелерге тән 
хроникалық проблема емес, бірақ медицина 
қызметкерлерінің пікірінше, мұндай көрініс-
тер анда-санда байқалады.

Бұған қоса, медицина қызметкерлерінің бай-
қауынша, ата–аналардың көрсетілетін қыз-
меттердің сапасына қатысты әртүрлі түсі-
ніктері тәсілдердің айырмашылықтарынан 
болуы мүмкін дейді:  ақылы вакцинация ке-
зінде тұтынушы вакцинаны бір мақсатта пай-
далану құқығымен сатып алады да, содан 
кейін қалған материалды жоюды қарастыра-
ды, ал тегін вакцинация қайта пайдалануға 
бағытталған (вакцинаның бір құтысы бірден 
бірнеше пациентке есептеледі) болып табы-
лады. Соңғы жағдайда, кейбір медицина қыз-
меткерлерінің пікірінше, вакцинаны сақтау 
шарттары да, оны пайдалану шарттары да 
бұзылуы мүмкін.

Ақпарат сөздері

Вакцинация туралы ақпараттың  жетіспеуі-
не қарамастан (әсіресе ауылдық жерлерде), 
оның негізгі көзі болып медициналық меке-
мелердің қызметкерлері (53,3%), одан кейін 
медициналық сайттар мен медициналық ме-
кемелердің сайттары (28,3%) болып табыла-
ды. Олар сондай-ақ, сенімділік жағынан ең 
жоғары деңгейдегі көздер болып табылады 
(жаңалықтар мен аналитикалық сайттармен, 
теледидармен бірге). Сонымен қатар, ата – 
аналардың жаппай сауалнамасының нәти-
желері бойынша сарафан радиосына деген 
(әріптестер/таныстар/достар/туыстар) сенім 
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деңгейі жоғары - 49,7%. Ата-аналар мен ме-
дицина қызметкерлері егер елде балаларды 
вакцинациялау тақырыбына ресми деңгейде 
көбірек көңіл бөлінсе, вакциналарға деген се-
нім көп болатындығына сенімді.

Қорытынды
Осылайша, жалпы алғанда, бұл зерттеу ба-
лалар вакцинациясына қатысты оң қабыл-
дауды және  ата-аналар арасында бұл тура-
лы үстірт хабардар болу жайттарын анықта-
ды. Дегенмен, ол қоғамдық санада вакцина-
цияның балалар иммунизациясындағы рөлі, 
сондай-ақ вакцинациядан кейінгі салдары ту-
ралы айтарлықтай тұрақты жалған ойлардың 
(стереотиптердің) болуын тіркеді. Зерттеу-
мен анықталған осы және басқа да жағымсыз 

факторлар қазіргі ата-аналардың балаларды 
иммундаудың тиімді саясаты мен стратегия-
сын құрудағы бала вакцинациясының рөлі 
мен орны туралы идеяларына айтарлықтай 
әсер етуі мүмкін.

Зерттеу нәтижелері бойынша вакцинацияны 
ақпараттық сүйемелдеудің арнайы бағдарла-
масын әзірлеу, әлеуметтік желілердегі ақпа-
раттық-түсіндіру жұмыстарына көбірек көңіл 
бөлу, теледидар мен көше билбордтарында-
ғы әлеуметтік жарнаманы тиімді пайдалану, 
арнайы ток-шоулар ұйымдастыру, ата-ана-
лар қауымдастығын жұмысқа белсенді тар-
ту, ақпараттық материалдар мен балаларды 
иммундауға қатысты әлеуметтік көңіл-күйге 
жүйелі мониторинг жүргізу ұсынылды.

3. КІРІСПЕ
Бұл есеп Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 
Қорының (бұдан әрі - ЮНИСЕФ) Қазақстан 
Республикасындағы өкілдігінің тапсырысы 
бойынша BISAM Central Asia ұйымдастырған 
және орындаған әлеуметтік зерттеу нәтиже-
лері бойынша дайындалды. Далалық зерттеу 
жұмыстары 4 ақпан мен 19 наурыз аралы-
ғында өтті.

Зерттеудің бір мақсаты және бірқатар маңы-
зы бірдей зерттеу міндеттері бар. Зерттеудің 
мақсаты мен міндеттерін егжей-тегжейлі нақ-
тылау әдіснаманың тиісті бөлімінде келтірі-
леді.

Бұл аналитикалық есеп кіріспеден, зерттеу 
түйіндемесінен, жобаның өзектілігін негіздеу-
ден, әдіснамадан және одан кейінгі қорытын-

дылар мен ұсынымдармен бірге оның нәти-
желерін егжей-тегжейлі сипаттаудан тұрады.

Осы аналитикалық есеп түріндегі зерттеу 
нәтижелері денсаулық сақтау қызметтеріне 
тартылған мемлекеттік органдардың, халы-
қаралық үкіметтік емес ұйымдардың, мем-
лекеттік және жеке медициналық мекемелер-
дің медицина қызметкерлерінің, денсаулық 
сақтау проблемаларын зерделеуге маман-
данған зерттеушілердің, сондай-ақ мүдделі 
оқырмандардың кең тобына зерттеуге ұсы-
нылады.

Бұл ақпараттың барлық мүдделі тараптары 
мен соңғы тұтынушыларына зерттеу нәтиже-
лері, алынған сабақтар мен ұсыныстар тура-
лы өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік беріледі.

4. ЖОБАНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІНІҢ 
НЕГІЗДЕМЕСІ
4.1. Қазіргі әлемдегі вакцинацияның ма-
ңызы және Қазақстандағы жағдай
Вакцинация қазіргі өркениеттің жетілуінде үл-
кен рөл атқарды, миллиондаған адамдарды 

жойған көптеген жұқпалы ауруларды жеңуге 
мүмкіндік берді. Балаларды вакцинациялау-
дың жоғары тиімділігі көп жылдық тәжірибе-
мен расталады.
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Алайда, соңғы уақытта көптеген елдердің қо-
ғамдық пікірінде вакцинацияға, соның ішінде 
балаларды вакцинациялауға теріс көзқарас 
пайда болып, тез тарала бастады. Бұл құбы-
лыстың себептері анық емес. Бір жерде діни 
фундаментализмнің өсіп келе жатқан әсері, 
бір жерде жалған ғылыми көзқарастардың 
таралуы болса, бір жерде жағымсыз тәжіри-
бе, бір жерде жанама әсерлер мен қауіптер 
туралы қолжетімді болған ақпарат себеп бо-
лып жатыр.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
(ДДСҰ) халық денсаулығына негізгі жаһан-
дық қауіптердің бірі ретінде вакцинациядан 
саналы түрде бас тартуды мойындады. ДД-
СҰ-ның айтуынша, жыл сайын 3 миллион 
баланың өлімінің себебі болып оларға қарсы 
әсерлі вакциналар бар жұқпалы аурулар бо-
лып табылады1. 2019 жылдың қазан айында 
Қазақстан қызылша ауруына шалдықты. 11 
мың науқастың 60% вакцинацияланбаған 
балалар болды.

Әлемде пайда болған көңіл-күй мен тенден-
циялар Қазақстанға да әсер етпей қоймады. 

Әйтсе де, Қазақстан балаларды иммундау-
дың ең жоғары деңгейі бар елдердің бірі бо-
лып табылады. Ресми статистикаға сәйкес, 
вакцинациямен өмірдің бірінші жылындағы 
балалардың басым көпшілігі қамтылған.2.

Көріп отырғанымыздай, жылдар бойынша 
кейбір ауытқуларға қарамастан, қазақстан-
дық балалар бір жылға дейін вакцинациямен 
толық қамтылған.

Алайда, 2020 жылы2 Қазақстанда вакцина-
цияға қарсы көңіл-күй күрт жанданды, ол  
вакцинацияға қарсы жаппай қозғалыс дең-
гейіне тез жетті. Бұл жағдайда негізгі ынта-
ландырма ретінде «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің жобасын қоғамдық 
талқылау болды, онда міндетті екпе алмаған 
балалардың білім беру мекемелеріне жібе-
рілмейтіні туралы норманы жазу көзделген 
болатын. 

Бұл норманың қарсыластарының сөздері 
әлеуметтік желілерді тез толтырды. Бұл жер-

де өз балаларын вакцинациялауда теріс тә-
жірибеге ие болған ата-аналар көш бастады. 
Күтпеген жанама әсерлердің, ауыр асқыну-
лардың және тіпті өлімнің мысалдары келті-
рілген.

Марина Шаймаханова есімді ана, өзінің сені-
мінше, екпенің нәтижесінде он айлық қызын 
жоғалтқан болатын. Ол вакцинациясының 
міндетті болу сипатына қарсы петиция ұйым-
дастырды. Екпеге қарсы қозғалысқа кейбір 
медициналық қызметкерлер де қосылды. 

Вакцинацияға қарсы адамдардың негізгі ар-
гументтері келесідей болды: вакцинацияның 
жаппай болуы мүмкін емес, вакцинациялан-
ған әр балаға жеке-жеке қарау керек, вак-
цинацияның жанама әсерлері мен ықтимал 
салдары жеткіліксіз зерттелгендігі.

Вакцинацияға қарсы көңіл-күйді қолдаған ме-
дицина қызметкерлері 2 жасқа дейінгі бала-
лар үнемі вакцинацияланатындықтан, олар-
дың денсаулығындағы өзгерістерді бақылау 
қиын екендігіне ерекше назар аударды.

Мемлекеттік денсаулық сақтау органда-
ры вакцинацияға қарсы қозғалысқа жедел 
жауап берді. Негізгі қарсы аргументтер тір-
келген жанама әсерлердің өте аз саны ту-
ралы, екпе алдындағы балаларды жеке-же-
ке мұқият тексерістен өткізу және қажеттілік 
болған жағдайда алып тастау туралы болды.

Дегенмен, 2020 жылғы 7 шілдеде қолда-
нысқа енгізілген «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекске 
білім беру мекемелеріне қабылдау үшін ек-
пелердің міндеттілігі туралы даулы норма 
енгізілмеді. Кодекстің 85-бабында екпелерді 
міндетті және ерікті екпелерге бөлу белгілен-
ген. Бірақ, ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыр-
күйектегі Қаулысында жас санаттары бойын-
ша міндетті екпелердің тізбесі орнатылып, 
белгіленген нормаға сәйкес, ата-аналарының 
ақпараттандырылған келісімін алғаннан ке-
йін балаларға екпе жасау жүргізіледі. Вакци-
нациядан бұрын міндетті жеке тексеру және 
арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізілуі керек.

Сонымен қатар, Қазақстанда вакцинацияға 
қарсы қозғалыс Халық денсаулығы туралы  

 1 https://www.who.int/ru/news/item/12-09-2019-vaccination-european-commission-and-world-health-organization-join-forces-to-promote-the-benefits-of-vaccines
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1 Кесте. Өмірдің бірінші жылындағы балаларды профилактикалық екпелермен 
қамту (%)

2015 2016 2017 2018 2019
БЦЖ 94,8 95,0 94,9 95,0 97,2

КДСА-3 97,9 82,5 101,4 98,3 97,4

ОПВ-3 97,9 82,5 101,3 95,5 97,4

ККП 98,4 99,4 100,1 99,5 97,8
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1 Диаграмма «Өмірдің бірінші жылындағы балаларды профилактикалық екпе-
лермен қамту» кестесі 3

кодекстің қабылдануымен тоқтаған жоқ. 
CОVID-19 пандемиясы вакцинацияға қарсы 
көңіл-күй үшін күшті ынталандыру болды:  
ол кездерде, әсіресе әлеуметтік желілерде 
конспирологиялық пікірлер, дәлелденбеген 
жорамалдарға негізделген жарияланымдар, 
жалғандықтар кеңінен таралды. Осы ақпа-
раттық қысыммен қалыптасқан стереотиптер 
балаларды вакцинациялау саласына өз әсе-
рін тигізді.

Қоғам мен ата-аналардың балалар вакцина-
циясына деген көзқарасын анықтайтын кең 
контекст туралы айтып кетпеуге болмайды.

Қазақстандықтардың жаппай санасына ке-
ңестік кезеңнен келе жатқан, балаларды 

вакцинациялаудың жалпыға бірдейлігі мен 
міндеттілігіне күмән келтірілмеген дәстүр оң 
әсерін тигізуде. Сонымен бірге, посткеңестік 
даму процесінде қоғамдық сана мен саяси 
мәдениет айтарлықтай өзгерістерге ұшырау 
үстінде. Қазақстандағы Фридрих Эберт атын-
дағы Қордың қолдауымен жүргізілген зерттеу 
көрсеткендей, «Қоғам мемлекет белгілейтін 
ережелер бойынша өмір сүруге тиіс» және 
«Мемлекет қоғам өмір сүретін ережелерді 
анықтамай, тек оның өмір сүруі үшін жағдай 
жасауы керек» деген пайымдаулар жақтау-
шылардың тең санына ие болды, олардың 
әрқайсысы шамамен 40% тең. Көріп отырға-
нымыздай, басқа посткеңестік елдердегідей 

2 Біздің зерттеу объектімізге байланысты тек осы жас тобы бойынша статистикалық деректерді келтіреміз (0-18 ай аралығындағы балалар). Статистикада ескерілетін 
басқа жас санаттары бойынша (5 жасқа дейін және 14 жасқа дейін) вакцинациялаумен қамтылған балалардың үлесі де айтарлықтай жоғары болып қалуда

3 https://bala.stat.gov.kz/ohvat-detej-profilakticheskimi-privivkami/ 
4 Зерттеу жүргізу кезінде аталған жылы екпемен қамту статистикасы жарияланған жоқ
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Қазақстанға тән, сөзсіз патернализм өткен 
шақта қалып отыр5.

Сауалнамаға қатысқандардың 35% - дан ас-
тамы «Жеке адамның құқығы қоғам мүдде-
лерінен жоғары» деген пікірмен келісті. Қа-
рама-қарсы көзқарасты тек 18% ұстанады. 
Қалғандары позицияларды таңдауда сенім-
сіз немесе қиналды6. 

Қазақстандықтардың көпшілігі отбасыдағы 
гендерлік рөлдерді бөлу туралы дәстүрлі 
көзқарастарды әлі де ұстанады: бала күтімі 
негізінен ананың міндеті болып саналады. 
Мұны біздің зерттеуіміз де көрсетті. Төменде 
ер адамдар вакцинация туралы сауалнамаға 
қатысудан бас тартып, сұхбат алушыларды 
аналарға немесе отбасындағы басқа әйел-
дерге бағыттайтындары көрсетіледі.

Балаларды вакцинациялаудың әлеуметтік 
ортасын бағалау аясында теңсіздік пен ке-
дейлік проблемалары да қарастырылуы ке-
рек. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 
халықтың 4% - дан астамы кедейлерге жата-
ды. Дүниежүзілік Банктің әдістемесі бойынша, 
Қазақстан үшін кедейлік деңгейі орташа та-
быстан жоғары ел ретінде күніне бір адамға 
5,5 доллар болса, Қазақстанда кедейлердің 
үлесі 9%-ға жуыққа тең болады . ҚР-да ке-
дейлікті еңсеру жөніндегі мемлекеттік бағ-
дарламалар бар, алайда олар соңғы жыл-
дары кедейлік көрсеткіштерін айтарлықтай 
өзгертпей жатыр. Сонымен қатар, кедейлік 
деңгейі, оны есептеудің барлық әдістерімен, 
сондай-ақ жалпы табыс деңгейі балаларды 
вакцинациялауға айтарлықтай әсер ете ал-
майды, өйткені ол тегін.

Жоғарыда айтылғандардың бәрі балалар-
ды вакцинациялауды қоғамдық қабылдау 
мәселелерін зерттеуді өте өзекті тақырыпқа 
айналдырады. Бұл денсаулық сақтау сала-
сындағы мемлекеттік саясат үшін және аза-
маттық қоғамның күштерін бағдарлау үшін 
ерекше маңызға ие.

4.2. Мәселенің зерттелуі, өткізілген зерт-
теудің рөлі және әдеби шолу
Балаларды иммундау мәселелері әртүрлі 
елдердегі арнайы зерттеулердің объектісі 

болып табылады. Соңғы уақытта бірқатар ірі 
зерттеу жобалары Орталық Азия елдерінде 
ЮНИСЕФ қолдауымен жүзеге асырылды.

Қазақстанда балаларды иммундау мәселе-
лері соңғы уақытқа дейін кеңірек тақырыпта-
ғы жобалар шеңберінде зерттелген болатын. 
Мысалы, 2016 жылы ЮНИСЕФ Қызылорда 
облысында АМСЖ деңгейінде босануға де-
йінгі және педиатриялық көмектің қамтылуын, 
көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау 
үшін ЛСКбІ(Лоттың сапасына кепілдік беретін 
іріктеу) әдісін пайдалану туралы есеп дайын-
дады. Зерттеудің мақсаты Қызылорда об-
лысының пилоттық емханаларында АМСЖ 
деңгейіндегі босанғанға дейінгі және педиат-
риялық көмектердің қамтылуы мен сапасын 
бағалау болды, бұл емханаларда да медици-
налық персонал мен балаларды иммундауға 
қатысты сенім білдіру тақырыптары ішінара 
қозғалған болатын. Жалпы, ұсынылған мәлі-
меттер қабылдаушы отбасыларға деген се-
німнің жоғары деңгейін көрсетеді. 6 айдан 11 
айға дейінгі балалардың аналарының 93%-ы 
патронаж мейірбикесінен алынған ақпаратқа 
сенеді, сонымен қатар аналардың 89,5%-ы 
патронаж мейірбикесіне барлық сұрақтар 
қоятынын және патронаж мейірбикесі оларға 
жаңа ақпарат беретіндігін растады. Нәтиже-
лер сонымен қатар үйге бару кезінде патро-
наж мейірбикесі ата-аналарға тағайындал-
ған вакцинациялар туралы хабарлағанын 
көрсетеді, бірақ бірінші және соңғы сапарлар 
арасындағы салыстырмалы мәліметтер әр 
түрлі болды. Егер бірінші рет барған кезде 
ата-аналарға 95% жағдайда иммундау тура-
лы хабарланса, онда соңғы барған кезде бұл 
көрсеткіш 83% - ға дейін төмендейді. 2018 
жылы екі жылдан кейін ЮНИСЕФ ұсынған 
дәл осындай есеп осы жағдайдың жақсарға-
нын көрсетеді. Осылайша, оның нәтижелері 
бойынша бірінші және соңғы келулер арасын-
дағы вакцинация туралы ақпаратпен қамту-
дағы айырмашылық тиісінше 2% - дан, бірінші 
келулер кезінде 95% - дан және соңғы келу-
лер кезінде 93,4% - дан аспайды. Екі есеп те 
алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем 
деңгейінде жұмыс істейтін медицина қызмет-
керлері үшін тренингтер, біліктілікті арттыру 
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курстарын ұйымдастыруға және өткізуге, сон-
дай-ақ ақпараттандырудың тиімді әдістеріне 
оқытуға назар аударуға ұсыныс береді.

2019-2020 жылдары ЮНИСЕФ Қазақстанда 
денсаулық сақтау жүйесіне шолу жасап, қы-
зылша ауруының алғашқы себептеріне тал-
дау жасады. Зерттеу жүргізу қажеттілігі 2019 
жылы Қазақстанның көптеген өңірлерінде  
қызылшаның өршуіне байланысты болдсы, 
ол кезде 13326 зертханалық расталған  жағ-
дай анықталған еді. Зерттеу нәтижесінде 
індетке MMR вакцинациясымен (қызылша-
паротит-қызамыққа қарсы вакцина) қамтуға 
теріс әсер еткен факторлардың жиынтығы 
себепкер болды деген қорытынды жасалды. 
Атап айтқанда: иммундауға бөлінген адам 
ресурстарының жетіспеушілігі, жоспарлау 
және бақылау саясатының төмен тиімділігі, 
жіберіп алынған мүмкіндіктер және вакцина-
ция алуға шешім қабылдай алмаудың жоға-
ры деңгейі. Ата-аналардың шешім қабылдай 
алмау деңгейі денсаулық сақтау жүйесіне де-
ген сенімсіздікпен анықталды, бұл өз кезегін-
де бірқатар себептерге байланысты болды: 
соның ішінде, вакцинацияға жауапты меди-
циналық қызметкерлердің коммуникациялық 
дағдыларының болмауы, қажетті ақпаратты 
беруге деген уақыттың болмауы және жал-
ған ақпаратқа қарсы тұру. Осы зерттеудің 
қорытындысына сүйене отырып, ЮНИСЕФ 
Үкіметке кадрлар тапшылығына талдау жа-
сауды және денсаулық сақтаудың ұлттық 
кадрлық жоспарын әзірлеуді, иммундаудың 
ұлттық коммуникациялық жоспарын, оның 
ішінде институттардың интернеттегі қаты-
суын арттыру және жақсарту стратегияларын 
әзірлеуді, мақсатты оқыту бағдарламаларын 
ұйымдастыруды ұсынды.

Сонымен қатар, Қазақстанда балаларға им-
мундау тұрғысынан проблемалық өңірлерде 
балаларды вакцинациялау бойынша арнайы 
зерттеулер болған жоқ. ЮНИСЕФ-тің тапсы-
рысы бойынша Бисам жүзеге асырған «Ха-
лықтың иммунизацияға қатысты білімі, тә-
жірибесі және көзқарасы» атты жобасы осы 
олқылықтың орнын толтыруға мақсатталған.

4.3. Зерттеуге енгізілмеген, бірақ өзекті бо-
лып табылатын мәселелер 
Мұндай, әрине, балалардың вакцинациясына 
деген көзқарас секілді маңызды және ауқым-
ды тақырыпты зерттеу әрдайым мазмұндық 
жағынан қателіктер жіберу ықтималдығы-
мен байланысты болады. Нақтырақ айтсақ, 
зерттеу мақсаттары мен міндеттері болуы 
мүмкін өзекті тақырыптар туралы тиісті түсі-
нікті әрдайым бере алмайды. Екінші жағынан 
алғанда, зерттелетін мәселе оны бір зерттеу 
өнімінің форматына сыйдыра алмайтындай 
тақырыптық тұрғыдан өте кең болуы мүм-
кін. Осы зерттеуді жүргізу барысында оның 
әртүрлі кезеңдерінде жеке зерттеуге назар 
аударуға лайық бірқатар өзекті тақырыптар 
анықталды. Мысалы, CОVID-19-ның тара-
луы Қазақстандықтардың дүниені қабылдау 
қабілеттеріне әсер етті, сондай-ақ халықтың 
балалар вакцинациясы тақырыбына қатына-
сына да өз ықпалын тигізді. Зерттеу құрал-
дары (сандық та, сапалық та кезеңдердің) 
өзінің мазмұндық бөлігінде коронавирустық 
инфекцияға қарсы іс-қимылға бағытталған 
шаралардың тиімділігін қабылдау мен баға-
лауға арналған мәселелердің болуын көзде-
меген еді. Дегенмен, терең сұхбат барысында 
ата-аналар ортасында эпидемиологиялық 
жағдай аясында жоспарлы вакцинациядан 
кейін бала денсаулығының әлсіреуіне бай-
ланысты алаңдаушылықтың қаншалықты 
күшейгені байқалды. Бұл тереңдетілген сұх-
баттар нәтижелерінің интерпретациясы ег-
жей-тегжейін ашу бөлімдерінің түрлі тарау-
ларында келтірілген. Сандық сауалнамада 
тиісті сұрақтардың болмауы бұл аспектіні 
мүмкіндігінше егжей-тегжейлі зерттеуге мүм-
кіндік бермеді.

Сондай-ақ, денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясаттың тиімділігі тақырыбы 
да қозғалған жоқ. Вакцинация қызметтеріне 
тартылған медицина қызметкерлерімен жүр-
гізілген сұхбаттар өзекті мәселелер мен ха-
лықпен жұмыстың тиімділігі деңгейінде ағым-
дағы жағдайды талдау үшін елеулі негізді 
қамтамасыз етті. Бірақ, өкінішке орай, мем-
лекеттік органдар өкілдерінің осы мәселелер 
бойынша ұстанымын толық түсіндіре алмады. 
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Бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі 
ата-аналардың көзқарасына әсер етуі ерек-
ше назар аударуға тұрарлық. Осы зерттеу 
аясында БАҚ пен әлеуметтік желілердің ата-
аналар ортасындағы пікірлерге, пайымдау-
ларға және бағалауларға әсер ету фактісі 
тіркелді. Алайда, әр түрлі ақпараттық арна-
ларды одан әрі зерттеу, олардың құралдары 
мен зерттелетін мәселе төңірегінде қоғамдық 
пікірге әсер ету әдістерін бағалау да өзекті 
және орынды болып табылады.

Бұдан бөлек, бұл зерттеу вакцинация қыз-
меттерімен қамту көрсеткіштері ең төмен 
өңірлерге/облыстарға және елді мекендер-
ге (бұл іріктеуге екпе егуден бас тарту және 
қызылшаны жұқтыру жағдайлары бойынша 
көшбасшы облыстар кірді) акцент қоя оты-

рып, балалар вакцинациясын қабылдауды 
зерттеуге бағдарланған болатын. Сол себеп-
ті, сараптама жағдайы ерекше зерттеу қызы-
ғушылығын тудыратын республиканың басқа 
аумақтық сегменттерін қамтымады.

Зерттеу нысаны да барынша нақты болды (0-
ден 18 айға дейінгі балалардың ата-анала-
ры) - бұл вакцинациялардың ең көп саны ке-
летін жас. Бұл зерттеудің қамтуын белгілі бір 
дәрежеде шектеді, өйткені 6 жасқа дейінгі ба-
лалардың ата-аналары зерттеуге алынбады 
(бұл жаста балаларға тағы 4 вакцина, соның 
ішінде көп компонентті вакциналар беріледі).

Жоғарыда сипатталған барлық тақырыптар 
мен проблемалар одан әрі арнайы кешенді 
зерттеулердің объектісі бола алады.

5. ӘДІСНАМА
5.1. Зерттеу әдістері мен құралдарын әзір-
леу, талқылау және келісу процесі
Әдістеме мен инструмендарийді әзірлеу ке-
зеңдерінде зерттеуді дайындау процесі жо-
балау командасының қатысушылары мен 
ЮНИСЕФ тарапынан жоба үйлестірушісі, 
басқа да мүдделі тұлғалар арасында екі жақ-
ты талқылаулармен қоса жүрді.

Бастапқы кезеңде жобалау тобы Техника-
лық тапсырмаға сәйкес зерттеу әдіснамасын 
әзірлеп, келісім алуға ұсынылды. Оған зерт-
теудің мақсаттары, міндеттері мен негізгі ин-
дикаторларының, мақсатты аудиторияның, 
ақпарат жинау әдістерінің, іріктеу жиынты-
ғын құру принциптерінің, ақпарат жинау және 
далалық жұмыстардың сапасын бақылау-
дың, алынған деректерді талдаудың және 
т. б. сипаттамалары кірді. Тәуелсіз сарап-
таманы қамтамасыз ету мақсатында зерт-
теу әдістемесі BISAM тартқан халықаралық 
тәуелсіз сарапшылардың бағалауынан өтті – 
Rashid Zaman мен Bilal Hakeem, Oxford Policy 
Management, Consultant-Data & Statistics 
Portfolio (United Kingdom).

Екінші кезеңде жобалық топтың қатысушы-
лары зерттеу инструментарийін әзірледі (ата-
аналардан жаппай пікіртерім сауалнамасы, 
терең сұхбат нұсқаулықтары). Зерттеу инст-
рументарийін әзірлеу кезінде жобалық топ 
жалпыға қол жетімді болған  және ЮНИСЕФ 
ұсынған балалар вакцинациясы туралы мә-
ліметтерге сүйенді.

Инструментарийдің алғашқы драфты ЮНИ-
СЕФ тарапынан жоба үйлестірушісімен, сон-
дай – ақ мүдделі тұлғалармен егжей-тегжейлі 
талқыланды, ал кейін - пилотталған болатын. 
Пилотаж нәтижелері бойынша инструмента-
рийға түзетулер енгізілді, BISAM тарапынан 
тартылатын халықаралық сарапшыға тәуел-
сіз бағалау үшін ұсынылды және ЮНИСЕФ-
тің жоба үйлестірушісімен, жоба командасы-
мен, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен ақырғы 
рет талқыланды.

Белгіленген талаптарға сәйкес қосымша ілес-
пе зерттеу құжаттамасы ретінде ақпараттық 
қолдау хаты, ақпараттандырылған келісім 
құжаты, сондай-ақ деректерді сақтау және 
өңдеу рәсімінің сипаттамасы әзірленді.
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Зерттеу инструментарийі этикалық кепілдік-
тер, құпиялылық, жеке өмірді қорғау, зиян 
тигізбеу принциптерін ескере отырып дайын-
далды. Зерттеу жүргізу кезінде зерттеуге қа-
тысқан нысаналы топтар өкілдерінің құнды-
лықтарын құрметтеуді қамтамасыз ету қағи-
даттары да сақталды.

Соңғы кезеңде әдістеме, инструментарий, 
сондай-ақ өзге де ілеспе зерттеу құжаттары 
Этикалық комитеттің бағалауына берілді, 
алынған түсініктемелерге сәйкес түзетулер 
енгізілді және қайталама бағалау нәтижелері 
бойынша финализацияланды, оның оң нәти-
желері ресми растау хатында (Approval Letter, 
13.7-қосымша) тіркелді.

5.2. Зерттеу мақсаты
Зерттеудің мақсаты - Қазақстан халқының 
мақсатты топтарының иммунизацияға қатыс-
ты білімін, тәжірибесін және көзқарасын зерт-
теу; алынған ақпарат негізінде Қазақстанда 
балаларды вакцинациялау және иммундау 
үдерістеріне жәрдемдесу үшін қажетті тәсіл-
дер мен шаралар бойынша бірқатар практи-
калық ұсыныстар әзірлеу.

5.3. Негізгі индикаторлар
Зерттеудің негізгі мақсатын қоюдан басқа, 
зерттеу шеңберінде және инструментарийді 
әзірлеу, талдамалық материалды дайындау 
кезінде келесідей сандық индикаторлар пай-
даланылды:

•   ата-аналардың вакцинацияның ма-
ңыздылығы, мүмкіндіктері мен салда-
ры туралы білім деңгейі;

•   ата-аналар ортасында вакцинация-
ның маңыздылығы, мүмкіндіктері мен 
салдары туралы әртүрлі түсініктердің 
болуы;

•   ата-аналардың балаларды вакцина-
циялауға, иммундау бағдарламасына 
қатысуға дайындығы/дайын еместігі, 
сондай ақ осындай дайындықты анық-
тайтын факторлар;

•   көрсетілетін қызметтерге қанағаттану;
•   ақпарат пен коммуникацияның әртүр-

лі көздері арасында байланыстың бо-
луы және ата-аналардың вакцинация-
ға деген көзқарасы.

Ағымдағы жағдайды бағалау үшін зерттеу 
шеңберінде келесі сапалық индикаторлар да 
қолданылды:

•   балаларды вакцинациялауға қатыс-
ты ата-аналардың қаламауын неме-
се сақтығын анықтайтын себептердің 
түбі мен сипаты, қалыптасқан әлеу-
меттік стереотиптердің болуы және 
оған әсер ету деңгейлері;

•   иммундау бағдарламасын жүзеге асы-
ру және ата-аналармен өзара әрекет-
тесу кезінде медициналық персонал-
дың білім деңгейі мен сипаты, қарым-
қатынасы, жүріс-тұрыс практикасы.

5.4. Зерттеу міндеттері 
Қойылған мақсатқа және белгіленген негізгі 
индикаторларға сәйкес зерттеудің келесідей 
бірқатар міндеттері алға қойылды: 

•   Мақсатты топтың иммундауға деген 
көзқарасын анықтай алатын білімнің, 
мәдени нанымдардың және мінез-құ-
лықтың кемшіліктерін анықтау

•   Иммундауға қатысу туралы оң және 
теріс шешіммен байланысты әлеумет-
тік және мінез-құлықтық детерминант-
тарды анықтау

•   Ата-аналар ортасында және меди-
циналық мекемелер деңгейінде им-
мундауды жүргізудегі қажеттіліктерді, 
проблемалар мен кедергілерді белгі-
леу

•   Мінез-құлыққа әсер ететін иммундау 
бойынша жалпыға қол жетімді болып 
табылатын ақпаратты, көзқарастар 
мен факторларды түсінуді талдау

•   Иммундаудан бас тарту себептерін 
анықтау

•   Иммундау процесіне қатысты түсініс-
пеушілік пен дезинформацияға байла-
нысты факторларды зерттеу, иммун-
дау туралы жалған түсінік қалыптас-
тыратын көздердің шеңберін анықтау
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•   Ата-аналардың иммундауға қатысты 
шешімдерімен байланысты болған 
иммундау туралы ақпараттың басты 
көздерін негізгі мүдделі тараптармен 
бірге анықтау

•   Денсаулық сақтау жүйесіне байла-
нысты тежеуші факторларды анықтау, 
оның ішінде денсаулық сақтау жүйесі 
қызметкерлерінің дәлелді ақпаратты 
ұсына отырып, мақсатты топтар өкіл-
дерімен белсенді өзара іс-қимыл жа-
сау және олармен араласу қабілетте-
рін зерделеу

•   Ұлттық жұмыс тобымен бірлесе оты-
рып, иммундау процестеріне жәрдем-
десу және ата-аналарға иммундауға 
қатысты негізделген шешімдер қа-
былдауда көмек көрсету үшін қажетті 
тәсілдер мен іс-қимылдар бойынша 
бірқатар практикалық ұсынымдар 
әзірлеу

5.5. Зерттеу гипотезалары
1. Балалардың вакцинациясы жалпы 

алғанда оң қабылданады. Ата-ана-
лар арасында вакцинациялау проце-
дураларынан өту қажеттілігі қоғамда 
вирустық инфекциялардың таралуы-
нан қорғауға кепілдік беретіні, бала-
ның иммунитетін күшейтетіні, ауырып 
шыққан ауруынан болуы мүмкін ас-
қынулардың алдын алатыны туралы 
нақты түсінік бар.

2. Ата-аналар негізінен вакциналар мен 
балалар вакцинациясы туралы толық 
ақпаратқа ие емес

3. Вакцинация туралы жалған ақпарат-
ты таратудың негізгі арнасы - Интер-
нет

4. Қазіргі вакциналардың сапасы үлкен 
күмән тудырады. Қоғамда вакцина-
цияға арналған препараттардың тиім-
ділігі мен қауіпсіздігі вакцина өндіретін 
елге байланысты деген жалған сенім-
дер бар

5. Ақылы және ақысыз вакцинация про-
цедураларының арасында сапа бо-
йынша айтарлықтай айырмашылық 
бар

6. Ата-аналар арасында мемлекеттік 
медициналық мекемелердің қызмет-
керлері уақыттың жетіспеушілігінен, 
артық жұмыстың көп болуынан, па-
циенттердің күнделікті көп келуінен 
ата-аналармен ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізбейді, ал вакцина-
ция процедуралары көбінесе баланың 
денсаулығына қажетті талаптарды 
бұза отырып жүргізіледі деген қорқы-
ныш бар.

7. Баланың денсаулығының нашарлауы 
секілді негізсіз қорқынышпен қатар 
діни фактор да ата-аналардың бала-
ларын вакцинациялаудан бас тартуы-
ның негізгі себептері болып табылады

5.6. Мақсатты топтар және зерттеу аймағы
5.6.1. Мақсатты топтар
Зерттеудің мақсатты топтары:

0 айдан 18 айға дейінгі балалардың ата-ана-
лары/қамқоршылары;

Балаларды вакцинациялау жүйесіне тартыл-
ған медицина қызметкерлері (жалпы практи-
ка дәрігерлері; педиатр – дәрігерлер; меди-
циналық және патронаждық мейірбикелер, 
перзентхана қызметкерлері).

Жоғарыда көрсетілген мақсатты топтар жо-
балық зерттеу тобының түсініктерінде өзара 
байланысты ақпарат көзі ретінде қызмет ете-
ді: ата-аналар/қамқоршылар, өз көзқараста-
рынан, пікірлері мен мінез-құлқынан басқа, 
балаларды вакцинациялау қызметтеріне 
қатысатын медициналық персоналдың жұ-
мыс тәжірибесі мен мінез-құлқын түсіндіруге 
мүмкіндік берді. Медицина қызметкерлері, өз 
кезегінде, вакцинация мәселелері бойынша 
жеке пікірлер мен бағалаулардан басқа, осы 
саладағы тәжірибе туралы, ата-аналардың 
мінез-құлқындағы мотивация/қарсы мотива-
ция туралы ақпарат берді.
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5.6.2 Зерттеу аймағы 
ТТ-ға сәйкес Ақтөбе, Қарағанды, Маңғыстау 
және Түркістан облыстары, сондай-ақ Алма-
ты қаласы зерттеу аймағына кірді. Бұл ай-
мақтарда сандық және сапалық өлшеулер 
жүргізілді.

5.7. Зерттеу ерекшелігі мен елдегі жағдай-
дың ерекшеліктеріне байланысты тәуе-
келдерді азайту. жобаны іске асыруда 
туындаған қиындықтар мен проблемалар 
Осы зерттеудің далалық кезеңі Қазақстанда 
коронавирустық инфекцияның таралуы сал-
дарынан қолданыстағы карантиндік шектеу-
лермен сәйкес келді. Зерттеу кезінде алдын-
-ала болжанған елдегі эпидемиологиялық 
жағдайдың сипаттамасы ақпарат жинаудың 
негізгі әдістерінің жиынтығын анықтады. Олар 
санитарлық-эпидемиологиялық бақылаудың 
қолданыстағы талаптарына сәйкес келеді 
және барлық қатысушы тараптарға қауіпсіз-
діктің максималды деңгейін қамтамасыз етеді.

Балаларды иммундау сияқты кең және өзекті 
тақырыпта телефон арқылы сауалнама жүр-
гізу зерттеу құралдарын – ата-аналардың 
сауалнамаларын айтарлықтай бейімдеуді 
қажет етті. Телефонмен сұхбаттасу аясын-
да сұхбатты бұзбай респонденттің назарын 
аудару, сондай-ақ одан ең сенімді жауаптар 
алу өте маңызды болғандықтан, жобаның 
зерттеу тобы сауалнамалық сұрақтар мен 
оларға жауап нұсқаларын тұжырымдауды 
барынша жеңілдетті. Ал сауалнаманың өзі 
құрылымдалған және бір жағынан оның ор-
таша ұзақтығын барынша азайтуға, екінші 
жағынан оны толтырған кезде максималды 
жайлылықты қамтамасыз етуге арналған.

Сонымен бірге, сұхбат алушының респон-
дентпен физикалық байланыста болуының 
мүмкін еместігі мәліметтерді жинау рәсіміне 
белгілі бір түрде әсер етті – респонденттер-
дің көңілдері бөлінді, респонденттің сұхбатты 
үзу жағдайлары тіркелді. Мұндай сауалнама-
лар қадағаланып, дерекқордан шығарылып 
отырды (далалық жұмыстардың сапасын 
бақылау процедурасы әдіснаманың тиісті 
бөлімінде келтірілген). Физикалық байланыс 

мүмкіндігінің болмауына байланысты Түр-
кістан облысының ауылдық жерлерінде тұ-
ратын балалардың ата-аналарын қабылдау 
өте қиын болды, бұл қосымша уақыт шығын-
дарын талап етті. Сонымен қатар, Түркістан 
облысының ауыл тұрғындары менталитетінің 
ерекшеліктері анықталды, олар отбасымен 
және балалармен байланысты мәселелерге 
қатысты алаңдаушылық танытты. Зерттеу-
ге қатысудан жиі бас тартулар, сақтық және 
күдіктену байқалды. Алайда, жинақталған 
тәжірибе, тәртіпке салынған жұмыс және 
туындаған мәселелерді жедел шешу қабіле-
ті таңдалған деректерді жинау әдісін тиімді 
пайдалануға және қосымша ақпаратты ізде-
мей-ақ барлық зерттеу мәселелерін шешуге 
мүмкіндік берді.

Ата-аналармен де, медицина қызметкер-
лерімен де зерттеудің сапалы бөлігі (терең 
сұхбат) бойынша жұмыс аясында карантин-
дік шектеулерге байланысты айтарлықтай 
кедергілер тіркелген жоқ. Жаппай пікіртерім 
сауалнамасына ұқсас терең сұхбат гайдта-
рындағы сұрақтар блоктарын бейімдеу рес-
понденттердің материалды мүмкіндігінше 
жеңіл қабылдауын қамтамасыз етуге, сон-
дай-ақ сұхбаттың үзілу қаупін, респондент-
тің  шаршауына байланысты бұрмаланған 
қабылдауды азайту үшін рұқсат етілген шек-
терде сұхбаттың орташа ұзақтығын шектеуге 
мүмкіндік берді.

Зерттеудің далалық бөлігінде мақсатты топ-
тың ерекшелігіне байланысты шектеулер де 
байқалды. Мысалы, нәрестелер жасындағы 
балалардың ата-аналары балаларының күн-
делікті режиміне жиі назар аударуға, бала-
ның тамақтануы мен ұйықтауына алаңдауға 
мәжбүр болды. Балалардың өмірін қамтама-
сыз ету процестерімен байланысты сыртқы 
факторлардың әсер ету мүмкіндігін болдыр-
мау үшін сұхбат кестесі сұхбат алушының 
максималды жайлылығына бағытталған. 
Медицина қызметкерлері де өз қызметінің 
ерекшелігіне байланысты ағымдағы ықтимал 
жұмыстары мен келушілердің ағымына назар 
аударуға мәжбүр болды. Олармен жұмыс 
кестесі де максималды жайлылыққа қол жет-
кізу тұрғысынан құрылды.
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5.8. Әдіснаманы құру принциптері
Зерттеуде деректерді жинаудың сандық және 
сапалық әдістерінің үйлесімі жүзеге асырыл-
ды.

Сандық әдіс (формалданған сауалнама) 
0-ден 18 айға дейінгі балалардың ата-ана-
лары/қамқоршыларының мақсатты тобына 
қолданылды. Сапалы әдіс (терең сұхбат) 
0-18 айлық балалардың ата-аналары/қам-
қоршыларының сегментін арнайы зерттеу 
үшін, жоспарлы вакцинацияның қажеттілігіне 
күмәнданған немесе одан бас тартқан, сон-
дай-ақ медицина қызметкерлерінің мақсатты 
тобы үшін қолданылды. Сандық зерттеудің 
(формалданған пікіртерім) іріктемесі зерттеу 
аймағындағы қоныстық типтер (қала/ауыл, 
сондай-ақ негізгі тілдік және демографиялық 
сипаттамалар) қимасындағы мақсатты топ 
үшін репрезентативті болып табылады.

Сапалы зерттеуге қатысушылардың (терең 
сұхбат респонденттері) құрамы  нысаналы 
топтарды аумақтық және мәртебелік бөлініс-
терде ұсыну үшін құрылымдалған.

Формалданған пікіртерім мен терең сұхбат 
техникаларын таңдау кезінде пандемия жағ-
дайлары, қазіргі және ықтимал карантиндік 
шектеулер толығымен ескерілді.

5.9. Мақсатты топтарды сұрау инструмен-
тарийі, іріктемесі және техникасы 
5.9.1. Инструментарий
Зерттеу инструментарийін (жаппай пікіртерім 
сауалнамасы, терең сұхбаттар гайды) әзір-
леу осы тапсырмада көрсетілген зерттеудің 
мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ не-
гізгі индикаторларды ескере отырып, ТТ не-
гізінде жүзеге асырылды. Зерттеу инструмен-
тарийін әзірлеу барысында ашық болған де-
реккөздерден алынған профильдік ақпарат, 
сондай-ақ «Жұмыстардың сипаттамасы және 
техникалық тапсырма» 1-қосымшасының 
шеңберінде ЮНИСЕФ ұсынған ақпарат (веб-
ресурстарға сілтемелер түрінде зерделенетін 
мәселелер бойынша релевантты ақпарат көз-
дері, сұрақтар мысалдары және т.б.) пайда-
ланылды.

Зерттеу инструментарийін әзірлеу кезінде ақ-
парат жинау әдісінің ерекшелігі, сондай-ақ 
сұрақтардың барынша рұқсат етілген саны 
мен сұхбаттың орташа ұзақтығы бойынша 
ұсынымдар ескерілді.

Зерттеу инструментарийін әзірлеу әртүрлі ке-
зеңдерде оның мазмұнын ЮНИСЕФ өкілде-
рімен бірге коллегиялық талқылаумен қатар 
жүрді. Финализация кезеңінде барлық зерт-
теу құралдары сыналды. Пилоттық пікірте-
рім нәтижелері төмен ақпараттылықты және 
кейбір жекелеген сұрақтардың әлсіз жұмыс 
қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік берді. Ол 
сұрақтар кейін финалдық нұсқадан алынып 
тасталды.

Зерттеу инструментарийге қатысты соңғы 
келісуден кейін оны Этикалық Комитеттің са-
раптамасына жіберіп, алынған түсініктеме-
лерге сәйкес өңделді.

Ата-аналар арасында сандық зерттеу

Ата-аналарға телефон арқылы пікіртерім 
жүргізудің сауалнамасы 28 мазмұнды (тақы-
рыптық) сұрақтан, 10 іріктеу сұрағынан және 
демографиялық блоктың 4 сұрағынан, сә-
лемдесу мәтінінен, зерттеу мақсатының си-
паттамасынан, сауалнаманың ерікті, көңілсіз 
сипаты туралы ақпараттан тұрды. Сауална-
мадағы сұрақтардың жалпы саны 42 сұрақты 
құрады.

Сауалнама мамандандырылған бағдарлама-
лық жасақтаманың (Survey Studio) шеңберін-
де пікіртерімді жүзеге асыру мүмкіндіктерін 
ескере отырып әзірленді.Сондай-ақ, пікірте-
рім рәсімін барынша жеңілдету және оның 
ұзақтығын қысқарту, респонденттің қалауы-
на қарай пікіртерім тілін таңдау мүмкіндігін 
қамтамасыз ету мүмкіндігі болатындай құ-
растырылған.

Жаппай пікіртерім сауалнамасы респондент-
тің тілдік қалауына байланысты қазақ немесе 
орыс тілдеріне автоматты түрде көшу мүмкін-
дігін көздеді..

Жаппай пікіртерім барысында құпиялылық-
ты сақтау және жеке деректерді жарияламау 
мәселелеріне ерекше назар аударылды. Рес-
понденттердің телефон нөмірлері мен есім-
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дері тек бақылау үшін пайдаланылды және 
аяқталғаннан кейін дерекқордан жойылды.

Ата-аналар мен медицина қызметкерлері 
арасында сапалы зерттеу

Егуден бас тартқан немесе оған күмәнданған 
балалардың ата-аналарымен және медицина 
қызметкерлерімен терең сұхбат жүргізу үшін 
мамандандырылған сауалнамалар (гайдтар) 
әзірленді, олардың сұрақтары зерттеудің қо-
йылған міндеттерін көрсетті. Әрбір мақсатты 
топқа (ата-аналар мен медицина қызметкер-
лері) жеке гайд әзірленді.

Терең сұхбатқа қатысушыларды іріктеу кезе-
ңінде мақсатты топтың сипаттамалары бо-
йынша сұрақтардан тұратын арнайы әзірлен-
ген іріктеу сауалнамасы (скрининг парағы) 
пайдаланылды.

Скринингтік парақтар мен терең сұхбаттар-
дың нұсқаулықтары сәлемдесу мәтінімен 
қамтамасыз етілді, сауалнаманың ерікті 
және еріксіз сипаты туралы ақпаратқа, сон-
дай-ақ респонденттерді зерттеуге қатысуға 
ынталандыратын ақпаратқа ие болды.

Респонденттердің тілдік қалауына байла-
нысты ыңғайлы сұхбат беруді қамтамасыз 
ету үшін терең сұхбаттардың гайдтары қазақ 
және орыс тілдерінде жасалды.

Инструментарийді аяқтау кезеңінде оның пи-
лотажы жүргізілді. Бұл гайд сұрақтарының 
реттілігін құрылымдауға, ақпараттың аздығы 
мен «жұмыс істемейтін» сұрақтар блоктарын 
белгілеуге мүмкіндік берді.

Әрине, сауалнама барысында айтылған пі-
кірлердің біржақтылық факторын толығымен 
жоққа шығаруға болмайды. Атап айтқанда, 
ең өткір мәселелерді шешуге және мүмкін-
дігінше жағымды «суретті» ұсынуға мүдделі 
болған мемлекеттік медициналық мекеме-
лердің қызметкерлеріне қатысты пікірлер. 
Мұндай қауіптерді азайту үшін, соның ішінде 
мемлекеттік емханаларда бұрын жұмыс тәжі-
рибесі бар жеке медициналық орталықтар-
дың медицина қызметкерлерімен, сондай-ақ 
терең сұхбаттарды модерациялауда моде-
раторлардың тәжірибесі бар сұхбаттар көз-
делген болатын. 

5.9.2. Ата-аналарға арналған жаппай пікір-
терім (сандық бөлім)
Зерттеуді дайындау және жүргізу сәтіне тән 
жағдайдың ерекшелігіне қарай (COVID19-ға 
байланысты сол сәтте болған карантиндік 
шектеулер салдарынан ата-аналардың/қам-
қоршылардың мақсатты тобына деген қол-
жетімділіктің қиындығы) сандық ақпаратты 
жинаудың негізгі әдісі ретінде CATI техника-
сы қолданылды. Бұл техника маманданды-
рылған колл–орталықтағы (CATI-студия) ар-
найы бағдарламалық жасақтаманы қолдана 
отырып, телефон арқылы сұхбат жүргізуді 
қамтиды.

Сұхбаттың ұзақтығы орта есеппен 15-20 
минутты құрады. Жаппай пікіртерімге қаты-
сушылардың уәждемесі сұхбаттың қысқа 
ұзақтығымен, сондай-ақ ата-аналар орта-
сында балаларды вакцинациялау мәселеле-
рінің өзектілігімен анықталды. Пікіртерімнің 
соңында балаларға вакцинациялау қажет-
тілігіне күмәнданатын, сондай – ақ вакцина-
циялаудан толық бас тартқан ата-аналарға 
зерттеудің екінші бөлігіне шағын сыйақы (3 
000 теңге) үшін терең сұхбатқа қатысу мүм-
кіндігі ұсынылды.

Зерттеудің жалпы жиынтығы ретінде 0-ден 
18 айға дейінгі балалары бар үй шаруашы-
лықтары анықталды. Пікіртерімге қатысу 
үшін зерттелетін үй шаруашылықтарының 
әрқайсысында балаларды вакцинациялауға/
иммунизациялауға қатысты жауапты немесе 
шешім қабылдайтын респонденттер іріктел-
ді. Алайда республикалық және өңірлік дең-
гейде 0-ден 18 айға дейінгі балалары бар үй 
шаруашылықтарының санын барабар көрсе-
тетін өзекті статистика жоқ. Осыған байла-
нысты, үй шаруашылықтарында балаларды 
вакцинациялауға/иммунизациялауға шешім 
қабылдайтын немесе  жауапты адамдар әр-
түрлі жастағы адамдар болуы мүмкін екенін 
ескере отырып, бас жиынтық санын есептеу 
үшін 18-65 жас аралығындағы зерттелетін 
өңірлердің халық саны алынды. Нәтижесін-
де кездейсоқ құрылған телефон нөмірлері 
бойынша сауалнама барысында және нәти-
желері бойынша жас ауқымы қысқартылды  
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(18-44 жасқа дейін), ал өңірлер бойынша ірік-
теу өңірлік қимадағы кездейсоқ толтыруға 
сәйкес түзетілді.

ТТ-да белгіленген 2500 респондентке тең 
болған пікіртерім іріктемесінің ең аз көлемін 
ескере отырып, іріктемелі жиынтықты анық-
тау коэффициенті бас жиынтықтан алғанда 
0,06% болып белгіленді. Мұндай шақтама-
мен ареал бойынша жалпы іріктеме 2510 рес-
пондентті құрады.

1,96% - дан аспайтын (95% сенімді ықтимал-
дықпен) ықтималдылықпен бас жиынтық-
ты репрезентациялауды қамтамасыз ететін 
және өңірлер, қоныстану типтері және жас 
топтары бөлінісінде талдауға арналған ста-
тистикалық маңызды шамаларды қамтама-
сыз ететін рандомизацияланған іріктеме қол-
данылды.

Бас жиынтықтың мөлшері іріктемелі жиын-
тықтың мөлшерінен едәуір асып кеткен шарт-
пен іріктемелі жиынтықтың мөлшерін есептеу 
келесі формула бойынша жүзеге асырылған:

Бұл жерде:      
n= 

∆2

Z2 pq

n – іріктемелі жиынтықтың мөлшері

Z - сенімділік интервалының коэффициенті. 
Зерттеулерде негізінен 95% сенімділік интер-
валын қолдану әдетке айналған. Мұндай се-
німділік интервалындағы коэффициент мәні 
Z = 1,96 шамасына ие

p – зерттеліп отырған белгісі бар респондент-
тердің үлесі. р мәні белгісіз болған жағдайда 
(әдетте - зерттеу жүргізгенге дейін) әдепкі 
қалпы бойынша 0,5 мәні қабылданады

q = 1 – p – зерттелетін белгісі жоқ респон-
денттердің үлесі. Әдепкі бойынша q мәні 0,5 
ретінде де қабылданады

Δ – іріктеу қателігінің көрсеткіші. 2000 адам-
нан артық іріктемелі жиынтық мөлшері және 
95% сенімділік интервал кезінде іріктеме қа-
тесі 1,96% аспайды

Іріктеме құрылымы
Қоңырау шалу барсында респонденттер-
дің мақсатты тобы (0-18 айлық балалардың 
ата-аналары/қамқоршылары) сандық сұрау 
пікіртерімінде қарастырылған арнайы скри-
нингтік (іріктеу) сұрақтардың көмегімен ірік-
телді (зерттеуге қатысуға келісім беру, талап 
етілетін жас тобындағы балалардың болуы, 
мақсатты өңірлерде тұруы және т.б.).

Төменде сауалнаманың скринингтік (іріктеу) 
сұрақтарына сәйкес  сұралғандардың әлеу-
меттік-демографиялық сипаттамалары па-
йыздық қатынаста берілген.
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2 кесте. Өңірлер бөлінісіндегі іріктеме құрылымы

Өңір
Бас жиынтық (18-44 жас 

тобындағы қала және ауыл 
халқының саны), адам

Іріктеме 
жиынтық, бірлік 

(осы өңірдегі 
сұхбаттар саны)

1 Алматы 876 687 804

2 Қарағанды облысы 527 703 485

3 Ақтөбе облысы 348 615 320

4 Түркістан облысы 709 922 652

5 Маңғыстау облысы 268 905 249

 Барлығы 2 731 832 2 510

3 кесте. Қоныстану типтері бөлінісіндегі өңірлердегі іріктеме құрылымы  
(қала / ауыл)

Өңір

Бас жиынтық 
параметрлері (18-

44 жас арасындағы 
халық), адам

Іріктеме жиынтық, 
бірлік 

Барлығы

Қала Ауыл Қала Ауыл

1 Алматы 876 687 804 804

2 Қарағанды облысы 425 789 101 914 394 91 485

3 Ақтөбе облысы 251 129 97 486 237 83 320

4 Түркістан облысы 124 789 585 133 117 535 652

5 Маңғыстау облысы 103 637 165 268 106 143 249

 Барлығы 1 782 031 949 801 1 658 852 2 510
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5.9.3. Вакцинацияның қажеттілігі мен 
қауіпсіздігіне күмәнданатын және/немесе 
вакцинациядан бас тартқан ата-аналар-
мен тереңдетілген сұхбат (сапалы бөлім)
Терең сұхбаттар вакцинация қызметіне тар-
тылған ата-аналар мен медицина қызмет-

керлері үшін арнайы дайындалған гайдты 
нарратив және фокустау техникаларын бірік-
тіру арқылы жүргізілді. Сұхбаттың шамамен 
алынған ұзақтығы 45-60 минутты құрады. 
Барлық сұхбаттар mp3 форматында респон-
денттердің толық құпиялылық кепілдігімен 
жазылды. Сұхбатты есептің тиісті бөлімдерін 

96,4%

3,4% 0,2%

66,1%

33,9%

32,0%

12,7%

19,3%

9,9%

26,0%
96,6%
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дайындауға жауапты жобалық зерттеу тобы-
ның мүшелері жүргізді. Ата-аналар арасын-
дағы терең сұхбатқа қатысушылардың ын-
тасын арттыру мақсатында оларға сыйақы 
ретінде 3 000 теңге сомасына ақшалай ауда-
рым түрінде сыйақы ұсынылды.

COVID -19 пандемиясына байланысты бар-
лық терең сұхбаттар физикалық байланыс-
сыз – онлайн, ZOOM кәсіби платформасы 
арқылы жүргізілді.

Респонденттердің градациясы, құрамы 
және рекрутингі
Терең сұхбаттың респонденттері пікірлердің 
ерекшелігін анықтайтын жыныс, жас, білім, 
табыс және менталитет (ұлт, тіл және тұрғы-
лықты жер белгілерінің арақатынасы) сияқты 
белгілер бойынша олардың құрамының тепе-
теңдігі қамтамасыз етілетіндей етіп таңдал-
ды.

Әңгіме сапалы әдіс туралы болғандықтан, біз 
«бас жиынтық» және «іріктеме жиынтық» са-
наттарымен жұмыс істемейміз және осы па-
раметрлерге сәйкес респонденттердің саны 
мен таралуын анықтамаймыз. Алайда, өңір-
лер бойынша респонденттердің санын бөлу-
де зерттелетін облыстардағы және Алматы 
қаласындағы мақсатты топтың саны мен 
саралау деңгейі ескерілді. Атап айтқанда, 
зерттелетін өңірлердің әрқайсысында қала 
мен ауыл халқының арақатынасы, сондай-ақ 
өңірлер арасындағы мақсатты топ санының 
арақатынасы ескерілді.

Респонденттерді жинау арнайы мақсат-
ты рекрутинг арқылы (рекрутерлер іріктеу 
сауалнамасы бойынша іздеуді жүзеге асыра-
ды) және ата-аналардың формалды пікірте-
рімінің деректері негізінде жүзеге асырылды.

Әңгіменің сипаты респонденттің өз пікірлері 
мен көңіл-күйлері туралы неғұрлым толық ақ-
паратты хабарлауда барынша белсендірілуі-
не есептелген.

Вакцинацияға күмәнданған ата-аналармен 
терең сұхбат барысында келесі тақырыптар 
талқыланды:

•   Вакцинацияға теріс көзқарастың се-
бептері

•   Мұндай көзқарасты қалыптастыратын 
және білдіретін стереотиптерер

•   Көзқарасты қалыптастырған комму-
никациялық көздер (ақпарат, сыртқы 
орта, өз тәжірибесі)

•   Көзқарасты өзгертуге қабілетті 
жағдайлар туралы түсініктер

5.9.4. Денсаулық сақтау саласының қыз-
меткерлерімен тереңдетілген сұхбат
Медициналық қызметкерлермен сұхбат он-
лайн, ZOOM кәсіби платформасында, білікті 
зерттеушілермен қазақ немесе орыс тілінде 
(респонденттің тілдік қалауына байланысты) 
аудио фиксациямен (аудио-жазбамен) жүр-
гізілді. Сұхбаттың орташа ұзақтығы 45-60 
минутты құрады. Вакцинация қызметіне тар-
тылған медицина қызметкерлері арасында-

4 кесте. Зерттеу аймағының өңірлері бойынша терең сұхбат респонденттерінің 
саны және таралуы (ата-аналар)

Облыс/қала Барлығы Қала Ауыл

Ақтөбе 10 7 3

Қарағанды 10 7 3

Маңғыстау 7 5 2

Түркістан 10 4 6

Алматы 15 15

Барлығы 52 38 14



28

АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП

ғы терең сұхбатқа қатысушылардың уәжде-
месін арттыру мақсатында оларға ретінде 5 
000 теңге сомасына ақшалай аударым түрін-
де сыйақы ұсынылды. Терең сұхбат аясында 
нарратив және фокустау әдістері қолданыл-
ды, бірақ осы мақсатты топ үшін әңгіме ба-
рысында респонденттің құзыреттілігін ескеру 
қажеттілігіне байланысты нарратив техника-
сы басым болды.

Респонденттердің градациясы, құрамы 
және рекрутингі
Респонденттердің градациясы олардың ТТ 
анықталған санаттарға кәсіби қатыстылығы-
на негізделді - жалпы практикадағы учаскелік 
дәрігерлер, учаскелік педиатрлар, перзент-
ханалардың қызметкерлері, перинаталдық 
орталықтың, егу кабинетінің медбикелері.

5 кесте. Сұралған медицина қызметкерлерінің облыстар мен санаттар бойынша 
бөлінуі (жұмыс орны, лауазымы)

Облыс/қала Жұмыс орны Лауазымы

Ақтөбе облысы

Мемлекеттік емхана Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД

Мемлекеттік емхана Медбике

Мемлекеттік емхана Медбике

Медициналық орталық Педиатр

Отбасылық медицина 
клиникасы Медбике

Жеке медициналық клиника Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД

Мемлекеттік емхана ЖПД

Мемлекеттік емхана Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД

Қарағанды облысы

Мемлекеттік емхана ЖПД

Мемлекеттік емхана Аға медбике

Жеке клиника ЖПД

Мемлекеттік емхана Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД

Мемлекеттік емхана ЖПД

Жеке клиника Педиатр

Жеке клиника Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД

Жеке медициналық 
орталық ЖПД, бөлімше меңгерушісі

Мемлекеттік емхана Педиатр
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Облыс/қала Жұмыс орны Лауазымы
Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана ЖПД

Жеке клиника Медбике
Жеке клиника ЖПД

Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана Медбике

Жеке клиника Педиатр
Жеке клиника Педиатр

Мемлекеттік емхана Педиатр
Мемлекеттік емхана Медбике

Түркістан облысы

Мемлекеттік дәрігерлік 
амбулатория ЖПД

Мемлекеттік дәрігерлік 
амбулатория ЖПД

Жеке клиника ЖПД
Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана Медбике
Мемлекеттік емхана Педиатр
Мемлекеттік емхана Медбике

Мемлекеттік дәрігерлік 
амбулатория Педиатр

Мемлекеттік дәрігерлік 
амбулатория Педиатр

Алматы қаласы

Мемлекеттік емхана ЖПД
Жеке клиника ЖПД
Жеке клиника Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана ЖПД

Жеке медициналық центр ЖПД
Мемлекеттік емхана Педиатр
Мемлекеттік емхана Медбике

Мемлекеттік перинаталдық 
орталық Педиатр

Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана Педиатр
Мемлекеттік емхана ЖПД
Мемлекеттік емхана Медбике

Жеке клиника Педиатр
Мемлекеттік емхана Педиатр

Мемлекеттік емхана Педиатр
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Зерттелген аймақтар мен елді мекендердің 
түрлері бойынша сұхбат келесідей бөлінді 
(облыстар мен Алматы қаласындағы санат-
тардың саны мен ұсынылуы ескерілді).

Респонденттерді іріктеу кезінде вакцинация 
қызметін көрсететін немесе иммундау бағ-
дарламаларына қатысатын мекемелер типі-
нің факторлары, олардың мөлшері мен мен-
шік нысаны да ескерілді

Медицина қызметкерлеріне арналған терең 
сұхбат нұсқаулығы екі негізгі тақырыптық ба-
ғытта жасалды: 

•   Балаларды вакцинациялау практи-
касындағы ұйымдастыру, материал-
дық-техникалық және коммуникаци-
ялық қамтамасыз ету мәселелері

•   Ата-аналардың иммундауға қатысты 
мінез-құлқы, ата-аналармен өзара 
әрекеттесу мәселелері

Нұсқаулықта барлық респонденттерге ортақ 
сұрақтар да, сұралған медициналық персо-
налдың жеке санаттарымен талқыланатын 
тақырыптар да болды.

5.10. Дала жұмыстарының сапасын бақы-
лау
Дала жұмыстарының сапасын бақылау дала 
жұмыстарының барлық кезеңдерінде жүргі-
зілді және жедел режимде сауалнама талап-
тарына сәйкес келмейтін сауалнамаларды 
анықтауға, оларды сауалнамалардың жалпы 
массивінен алып тастауға мүмкіндік берді. 

Контроллерлер дала жұмыстары басталған-
нан кейін 3 жұмыс күні жұмысқа кірісті. Ба-
қылау рәсіміне тікелей кіріспес бұрын, бақы-
лаушылар зерттеу тобымен егжей-тегжейлі 

брифинг өткізді.

Бақылауды BISAM қызметкерлері негізгі сұх-
баттың жауаптарын салыстыруға арналған 
бақылау сұрақтары бар арнайы бақылау па-
рағының көмегімен жүзеге асырды.

Дала жұмыстарының сапасын бақылау 
бірнеше кезеңде жүргізілді:
Бірінші кезеңде сұхбат аудиожазбаларын 
тыңдау жүзеге асырылды. Жалпы алғанда, 
қорытынды іріктеудің кемінде 25%-ы сауал-
наманың дұрыс толтырылуына тыңдалып 
тексерілді (респондент атаған жауаптардың 
оператор белгілеген нұсқаларға сәйкестігі). 
Бақылаудың теріс нәтижелері бар сауална-
малар массивтен толығымен алынып тастал-
ды.

Екінші кезеңде телефон бақылауы жүзеге 
асырылды. Телефондық бақылау рәсімі бі-
рінші кезеңнің нәтижелері бойынша анықтал-
ған таласты сұхбатқа қатысты жүзеге асы-
рылды (таласты жауаптар болған жағдайда). 
Нақтыланған жауаптар деректер базасында 
түзетілді

Үшінші кезеңде деректер базасына электрон-
дық форматта келесідей параметрлер бо-
йынша бақылау жүргізілді (деректерді өңдеу 
үшін SPSS 21.0 нұсқасындағы бағдарлама 
пайдаланылды): 

6 кесте. Зерттеу аймағының өңірлері бойынша терең сұхбат респонденттерінің 
саны және таралуы (медициналық қызметкерлер)

Облыс/қала Барлығы Қала Ауыл
Ақтөбе 11 9 2
Қарағанды 11 9 2
Маңғыстау 11 9 2
Түркістан 9 5 4
Алматы 16 16 -
Барлығы 58 48 10
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1. Сұхбаттар санын облыстар бө-
лінісінде тексеру (іріктеме де-
ректеріне сәйкес), Деректер ба-
засын толтыруға/толымдыққа 
тексеру;

2. Деректер базасын дубльдердің 
болуына тексеру (толық немесе 
ішінара қайталанатын сауална-
малар);

3. Деректер базасын енгізу қателе-
ріне тексеру;

4. Бақылау негізінде қабылданба-
ған сауалнамаларды алып тас-
тау;

5. Деректердің ішкі қисындылығы 
мен тұтастығының сақталуын 
тексеру;

6. Сауалнамалардың жабық сұ-
рақтары бойынша рұқсат етілген 
кодтарды тексеру.

Логикалық қателіктері бар барлық сұхбаттар 
қайта тексерілді. Егер сұрақтарға жауаптар-
да логиканың бұзылуы байқалса, тексеру ба-
рысында сұрақтар қайта қойылды (респон-
дентке бақылау қоңырауы соғылды).

Сонымен қатар, дала жұмыстарын жүргі-
зу барысында операторлардың жұмысы-
на да бақылау жүргізілді. Бақылаудың бұл 
түрін жоба жетекшісі жүзеге асырды және 
сауалнаманың барлық талаптары мен нұс-
қаулықтарының сақталу дәрежесін бағалау 
мақсатында аудиожазбаларды (әрбір опера-
тордың алғашқы 3-5 сұхбатынан) бастапқы 
тыңдауды көздеді. Бастапқы бақылау нәти-
желері бойынша операторлар жұмысында жі-
берілген барлық қателер мен дәлсіздіктерді 
егжей-тегжейлі талдай отырып, брифинг өт-
кізілді. Қателіктермен орындалған сұхбаттар 
сауалнама барысында массивтен алынып 
тасталды.

5.11. Деректерді талдау
Ықтималдықтың 95% деңгейінде іріктеме 
жиынтығының белгіленген сипаттамаларына 
сәйкес іріктеме қатесі ±2% аспайды, бұл де-
ректерді талдау үшін статистикалық маңыз-

ды шамаларды қамтамасыз етеді. Дерек-
тер массивін статистикалық өңдеу үшін IBM 
SPSS Statistics негізіндегі бағдарламалық 
жасақтама пакеті қолданылды.

Осы зерттеу аясында фундаменталды анали-
тикалық тәсілдерді қолдана отырып, дерек-
терді сараланған талдау жүргізілді: іріктемені 
үлестіру бірқалыптылығына тексеру, жиілік 
пен сипаттамалық талдауды қолдануына 
тексеру, деректердің корреляциялық тәуел-
діліктері және статистикалық маңыздылығын 
анықтау. Алынған нәтижелерді талдау ке-
зінде, атап айтқанда, иммундау процестерін 
аймақтық қабылдаудағы маңызды айырма-
шылықтарды іздеуге, гендерлік ерекшелікті 
анықтауға, вакцинациядан бас тартудың мо-
тивациялық компонентін қалыптастыратын 
себептерді анықтауға, қоғамдық санада вак-
цинацияның зияны туралы алғашқы жалған 
және әлеуметтік қауіпті идеялардың пайда 
болуы мен нығаюына ықпал ететін фактор-
ларды талдауға ерекше назар аударылады.

Есептегі сандық көрсеткіштердің шолуы зерт-
теудің сапалық бөлігінің нәтижелері бойынша 
алынған мақсатты топтардың (балалардың 
ата-аналары және практик дәрігерлер) пікір-
лері, пайымдаулары, терең бағалауларымен 
алмасып, қиылысып келеді.

Терең сұхбат жүргізу барысында алынған 
мәліметтермен жұмыс істеу үшін деректерді 
тақырыптық талдау әдісі қолданылды - мә-
тіндік массив тақырыптық бөліктерге бөлін-
ді, талданды, мәтіннің тақырыптық топта-
рына біріктірілді, кодталды. Сапалы дерек-
терді талдау да CAQDAS (Computer-Aided 
Qualitative-Data–Analysis software) – NVivo 12 
бағдарламалық жасақтамасының көмегімен 
жүзеге асырылды.

Қорытынды есеп түріндегі аналитикалық 
материалда зерттеу нәтижелерін неғұрлым 
жеңіл қабылдау үшін диаграммалармен, гра-
фиктермен, кестелермен ұсынылған визуал-
ды/графикалық компонент бар.

5.12. Гендерлік аспектілерді ескеру
Жобаның принциптеріне және ТТ сәйкес әдіс-
намада зерттеуді ұйымдастыруда гендерлік 
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аспектілерге ерекше назар аударылады.

Ата-аналар пікіртерімінің іріктемесі зертте-
летін жастағы балалары бар отбасыларды 
іріктеу негізінде қалыптастырылды. Бұл рет-
те балаларды вакцинациялауға/иммундауға 
қатысты шешім қабылдайтын отбасы мүше-
сі сұралды. Бұл әйелдер де (көп жағдайда) 
және ер адамдар да болды. Осылайша, біз 
отбасылардағы балалардың тәрбиесі мен 
қауіпсіздігіне, сондай-ақ вакцинация туралы 
шешім қабылдау процесіне байланысты рөл-
дердің гендерлік бөлінуін зерттедік.

Ата-аналардың мінез-құлқындағы гендерлік 
айырмашылықтар туралы сұрақтар денсау-
лық сақтау қызметкерлерімен бірге терең 
сұхбатта қойылды.

Зерттеуге қатысқан жобалық топ мүшелері-
нің, супервайзерлер мен сұхбат берушілер-
дің басым көпшілігі – әйелдер. Бұл әлеумет-
танулық зерттеулердің кәсіби ерекшелігін де, 
BISAM компаниясының гендерлік саясатын 
да көрсетеді.

5.13. Зерттеуге қатысушылар мен мүдде-
лі топтарға қатысты кәсіби зерттеу этика-
сын, адам құқықтары мен қауіпсіздік қағи-
даттарын сақтау
5.13.1 Кәсіби этика қағидаттарын жүзеге 
асыру
Зерттеу этикасының принциптері жобаны да-
йындау және іске асыру барысында келесі 
бағыттарда қамтамасыз етілді:

•   халықаралық және ұлттық кәсіби зерт-
теу кодекстерінің ережелерін сақтау;

•   этикалық нормалар бойынша UNICEF 
рәсімдерін есепке алу.

Этикалық қағидаларды кәсіби зерттеу ко-
декстеріне сәйкес жүзеге асыру
Өзінің барлық зерттеу қызметінде BISAM 
Дүниежүзілік кәсіби зерттеушілер Қауым-
дастығының (ESOMAR) және Қазақстандық 
қоғамдық пікір мен нарықты кәсіби зерттеу-
шілер Қауымдастығының (КАПИОР) кодекс-
терін бұлжытпай басшылыққа алады. Іске 
асырылуы зерттеудің инструментарийінде, 

техникасы мен ұйымдастырылуында қамта-
масыз етілген осы кодекстердің негізгі қағи-
даттары зерттеуге қатысушылар мен тапсы-
рыс берушілердің құпиялылығы, зерттеуге 
қатысу еріктілігі және деректерді ұсыну, мо-
бильді құрылғыларды, аудио және бейне ап-
паратураларды пайдалануға міндетті келісім 
алу болып табылады. Кодекстер сондай-ақ 
Тапсырыс берушінің зерттеу материалдары 
мен нәтижелеріне деген меншік құқығын, сон-
дай-ақ зерттеу деректерін жариялауға қатыс-
ты құқықтарды реттейді.

Формалданған пікіртерімде кодекстердің та-
лаптары респонденттердің анонимділігіне 
қатысты кепілдікпен және олардан алынған 
ақпарат, пікірлер мен бағалаулар тек жал-
пылама түрде және тек зерттеу мақсатында 
ғана пайдаланылуымен қамтамасыз етілді. 
Терең сұхбат респонденттері үшін құпиялы-
лықтың кепілдігі болып олардың пікірлерінен 
үзінділер есепте олардың жеке тұлғаларына 
байланысты болмауы табылады.

Тапсырыс берушіге есеппен бірге деректер 
файлдары жіберілді.

UNICEF ережелері мен рәсімдерін есепке 
алу
Зерттеуді дайындау және жүргізу кезін-
де BISAM  2013 жылғы 30 қазандағы 
Strategic Guidance Note on Institutionalizing 
Ethical Practice for UNICEF Research, 2015 
жылғы 1 сәуірдегі UNICEF Procedure for 
Ethical Standards in Research, Evaluation, 
Data Collection and Analysis және Children 
Participation in Research, Monitoring and 
Evaluation нұсқаулыққа алды.

UNICEF талаптары кәсіби зерттеу кодексте-
рінің талаптарына кейбір жағынан сәйкес ке-
леді. Бұл, ең алдымен, зерттеулерге қатысуға 
міндетті түрде ақпараттандырылған келісім 
алуға қатысты.

UNICEF-тің жетекші құжаттары аясында 
респонденттерге, олардың қызметінің ерек-
шеліктеріне құрметпен қарауды қамтамасыз 
етуге ерекше назар аударылды. Осылайша, 
медицина қызметкерлері қатарындағы рес-
понденттерге қызметтік ақпаратты ашпай-ақ 
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терең сұхбаттарда әңгіме құруға мүмкіндік 
берілді. Вакцинацияға күмәнмен қарайтын 
немесе одан бас тартатын ата-аналардың 
терең сұхбаттарының респонденттері үшін 
сұхбат нұсқаулығы олардың ұстанымдары 
туралы сынды пікірлер бермеуге, вакцина-
цияға қатысты көңіл-күйлеріне құрметпен қа-
рауға, оларды сендіруге тырысады деп күдік 
туғызбауға, оларға қысым жасамауға арнал-
ған.

Терең сұхбаттарда нарратив техникасын 
қолданудың арқасында респонденттер олар 
үшін ең маңызды мәселелерге, соның ішінде 
гайд көздемеген мәселелерге де назар ауда-
руға мүмкіндік алды.

Зерттеуге қатысушылардың мәдениеті мен 
құндылықтарын құрметтеуге ерекше назар 
аударылды. Пікіртерім және терең сұхбат 
респонденттері өздеріне ыңғайлы қазақ не-
месе орыс тілінде сұрақтарға жауап беру-
ге немесе әңгіме жүргізуге мүмкіндік алды. 
Инструментарийде қандай да бір этнос пен 
өңірге тән балаларды күту немесе тәрбиелеу 
дәстүрінің теріс мәнмәтініне қандай да бір 
түрде әсер ететін сұрақтар жоққа шығарыл-
ды.

Персоналға зерттеу этикасын үйрету пікірте-
рімді жүргізу бойынша брифингтер аясында 
жүзеге асырылды. Дала жұмыстарының са-
пасын бақылау шеңберіндегі UNICEF рәсімі-
нің талаптарына сәйкес (бақылау әдістемесі 
5.9-бөлімде сипатталған), этикалық қағидат-
тарды сақтау мониторингі жүргізілді.

Сұхбат алушылар балалар туралы ақпа-
рат жинайтындықтарын анық түсінуі керек 
еді. Бұл мәселені түсіндіру үшін  Strategic 
Guidance Note on Institutionalizing Ethical 
Practice for UNICEF Research пайдаланылды.

5.13.2 Адам құқықтары мен заңнама нор-
маларын сақтау
BISAM басқа зерттеулеріндегідей, бұл жоба-
да зерттеуге қатысушылар мен мүдделі топ-
тарға қатысты 1948 жылғы 10 желтоқсанда 
БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған Адам құ-
қықтарының жалпыға ортақ декларациясы-
мен және ҚР Конституциясымен белгіленген 

құқықтар толық көлемде сақталды. Бұл жо-
бада, ең алдымен, бұл респонденттерге қа-
тысты жеке және отбасылық өмірге аралас-
пау, тұрғын үйге қол сұғылмаушылық, сон-
дай-ақ беделді қорғау, сенім бостандығына 
ықпал етуге жол бермеу құқықтарына бай-
ланысты болды. Сұхбат алушыларға қатыс-
ты олардың еңбек құқықтары толық көлемде 
сақталды.

Жоба персоналының қызметі ҚР Конститу-
циясының 20-бабының қорғауында болды, 
оған сәйкес әркімнің заң жүзінде тыйым са-
лынбаған кез келген тәсілмен ақпарат алуға 
және таратуға құқығы бар.

Қазақстанда әлеуметтік және маркетинг-
тік зерттеулер туралы арнайы заңнама жоқ, 
алайда зерттеулерді ұйымдастыруға «Дер-
бес деректер туралы» ҚР Заңы тікелей қаты-
сы бар. Осы заңды басшылыққа ала отырып, 
BISAM пікіртерім сауалнамаларына респон-
денттің ақпараттандырылған келісімі туралы 
сұрақты енгізді. Респонденттердің жеке де-
ректері ешкімге, оның ішінде Тапсырыс беру-
шіге берілмеген және берілмейді.

5.13.3 Зерттеуге қатысушылар мен мүдде-
лі топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бұл жұмыстың негізгі бағыты COVID-19 пан-
демиясы жағдайында зерттеуге қатысқан 
барлық адамдардың эпидемиологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды.

Зерттеу әдіснамасындағы пандемия жағдай-
ларын есепке алу 5.7-бөлімде сипатталған.

Пікіртерім жүргізген CATI студиясының опе-
раторлары мен терең сұхбатты модерация-
лаған зерттеушілерге қатысты санитарлық-
-эпидемиологиялық қадағалау органдары 
белгілеген маскалар кию, әлеуметтік қашық-
тықты сақтау, антисептиктерді қолдану се-
кілді барлық талаптар сақталды. Дала пер-
соналының брифингтерін онлайн режимде 
өткізудің арнайы әдістемесі әзірленді.

UNICEF өкілдерімен және басқа да мүдделі 
тұлғалармен барлық конференциялар он-
лайн режимде өткізілді.
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5.14. Жоба командасы
Осы зерттеуді іске асыру үшін BISAM-ның 
5 тәжірибелі қызметкерінен тұратын және 
жоба үйлестірушісін (немесе зерттеу тобы-
ның жетекшісін), сандық бағыт жобасының 
жетекшісін, сапалы бағыт жобасының жетек-
шісін, ақпаратты өңдеу және талдау жөнінде-
гі маманды, сондай-ақ ассистентті қамтитын 
жоба командасы тартылды. Зерттеу жұмы-
сына медициналық профильдегі әлеуметтік 
өлшеулерді жүргізу тәжірибесі бар тәуелсіз 
халықаралық сарапшы тартылды.

Жоба командасының әрбір мүшесі жеке 
жауапкершілік аймағына және бірқатар нақ-
ты міндеттемелерге ие болды. Мысалы: 

	жоба тобының жетекшісі зерттеу бой-
ынша тұжырымдамалық жұмысты жү-
зеге асырды, аналитикалық есеп пен 
практикалық ұсыныстарды дайындау-
мен айналысты, жетекшілік етті 

	сандық бағыттағы жобаның жетекшісі 
зерттеудің әдіснамасы мен құралда-
рын дайындауға және сараптауға қа-
тысты, аналитикалық есепті дайында-
уға тартылды

	сапалық бағыттағы жобаның жетек-
шісі дала жұмыстарын ұйымдастыру, 
сондай-ақ олардың сапасын бақылау 
кезеңіне қатысты

	ақпаратты өңдеу және талдау жөнін-
дегі маман алынған деректер мас-
сивін талдау және өңдеу кезеңдеріне 
тікелей қатысты

	жоба жетекшісінің ассистенті тікелей 
жоба тобының жетекшісіне, сондай-ақ 
сандық және сапалық бағыттардың 
жетекшілеріне көмек көрсетті

	тәуелсіз халықаралық сарапшы әді-
стеме мен зерттеу құралдарын, зерт-
теу нәтижелері бойынша есепті дай-
ындау кезінде сараптама мен ұсы-
нымдарға жауапты болды

Жоба командасының қатысушылары жоба 
тұжырымдамасын, оны іске асырудың нюанс-
тарын, ақпарат жинаудың нақты құралдарын 
және т. б. дайындауға және талқылауға бел-
сенді қатысты.Олар ақпарат жинау процесін-
дегі түрлі қиындықтарды талқылап, оларды 
еңсеру жөнінде шешімдер қабылдады, ком-
панияның өңірлік өкілдерімен, мемлекеттік 
және жеке медициналық мекемелердің ме-
дицина қызметкерлерімен белсенді түрде 
байланыс орнатты.
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6. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН 
ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІ ТҮСІНДІРУ
6.1. Балалар вакцинациясы туралы білім
6.1.1. Ата-аналардың балаларды вакцина-
циялау туралы хабардар болуы
0 айдан 18 айға дейінгі балалардың ата-ана-
ларының хабардар болу дәрежесін бағалау 
үшін келесі параметрлер қарастырылды:

•   Вакцинацияның маңыздылығы мен 
мүмкіндіктері

•   Вакцинацияның ерікті сипаты
•   Вакцинация әдістері
•   Вакциналардың типтері мен түрлері
•   Вакцинацияның артықшылықтары 

мен қауіптері
•   Вакциналардың тағайындамасы
•   Вакцинация кестесі

Бағалау үшін төрт баллдық шкала қолданыл-
ды, онда 1 – толық ақпарат берілмеген, ал 
4 – толық ақпарат берілген дегенді білдіреді.

Бір жағынан, қазіргі ата-аналардың көпшілі-
гінде вакцинацияның мүмкіндіктері мен ар-
тықшылықтары, оның ерікті, еркін сипаты 
туралы жалпы түсінік бар. Екінші жағынан, 
сұралған ата-аналардың едәуір бөлігі вак-
цинацияның нақты әдістері, вакциналардың 
қандай түрлері, олардың артықшылықтары, 
қауіптері мен мақсаттары туралы жеткілікті 
түрде хабардар емес.
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Жалпы алғанда, ата-аналардың 77,8%-ы 
вакцинаның маңыздылығы мен мүмкіндік-
тері туралы белгілі бір дәрежеде хабардар 
болды. Бірақ бұл ретте әрбір бесінші (21,7%) 
респонденттің осы ақпаратқа ішінара немесе 
толық ие еместігі назар аударуға тұрарлық, 
ал балаларды вакцинациялаудың маңызды-
лығын түсіну осы процедурадан өту туралы 
түпкілікті шешім қабылдау кезінде негізгі фак-
торлардың бірі болып табылады.

Ата-аналардың 80%-дан астамы балаларға 
вакцинация ерікті негізде жүргізілетінін және 
ата-ана қаласа, бас тарту хатын жаза ала-
тындығын біледі. Осыған қарамастан, ата-
-аналар перзентханалар мен емханаларда 
медицина қызметкерлерінің мәжбүрлеу жағ-
дайларына тап болғанын хабарлады.

Вакциналардың қандай типтері мен түрле-
рі туралы барлық ата-аналар біле бермейді. 
Респонденттердің жартысынан көбі (58%) қа-
зіргі уақытта вакциналардың қандай түрлері 
бар екенін білмейді. Ата-аналарға вакцина-
ция әдістері, артықшылықтары мен қауіптері 
туралы көбірек ақпарат беріледі (көрсеткіш-
тер сәйкесінше 61,8% және 63,4% құрайды).

«Олар бізге бұл вакцина тірі емес деп, 
яғни белсендірілмеген вакцина секілді деп 
айтады. Вакциналар тірі және тірі емес 
болады ғой. Тірі вакцинадан кез-келген 
жағдайда жанама әсер болатын шығар. 
«Өлтірілген» вакцина болса, олар түсін-
діргендей, олар мүлдем зиянсыз болып ке-
леді. Дәрігерлер бізге осылай түсіндіреді» 
Ата-ана, Маңғыстау облысындағы ауыл

Зерттеуге қатысқан ата – аналардың басым 
бөлігі (жиынтығында – 72,5%) балаларға ар-
налған вакциналардың кестесі туралы, яғни 
бала қандай жаста екпе алуы тиіс екендігі 
туралы біледі (бұл туралы әрбір төртінші ата-
ана білмейді-27%). Терең сұхбат барысында 
ата-аналар ұлттық вакцинация күнтізбесімен 
таныс екендігі туралы жиі айтқанына қара-
мастан, олардың көпшілігі балаға қандай вак-
цинация және қандай жаста жасау керектігін 

айта алмады. Негізінен, әрбір ата-ана пер-
зентханада жаңа туған нәрестелерге жаса-
латын туберкулезге (БЦЖ) және В гепатитіне 
қарсы егулер туралы біледі. Алайда, қандай 
да бір вакцинаны тағайындау туралы мәсе-
леде ата-аналардың білімдері аз, тек 59%-ы 
вакциналарды тағайындау туралы толық не-
месе ішінара біледі, ал әрбір бестен астамы 
(21,8%) бұл туралы мүлдем хабардар емес.

Вакцинацияның нақты аспектілері туралы 
хабардар болу деңгейі (вакцинацияның ма-
ңыздылығы мен мүмкіндігі туралы, вакцина-
цияның дұрыс емес сипаты туралы және т.б.) 
алынған білім деңгейіне қарағанда отбасы-
ның материалдық жағдайына көбірек байла-
нысты болады. Бұл корреляциялық талдау 
нәтижелерінен туындайды. Мысалы, статис-
тикалық маңыздылықтың ең жоғары көрсет-
кішімен сатып алу қабілетіне байланысты 
хабардарлықтың ең жоғары көрсеткіштері 
вакцинацияның типтері мен түрлері туралы 
(корреляциялық тәуелділік көрсеткіші – 64%), 
қандай да бір вакцинаны тағайындау туралы 
(68%), вакцинацияның ерікті, кездейсоқ сипа-
ты туралы (77%), вакцинацияның артықшы-
лықтары мен қауіптері туралы (87%) хабар-
дарлыққа қатысты байқалады.

Өз балаларын вакцинациялау практикасы-
на қатысты (баланы вакцинациялау тәжіри-
бесінің болуы немесе болмауына қатысты) 
вакцинацияның нақты аспектілері туралы 
хабардар болу деңгейі деректерді талдау 
аясында теріс корреляцияны көрсететіндігін 
атап өткен жөн. Бұл дегеніміз, баласын вак-
цинациялаудан жиі бас тартатын ата-аналар 
көбінесе хабардар болып табылады және де 
тура солай керісінше.

Терең сұхбат барысында ата – аналар ал-
ғашқы жүктілік кезінде вакциналар мен егу 
күнтізбесі туралы көбірек хабардар болғанын 
айтты, өйткені олар бұған көбірек қызығушы-
лық танытты. Мысалы, медициналық меке-
мелердің қызметкерлерімен сөйлесті және 
БАҚ-та қол жетімді ақпаратты өз бетінше 
іздеді. Кейінгі жүктілік кезеңінде олар бұрын 
алынған тәжірибе мен білімге сүйенді.
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«Иә, мен өзім білдім. Бірінші жүктілік 
кезінде не жасау керек, нені жоспарлау 
керек, тыйым салынған заттарды, бар-
лығын зерттейсін. Және де бала дүние-
ге келгеннен соң, біз әлі де өз қалпымыз-
ға келмесек те, біздің перзентханаларда 
бірден екпелерге қарсылығымыз жоқ 
екендігіне қол қоюымызды сұрайды. Бұн-
дайға дайын болу керек, сол себепті мен 
барлығын өзім оқып, біліп алдым, сондай 
кейін екпелерді салып, рұқсат бере бас-
тадық.» 

Ата-ана,  
Маңғыстау облысындағы ауыл

«Тұңғыш рет ата-ана атанған кісілер, 
олар әдетте белсендірек болады, олар 
әрқашан сұрақтар қояды, ал біз болса 
олардың сұрақтарына жауап береміз. 
Олар біздің жауаптарымызға көбірек 
жүгінеді, қызығушылық танытады, 
келіседі, белгіленген уақытта қабылдау-
ға келеді, кешіктірмейді. Жүктілік пен 
босанудың қайталанған тәжірибесіне 
ие болған ата-аналар жалқауырақ болып 
келеді. Сіз оларға вакцинация процеду-
расынан өту үшін қабылдау күні мен уа-
қытын тағайындайсыз, олар: «Иә-иә-иә, 
бірақ бір аптадан кейін, бір айдан кейін 
келеміз деп жауап береді.»

 Орталық аудандық аурухана, ЖПД, 
Қарағанды қ. 

Қалалық және ауылдық елді мекендерде тұ-
ратын ата-аналардың хабардар болу деңгейі 
аздап қана ерекшеленеді. Ауылдарда тұра-
тын ата-аналар қаладағы ата-аналармен са-
лыстырғанда балалардың иммундауы тура-
лы азырақ хабардар. Терең сұхбат барысын-
да ата-аналар ауылдық жерлердегі медици-
наның даму деңгейі мен қазіргі жай-күйінің 
төмендігі жайлы, қажетті ақпараттың толық 
көлемде жоқтығы туралы хабарлады.

«Бәлкім, шындығында, біз барлық ақпа-
ратты білмейтін шығармыз. Шын айт-
сам, ауылды жерлерде педиатрлармен, 
жалпы дәрігерлер мен медицинамен жағ-
дай нашарлау. Және де сондай бір қолже-
тімді ақпарат та жоқ.» 
Ата-ана, Түркістан облысындағы ауыл

Аймақтық бөлініспен алсақ, Маңғыстау об-
лысында тұратын ата-аналар басқа облыс-
тардың тұрғындарымен салыстырғанда сәл 
азырақ хабардар екендігін байқауға болады. 
Ақпараттандырылған ата-аналардың үлесі 
Маңғыстау облысында 55,4% - ды құрайды, 
бұл басқа облыстардың тұрғындарына қара-
ғанда орта есеппен 10-15 п.п. аз.

6.2 Балалар вакцинациясын қабылдау
6.2.1. Балалар вакцинациясымен қамтылуы
Балалар вакцинациясымен қамтуды орта-
ша бағалау үшін, сондай-ақ ата-аналардың 
мақсатты тобын қолдаушылар, қарсыластар 
және күмәнданушылар санатына бөлу үшін 
респонденттерге балаларын вакцинациялау 
тәжірибесі туралы бірқатар сұрақтар қойыл-
ды.

Жүргізілген зерттеу деректеріне сәйкес, кө-
бінесе балаларды вакцинациялау немесе 
одан бас тарту туралы шешімді ата-аналар 
жалғыз емес, бірге қабылдайды екен.  Әлеу-
меттік-демографиялық сипаттамаларының 
бөлінісін алсақ, сұралғандардың арасында 
елеулі айырмашылықтар байқалмайды. Вак-
цинациядан толық немесе ішінара бас тарт-
қан немесе оның қажеттілігіне күмәнданған 
ата-аналармен терең сұхбат барысында қа-
тысушылар балаларға вакцинация туралы 
қолда бар ақпаратты іздеу мен талдаудың 
бірлескен тәжірибесінің маңыздылығы тура-
лы бірнеше рет айтты. Бұл тұңғышын күтіп 
жүрген отбасыларға көбірек тән.
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Орташа алғанда, сауалнамаға қатысқан ата-
-аналардың төрттен үш бөлігі балаларын 
вакцинациялады (балаларының жасына ар-
налған күнтізбеге сәйкес барлық егулерді 
жасады), сауалнамаға қатысқан әрбір 7-ші 
ата-ана өз баласын ішінара вакцинацияла-
ды (кейбір егулер қойылды, кейбіреулері қо-
йылмады). Соңғыларын айта кетсек, әдетте, 
біз жаңа туған нәрестелерді перзентханада 
(БЦЖ, ВВГ) егетін моновакциналар туралы 
айтып отырмыз. Мұндай вакцинацияға келі-
сім берудің себептері, тіпті кейбір «вакцина-
цияға қарсы» адамдар арасында да келесі 
бөлімдерде қарастырылады.

Өз баласына жасына қарай қандай да бір 
жоспарлы екпе жасамағандардың ішінде - 
олардың сұралғандар жиынындағы үлесі 

әрбір 7-ші респондент болды (14,8%)  – тек 
жартысы ғана дәрігер немесе медбике вак-
цинация қажеттілігі туралы айтқан жағдайға 
тап болған екен. Басқа жағдайларда, алын-
ған мәліметтерге сүйенсек, медициналық 
мекеме қызметкері белгісіз себептерге бай-
ланысты ата-анасына мұндай қажеттілік ту-
ралы хабарламаған.

Демографиялық белгілер тұрғысынан алған-
да, балаларды вакцинациялаудан толық бас 
тартқан ата-аналардың негізін Алматы қала-
сы мен Түркістан облысында тұратын 25-34 
жас аралығындағы ата-аналардың жас са-
наттары, қала тұрғындары құрайды.

Зерттеудің сандық кезеңінің нәтижелеріне 
сәйкес, ата-аналардың осы санатының бала 
вакцинациясынан бас тартуының себептері 
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келесідей: COVID-19 байланысты болған қа-
зіргі эпидемиологиялық жағдайда баланың 
иммунитетін әлсірету қауіпті (76,9%), вакци-
нациядан кейін баласы қатты зардап шек-
кен басқа адамдардың мысалдары (71%), 
баланы вакцинациялау қауіпті екенін естіген 
немесе оқыған жақын әлеуметтік ортаның пі-
кірлері (туыстары/достары/таныстары) (64%), 
вакцинация балаға зиян тигізуі мүмкін деген 
жалпы түсінік (69,4%). Олардың жартысына 
жуығы (44,4%) «вакцинацияға қарсы» идея-
лардың жақтаушысы болып табылады.

Зерттеу көрсеткендей, түбегейлі бас тарту-
шыларға вакцинацияның маңыздылығы мен 
мүмкіндіктері туралы (73,9%), оның ерікті 
және еріксіз сипаты туралы (79,6%), вакци-
нацияның артықшылықтары мен қауіптері 
туралы (57,5%), баланың қандай жаста вак-
цинациялануы қажет екендігі туралы (63,4%) 
хабардар болудың айтарлықтай жоғары дең-
гейі тән. Бұл ретте, зерттелушілердің жарты-
сынан үштен екісіне дейін вакцинациялаудың 
нақты тәсілдері туралы (45,4%), вакциналар-
дың типтері мен түрлері туралы (61,6%), қан-

дай да бір вакцинаның нақты тағайындаула-
ры туралы (50%) хабардар етілмеген.

Өз балаларына бірде-бір екпе салмаған ата-
-аналардың басым көпшілігі егер гигиена 
және санитарлық нормалар қатаң сақталса 
(86,3%), вирустық аурулардың алдын алуға 
болатынына, баланың ағзасына бір мезгілде 
біреуден артық вакцина енгізу оның денсау-
лығына зиян келтіретініне (86,8%) сенімді.

Баласымен вакцинация процедурасынан 
өткендердің арасында, сондай-ақ одан бас 
тартқандардың арасында шамамен әрбір 
үшінші ата-ана одан әрі вакцинация жасау 
қажеттілігіне күмәнданады. Вакцинацияның 
маңыздылығы мен орындылығына қатыс-
ты ата-аналар арасындағы күмән көптеген 
факторларға, әртүрлі себептер мен маңыз-
дылыққа байланысты. Сонымен қатар, олар-
дың ортақ сипаты да бар: олар сан алуан 
тиісті құралдардың бар болуының арқасын-
да ақпаратты (соның ішінде тексерілмеген 
ақпаратты) жариялау мен таратудың кең 
мүмкіндіктеріне ие.

12. 
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Балаларын вакцинациялаудан бас тартқан 
немесе оның қажеттілігіне күмәнданған ата-
аналармен терең сұхбат жүргізу барысында 
ата-аналардың балаларын вакцинациялауға 
қатысты мінез-құлық динамикасының заң-
дылығы айқын байқалды. Әр түрлі жастағы 
топтардың екі немесе одан да көп балалары 
бар отбасыларда бірінші және соңғы балаға 
қатысты мінез-құлық үлгісі түбегейлі қарама-
қайшы болуы мүмкін.

«Менің алғашқы балам - ол қазір 14 жас-
та - негізінен барлық егулерді алды. Мүм-
кін ол ұл бала болғандықтан мен аз уа-
йымдаған шығармын, мүмкін қазіргідей 
көп ақпарат болмаған шығар. Қазір бізге 
нақты жағдайлар сипатталған егулер 
туралы түрлі ақпарат қолжетімді. Сон-
дықтан, әрине, қорқынышты болады».

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

«Қараңызшы, осы вакциналар туралы 
қазір қанша нәрсені табуға болады! Әр 
түрлі мессенджерлерде көптеген топ-
тар бар, онда бәрі белсенді талқыланады. 
Мен қазір ол жерде қандай да бір жалған 
ақпарат туралы айтып отырған жоқ-
пын, нақты жағдайлар туралы айтып 
отырмын. Сонымен қатар, қазір барлық 
балалардың иммунитеті әлсіреді».
Ата-ана, Қарағанды облысының ауылы

Дәрігерлер, өз кезегінде, соңғы уақытта 
вакцинациядан бас тартудың айтарлықтай 
үлкен пайызы туралы хабарлады. Бағалау 
өңірден өңірге қарай әр түрлі болады, бірақ 
жоспарлы екпелерден бас тарту жағдайла-
рының шамамен алғандағы саны 20%-дан 
40% дейін байқалады. Соңғы жылы бас тарту 
динамикасының өсуі ерекше байқалады.

Медициналық мекемелердің қызметкерлері 
ата-аналар арасында COVID-19 вакцинала-
рына қатысты жиі кездесетін алаңдаушылық 
туралы айтады (COVID-19 вакцинациясы 
оның зерттеу нысаны ретінде зерттелмеген, 
бірақ соған қарамастан өзектілігіне байланыс-
ты бұл тақырып айтарлықтай жиі қозғалды).

«Қазір біз, мысалы, ата-аналар COVID-
19-ға байланысты вакцинациядан бас 
тартқан жағдайларға тап боламыз. Бі-
ріншіден, олар вакцинациядан кейін әл-
сіреген бала вирусты оңай жұқтыруы 
мүмкін деп қорқады. Екіншіден, олар 
жоспарлы вакцинация жағдайында бала-
ны COVID-19-ға қарсы вакцинациялайды 
деп қорқады. Әрине, бұл нонсенс, бірақ 
сендіру өте қиын, олар «біз бәрімің өзіміз 
білеміз» деп айтады».

№5 Қалалық емхана, Педиатр, 
Алматы

Алайда, кейбір жағдайларда ата-аналарды 
сендіріп, түсінігін өзгертуге болады.

«Барлығы дерлік вакциналар қояды. Біз-
дің емханада діни себептерге байла-
нысты вакцинациядан бас тартқан 4 
отбасы ғана тіркелген. Әрине, вакци-
нация туралы шешімге соңғы кездері 
CОVID-19 де әсер етеді, ата-аналарда 
осы кезеңде вакцинацияның қажеттілігі 
туралы күмән бар. Бірақ біз оларға бәрін 
түсіндіреміз және олар вакцина алуға 
келіседі. COVID-19-ға байланысты вак-
цинацияланғандардың үлесі аздап тө-
мендейді. Бастапқыда олар COVID-19 
тек ересектер ауырады деп айтқан еді, 
ал содан кейін балалар да ауыра бас-
тадын. Ата-аналар бұл вакциналарға 
күмән келтіреді, өйткені балалар да, 
ересектер де COVID-19-мен ауырды. Бі-
рақ, біз вакцинацияға барлығын белсенді 
түрде үгіттейміз, патронаж жүргізе-
міз, себебі балаларды вакцинасыз қал-
дыруға болмайды».

Дәрігерлік амбулатория, ЖПД,  
Түркістан облысының ауылы

Діни фактор да жоспарлы вакцинациядан 
бас тартудың барлық жағдайлары арасында 
маңызды орын алады. Мұндай жағдайларда, 
әдетте, бастамашы болып баланың әкесі шы-
ғады. Діни себептерге байланысты вакцина-
циядан бас тарту әрдайым немесе әрдайым 
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дерлік үзілді–кесілді шешім болып табылады 
- мұндай жағдайларға тап болған дәрігерлер 
ешқашан қарсылық танытпай, ата-аналар-
ды көндіруге тырыспайды, өйткені олар бұл 
мүмкін емес екенін біледі. Кейбір жағдайлар-
да аналар, алайда, жұбайына айтпай, балаға 
жасырын түрде екпе жасайды. Бірақ бұл әр-
дайым дерлік - оқшауланған, жеке жағдайлар 
ғана. Бұл тақырып вакцинациядан бас тарту-
ға арналған тарауда толығырақ сипатталған.

«Діни себептер мен COVID-19 себебінен 
бас тартулар. Бірақ COVID-19 үшін бас 
тарту кезінде біз оларды әлі де көндіре 
аламыз, бірақ діни себептер болған кезде 
ештеңе айта алмаймыз»

Дәрігерлік амбулатория, ЖПД, 
Түркістан облысының ауылы

Осы сала үшін аса өзекті проблема ретінде 
вакцинация тақырыбы бойынша хабардарлық-
тың төмен деңгейін атап өтуге болады. Ата-а-
налармен және медицина қызметкерлерімен 
терең сұхбат аясында ақпараттандыру тақы-
рыбын талқылай отырып, пікірлердің қарама-
қайшылығын жиі байқауға болады. Балаларды 
вакцинациялау жүйесіне қатысатын медицина 
қызметкерлері ата-аналардың вакцинация-
ның артықшылықтары туралы төмен деңгей-
де хабардар болуын, вакциналардың нақты 
сипаттамалары, вакциналардың сапасы мен 
қауіпсіздігі туралы бұрмаланған түсініктердің 
болуы туралы айтады. Кейбір ата-аналар, ке-
рісінше, медицина қызметкерлеріне өте сыни 
көзқараспен қарап, олардың нашар деңгейдегі 
хабардарлығы, немқұрайдылығы мен мүдде-
сіздігі үшін айытпайды. Көптеген ата–аналар 
және кейбір дәрігерлер бұл пациенттердің күн-
делікті ағымына байланысты болып, нәтиже-
сінде ата-аналармен қарым-қатынас жасауға, 
тақырыпты егжей-тегжейлі зерттеуге өте аз уа-
қыт қалады дегенді кайтады. Бұл өз кезегінде, 
жүргізілген сұхбаттарға сүйенетін болсақ,  жеке 
медициналық мекемеде ақылы түрде дәрігер-
ге қаралуды таңдап, тұрғылықты жер бойынша 
емханада қызмет алуға қатысты ата-аналар-
дың саналы түрде бас тартуына ықпал ететін 
негізгі фактор болып табылады.

«Қазір ата-аналар барлығы қаншалықты 
маңызды екендігі туралы аз біледі. Көп-
теген ата-аналар, әрине, медициналық 
терминдерді түсінбейді, біз оларға қара-
пайым сөздермен жеткізуге тырысамыз. 
Бірақ оларда қызылша, қызамық  не еке-
нін де білмейді, мысалы, оларда қандай 
асқынулар бар екендігі туралы да түсінік 
жоқ. Аурудың өзі де қорқынышты емес, 
біз болашақта ұлдар мен қыздар үшін 
өте қауіпті салдарға әкелуі мүмкін асқы-
нулардан қорқамыз»

LS Clinic, ЖПД, Алматы

«Мен дәрігерлерден өте көп жағдайда 
жауап ала алмаймын. Менде сұрақтар 
бар, бірақ мен оларға жауап алмаймын. 
Сондықтан мен қазір баламды вакцина-
циялағым келмейді. Күйеуім екеуміз бала-
ны көптен жоспарладық, саналы түрде 
келді,әртүрлі әдебиеттерді оқыдық. Біз 
бірге вакцинация туралы шешім қабыл-
дадық - біз ауруханада ВВГ мен БЦЖ 
қоюды шештік, бірақ басқаларынан әзір-
ге бас тарттық, өйткені ешқандай ақ-
парат жоқ. Интернетте сенімді дерек-
көздер өте аз, ал дәрігерлер болса, менің 
ойымша, ештеңе білмейді»

Ата-ана, Алматы қаласы

Нәтижелілік көрсеткіштеріне бағытталған 
мемлекеттік медициналық мекемелер көрсе-
тілетін қызметтердің сапасын жиі құрбан ету-
ге мәжбүр. Бұл пікірді жеке клиникалардың 
медицина қызметкерлері арасында кездесті-
руге болады және оны хабардарлықтың на-
шарлығымен қатар, саланың тағы бір өзекті 
проблемасы ретінде бөліп көрсету керек. Вак-
цинация тек баланың сау фонында жүргізілуі 
керек болғандықтан, оны мұқият медицина-
лық тексеру және нормадан ауытқуларды 
уақтылы диагностикалау өте маңызды мін-
дет болып табылады. Баланы емдеуге және 
вакцинациялауға дайындауға байланысты 
бірқатар қосымша шаралар (мысалы, бақы-
лау емі және бақылау инспекциясы) баланың 
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вакцинациядан кейінгі денсаулығының кепілі 
болып табылады. Кейде бұл факторлар аяқ-
талмаған болып қалады, нәтижесінде бұл 
кейіннен нормадан үлкен ауытқуларға әкелуі 
мүмкін.

«Баланы вакцинацияға дейінгі бақылау 
проблемасы бар. Бұл сауатсыздықтан 
туындамайды, бірақ қандай да бір себеп-
термен олар қаралмаған балаларды жі-
беріп алады, бірқатар қосымша шаралар 
өткізбейді. Невропатологтар әртүрлі 
(емделмеген) неврологиясы бар балалар-
ды вакцинациялауға жібереді, оның не-
гізінде вакцинациядан кейін церебральды 
сал ауруы, энцефалопатия және басқа 
асқынулар пайда болады. Тағы бір мәселе 
– ЖПД педиатрияны білмейді, балалар-
дан қорқады, олармен жұмыс жасаудан 
қорқады».

Жеке клиника, дәрігер-педиатр,  
Алматы

Ата-аналар, әдетте, алғашқы бала пайда 
болғанға дейін Ұлттық вакцинация күнтізбе-
сі туралы хабардар емес. Кейіннен, өте си-
рек жағдайларды қоспағанда, барлық ата-
аналар дәрігерлерден немесе патронаттық 
мейірбикелерден ақпарат алады, желідегі 
күнтізбелермен немесе емханалардағы ақпа-
раттық стендтермен танысады. Олар өзде-
рінің мазмұнымен, жасына байланысты вак-
цинациялардың реттілігімен танысады, бірақ 
кейінірек бұл ақпарат есте сақталмайды.

Жалпы алғанда, көп жағдайда, балалар вак-
цинациясына қатысты сұралған медицина 
қызметкерлері вакцинациямен қамтудың 
едәуір үлкен көлемі туралы айтады. Бұл сан-
дық өлшеу деректерімен сәйкес деп айтуға 
болады. Карантин, белгісіздік және қорқы-
ныш жағдайында өткен жыл, әрине, жалпы 
көрініске әсер етпей қоймады, алайда, егер 
соңғы бірнеше жылды ескеретін болсақ, орта 
есеппен 10 жағдайдың 7-8-інде ата-аналар 
вакцинация процедурасынан өтуге келіседі. 
Қалғаны бас тарту мен медотвод салуларға 
байланысты.

6.2.2. Жоспарлы вакцинацияның қолже-
тімділігі: ата-аналар мен медицина қыз-
меткерлерінің пікірлері
Жүргізілген өлшеудің нәтижелері вакцинация 
қызметтерінің қол жетімділігіне байланысты 
қандай да бір көрінетін немесе елеулі пробле-
маларды диагностикалаған жоқ. Жалпы ал-
ғанда, ата-аналардың 88,7%-ы вакцинация 
қызметтерін тұрғылықты жері бойынша алу 
өте оңай немесе қиыннан гөрі оңай екенін ай-
тады. Қиындықтар, әдетте, карантин кезінде 
емханаларға кіру шектеулерімен, маманның 
қысқартылған жұмыс күнімен және жалпы 
абыржумен байланысты.

Зерттелген аймақтарда қалалық немесе 
ауылдық жерлерде тұратын респонденттер 
арасында айтарлықтай айырмашылықтар 
байқалмайды.

Зерттеуге қатысқан медицина қызметкерле-
рі де вакцинация қызметтерінің қол жетім-
ділігіне қатысты ешқандай проблемаларды 
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көрмейді. Тиісті қызметтерді жүзеге асыруға 
лицензиясы бар кез-келген емхана мен жеке 
клиника кез-келген уақытта балаларды вак-
цинациялауға дайын. Мемлекеттік емхана-
ларда вакцинациялау пациенттің тұрғылық-
ты/бекітілген жері бойынша жүргізіледі. Егер 
пациент тұрғылықты жері бойынша емханаға 
бекітілмеген болса, оған емханада ЖСН нө-
мірін көрсету жеткілікті (өз ауданында жұмыс 
істейтін медбикелер мен дәрігерлер, әдетте, 
жаңа тұрғындарды өздері байқап, оларға тір-
келу қажеттілігі туралы хабарлайды).

Негізінен, ата-аналар медициналық мекемеге 
барған кезде қажетті вакцина болмаған жағ-
дайларға тап болмады. Сауалнамаға қатыс-
қан әрбір 5-ші ата-ана (20,2%) осындай жағ-

дайларға қандай да бір жиілікпен тап болды.

Қоныс-мекен типтерінің бөлінісін алсақ, көр-
сеткіштерде елеулі айырмашылықтар бай-
қалмайды. Бірақ, олар аймақтық деңгейде 
тіркеледі – көбінесе мұндай жағдайлар тура-
лы Ақтөбе және Қарағанды облыстарының 
ата-аналары хабарлаған.

Терең сұхбат аясында дәрігерлер мұндай 
жағдайлар өте сирек, негізінен логистика 
проблемаларына байланысты карантин ке-
зінде болғанын айтты. Кейінгі уақытқа қа-
тысты дәрігерлер медициналық мекемеде 
вакциналардың болмау себептерін білмей-
тінін хабарлады («басшылық бұл партияның 
келмегенін және екі күннен кейін келетінін 
айтты»).
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6.2.3. Балалар вакцинациясының стерео-
типтері мен мүмкіндіктері
Қатаймаған иммундық жүйесі бар емшектегі 
балаларды иммундау вакциналардың сапа-
сы, олардың құрамы, балалар ағзасына және 
иммунитетке әсері және т.б. туралы көптеген 
жорамаладар мен бұрмаланған (стереотип-
тік) ойлармен бірге жүреді. Заттардың нақты 
жағдайын бұрмалайтын мұндай ақпаратты 
таратуда байланыс құралдарының дамуы, 
көбінесе айқын эмоционалды түске ие, тексе-
рілмеген ақпаратты бақылаусыз беру арна-
ларының ашықтығы мен қол жетімділігі ма-
ңызды рөл атқарды.

Пікіртерім нәтижелеріне сәйкес,  ата-аналар 
ортасындағы ең көп таралған стереотип бо-
лып бұл егер де гигиена мен санитарлық нор-
маларды қатаң сақтаса, вирустық инфекция-
лар тарамайды деген сенім табылады. Терең 
сұхбат аясында ата-аналармен жеке әңгіме-
лер бұндай түсінік жалғасып жатқан COVID-19 
пандемиясымен және осы процеспен бірге 
жүретін барлық карантиндік шектеулермен 
байланысты екенін анық көрсетті. Белгіленген 
және бірнеше рет айтылған санитарлық-ги-
гиеналық нұсқаулықтардың, локдаундардың 

және ата-аналар арасындағы өзін-өзі оқшау-
лаудың мысалында бұл сенім өте берік түр-
де қалыптасып кетті. Өңірлік тұрғыдан ал-
ғанда, бұл пікір барлық зерттелген облыстар 
арасында біркелкі көрсетілген, бірақ сонымен 
бірге ауыл тұрғындары арасында ол қалалық-
тарға қарағанда анағұрлым айқын (қала тұр-
ғындары арасында бұл пікірмен 16,7%, ауыл 
тұрғындары арасында – 8,9% келіспейді). 
Өзін-өзі оқшаулаудың тиімділігіне деген сенім 
вакцинация практикасына іс жүзінде ешқан-
дай әсер етпейді (корреляциялық талдау ма-
ңызды тәуелділіктерді тіркемеген).

Сонымен бірге, бұл көзқарасты қолдайтын-
дар арасында вакцинациядан бас тарту се-
бептері көбінесе келесідей: вакцинация бала-
ға зиян тигізуі мүмкін (70,2%), жақын маңдағы 
әлеуметтік ортаның (достар, таныстар, туыс-
тар) балалар вакцинациясының қауіпсіздігі 
туралы пікірлері (67,8%), сондай-ақ вакцина-
циядан кейінгі ауыр зардаптарға мысал кел-
тіретін басқа адамдардың пікірлері (74,4%). 
Респонденттердің осы санатының арасында 
COVID-19 (78,9%) таралуына байланысты 
сақталып отырған эпидемиологиялық жағ-
дай аясында баланың иммунитетін әлсірету-
ден қорқатындардың үлесі де жоғары.

16,3%
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0,4%
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Ата-аналар арасында жиі кездесетін келесі 
сенім - бұл баланың денесіне бірнеше вакци-
наны енгізу оның денсаулығына зиян тигізуі 
мүмкін деген сенім. Бұл құрамында біреуден 
артық антигені бар аралас көп компонентті 
вакциналар (мысалы, көкжөтелге, дифтерия-
ға, сіреспеге, полиомиелитке, В вирустық ге-
патитіне және гемофильді инфекцияға қарсы 
алты валентті вакциналар бар). Балаларды 
иммундауға қатысатын медицина қызмет-
керлері де бұл сенімнің ата-аналар арасын-
да кең таралғанын растайды. Бұл сондай-ақ 
АжКДС+Хиб+ВВГ+БПВ және басқа да көп құ-
рамды вакциналардан бас тартудың ең көп 
таралған себебі болып табылады Ата-ана-
лар ағзаға бірнеше препаратты енгізу бала-
ның иммундық жүйесіне «жүктемені» едәуір 
арттырып, қайтымсыз салдарға әкелуі мүм-
кін деп санайды.

«Ата-аналар бізге жиі келеді де, баланың 
нәзік иммундық жүйесіне зиян тигізбеу 
үшін барлық егулерді бөлек қоюды сұрай-
ды. Яғни, көп компонентті препаратты 
бір рет енгізу арқылы баланың ыңғай-
сыздығын едәуір төмендетудің орнына, 
олар бұл егулерді бірнеше рет бөлек қою-
ды ұсынады. Біз әрқашан осындай ата-
-аналармен жұмыс жасаймыз, оларды 
басқаша сендіруге тырысамыз. Қазіргі 
заманғы вакциналар өте тиімді, жақсы 
қабылданады, иммундық жүйені іс жү-
зінде ешқалай зақымдамай, тиімді түрде 
нығайтады деп айтамыз».

№4 қалалық емхана, аға медбике,  
Теміртау қаласы
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«Олар (ата-аналар) неден қорқады? Бел-
сендірілмеген полиомиелит вакцинасы-
ның құрамында тек 3 антиген бар, көк-
жөтелге қарсы вакцинада да тура сол 
мөлшерде,  ал дифтерия мен сіреспеге 
қарсы вакцинада - бір антиген бар. Са-
лыстыру үшін - Кеңес Одағында қолда-
нылған және әлі де кеңінен қолданылатын 
АжКДС вакцинасының «жүктемесі» үш 
мың антигенге тең. Айырмашылықты 
сезініңіз: үш мың немесе он антиген! 
Ата-аналар өз балаларын неден босат-
қылары келетіндігін түсіне алмаймын?»

«Новая поликлиника» ЖШС, педиатр, 
Қарағанды қ.

Бұл көзқарас, әдетте, жас ата-аналарға тән 
екендігі назар аудартады: 18-24 жастағы ба-
лалар арасында бұл пікірмен 71,9%, 25-34 
жастағы балалар арасында-70,3%, 35-44 
жастағы балалар арасында – 65,4%, сондай-
-ақ ауылдық елді мекендердің тұрғындары 
(77% қала тұрғындары арасында 65,8% қар-
сы) келіседі.

Ата – аналардың бұл мәлімдемемен келісуі 
вакцинация тәжірибесіне деген тәуелділікті 
анықтайды - келісім деңгейі неғұрлым жоға-
ры болса, вакцинациядан бас тарту соғұр-
лым жиі болады. Көп құрамды вакцинаны 
енгізу арқылы баланың денсаулығына зиян 
келтіруден қорқатын ата – аналар көбінесе 
әртүрлі қауесеттерді қабылдау себептері бо-
йынша («достар/таныстар бұл қауіпті деп ес-
тіді» – 70,6% және «басқа адамдар вакцина-
циядан кейін олардың баласы қатты зардап 
шекті» – 76,6%),  COVID-19 (81,3%) қаупінен 
баланың иммунитетін әлсіретуден қорқады, 
сондай-ақ еуропалық елдерде шығарылма-
ған вакциналарға деген сенімсіздік (59%) 
сияқты себептер үшін балаларының жоспар-
лы вакцинациясынан бас тартады.

Вакцинациядан гөрі ауырып, иммунитетті ал-
ған дұрыс (45,1%), баланы вакцинациялау 
оның өліміне әкелуі мүмкін (42,9%), вакци-
налар қауіпті және аутизмге және басқа да 
қайтымсыз салдарға әкеледі (40,5%), Еуропа 
елдерінде шығарылмаған вакциналар сапа-

сыз (35,4%) деген пікірлер сәл азырақ дәре-
жеде, дегенмен айтарлықтай белсенді түрде 
ұсынылған.

Вакциналардың сапасы оның шығарылған 
еліне байланысты деген пікірді көбінесе 35-
44 жастағы ата-аналар (38,6%) арасында 
кездестіруге болады, ал жас ата-аналар кері 
бағытта ойлауға бейім (25-34 жастағы және 
18-24 жастағы ата-аналар арасындағы келісу 
көрсеткіштері тиісінше 36,1% және 29,3% - ға 
тең).

Қарастырылған көзқарастар ата-аналардың 
балаларды вакцинациядан бас тарту туралы 
шешім қабылдауына белгілі бір дәрежеде 
әсер етеді. Сонымен қатар, бас тартулардың 
негізінде балаларды вакцинациялау туралы 
әртүрлі қауесеттер мен жорамалдардың та-
ралуымен, баланың денсаулығына теріс әсер 
ететініне деген сенімділікпен, коронавирустық 
инфекцияның өзекті қатерлері аясында бала-
ның иммундық жүйесіне қысым көрсутеді қа-
ламаумен, Еуропа елдерінде шығарылмаған 
вакциналарға сенім деңгейінің төмендігімен 
байланысты әртүрлі себептер жатыр.

«Белсенді иммунитетті қалай алуға бо-
лады? Екі жолмен - аурып шығу немесе 
осы ауруға қарсы вакцинация жасау. Мә-
селе мынада, бірінші жағдайда біз бала-
ның ауруды қалай көтеретінін білмей-
міз – оңай немесе қиын ба? Ата – аналар 
бұл аурулардың, әсіресе ұлдардың қандай 
ауыр салдары болуы мүмкін екенін тү-
сінбейді. Ал вакцинация жағдайында біз 
балаға айтарлықтай қолайсыздықтың 
болмауына және сонымен бірге иммуни-
теттің айтарлықтай нығаюына кепіл-
дік бере аламыз».

№5 Қалалық емхана, педиатр,  
Алматы қаласы

Егер ата-анасы вакцинацияланған болса 
және сонымен бірге тиісті вирустық ауру-
лармен ауырмаса (18-24 жастағы балалар – 
34,5%, ауыл тұрғындары – 37,2%, Маңғыстау 
облысының тұрғындары – 46,2%), тегін вак-
цинадан гөрі ақылы вакцинаның сапасы жақ-
сырақ (18-24 жастағы балалар-34,2%, ауыл 
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тұрғындары – 39,1%, Түркістан облысының 
респонденттері – 39,7%), вакциналардың 
құрамында ауыр металдар бар (ата – ана-
лардың барлық зерттелген жас санаттары, 
ауыл тұрғындары шамамен бірдей – 33,1%, 
Маңғыстау облысының тұрғындары – 39,4%) 
және де вакциналарда адам қызметіне сырт-
қы бақылауды жүзеге асыру үшін чиптер 
болуы мүмкін (18-24 жастағы ата-аналар – 
35,6%, ауылдық жерлердегі респонденттер 
– 39,6%, Маңғыстау облысында сұралғандар 
– 45%) деген сенім стереотиптерінің тізімі ша-
мамен бірдей жиілікпен аталады.

Жоспарланған балалар вакцинациясына қа-
тысты теріс шешім қабылдауға ауруды таби-
ғи түрде көтеру тәжірибесінің пайдалы болуы 
туралы, балалық шақта вакцинацинация-
ланбай-ақ вирустық аурулармен ауырмаған 
ата-аналардың жағымды тәжірибесі туралы, 
және де, әсіресе вакциналардың құрамында 

балалар үшін ерекше зиянды ауыр металдар 
болуы мүмкін екендігі туралы пікірлер қатты 
әсер етеді.

Жүргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, қа-
растырылған мәлімдемелер арасында ата-а-
налық ортада таралуы белгілі бір дәрежеде 
немесе басқа дәрежеде вакцинацияға қарсы 
қозғалыс идеяларын қолдауға әсер ететіндер 
бар, олардың жолын қуушылар балаларды 
жаппай вакцинациялауға қарсы. Бұл, атап айт-
қанда, вакциналар баланың денсаулығы үшін 
қайтымсыз салдарға ықпал етеді, яғни це-
ребральды сал ауруына, аутизмге және жүй-
ке жүйесінің басқа ауруларына, соның ішінде 
өлімге әкеледі, құрамында сынап, алюминий 
және басқа да қауіпті элементтер болуы мүм-
кін, сонымен қатар, микрочиптер, вакцина алу-
дан гөрі ауруды көтеріп шыққан дұрыс  деген 
сияқты ата – аналардың сенімділігі.

19. 

75,8%

75,7%

74,0%

63,2%
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60,4%
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Алайда, стереотиптердің болуымен қатар, 
ата-аналар арасында одан да көп қолдау 
табатын вакцинацияның бірқатар мүмкіндік-
тері бар. 19 Диаграммада ата-аналардың 
балаларды вакцинациялау мүмкіндіктерін 
көрсететін әртүрлі мәлімдемелермен келісу 
көрсеткіштерінің таралуы келтірілген.

Көріп отырғаныңыздай, балалар вакцина-
циясын оң қабылдау теріс қабылдауға қара-
ғанда белсендірек көрсетілген - вакцинация-
ның оң мүмкіндіктері туралы мәлімдемелер-
ге сәйкес келетін ата-аналардың үлестерінің 
көрсеткіштері ата-аналар ортасында кең 
таралған стереотиптердің мысалында бұ-
рын байқалған ұқсас көрсеткіштерден едәуір 
жоғары. Алынған сандық деректерді талдау 
нәтижелері балаларды вакцинациялаудың 
кейбір мүмкіндіктерін түсіну оның оң тәжіри-
бесіне айтарлықтай ықпал етеді деп айтуға 
мүмкіндік береді. Бұл, атап айтқанда, вакци-
нация баланың иммунитетін едәуір нығайту-
ға мүмкіндік береді және оның денсаулығы-
ның қауіпсіздігі үшін барлық егулерден өту 
керек, ал вакцинаның өзі оны нарыққа шыға-
рар алдында қауіпсіздікті тексеру мен тесті-
леудің барлық кезеңдерінен өтеді дегендерге 
қатысты сенімділік.

0-ден 18 айға дейінгі балалардың ата-анала-
ры (бұрын ата-ана ретінде тәжірибесі барлар 
да, тәжірибесі жоқтары да) вакцинаны жап-
пай айналымға шығарар алдында оны мұқият 
бағалау және қауіпсіздікке тестілеу (75,8%) 
жүргізілетінін, баланың денсаулығының 
қауіпсіздігі үшін күнтізбеде жазылған барлық 
вакцинациядан өту керек екенін (75,7%), вак-
цинация қоғамда вирустық инфекциялардың 
таралуын баяулататындығын (74%) тең дә-
режеде түсінеді. Жас бөлінісін алып қарасақ, 
қандай да бір маңызды айырмашылықтар 
байқалмайды, бірақ қалалар мен ауылдарда 
тұратын ата-аналар арасында соңғылардың 
бағалау үшін ұсынылған мәлімдемелермен 
келісуінің үлкен дәрежесі байқалады.

Балаларын вакцинациялаудан әдейі бас 
тартқан көптеген ата-аналар белгілі бір дә-
режеде вакциналардың жоғары сапасына се-
німді, бірақ барлық вакцинацияларды жасау 

қажеттілігіне мүлдем әртүрлі қарайды. Кей-
бір жағдайларда ашық жарияланған, ал кей-
де латентті түрде көрінген барлық екпелер-
ден бас тартудың негізгі лейтмотиві - вакци-
налар туралы толық, қолжетімді ақпараттың 
болмауы. Ақпараттық вакуум, әсіресе ауыл-
дық жерлерде тұратын ата-аналар арасын-
да, олардың пікірлері бойынша вакцинация 
рәсімінен кейін теріс салдарларға тап болған 
респонденттердің әлеуметтік ортасындағы 
ата-аналардың әртүрлі өсек-аяңдары, се-
німсіз ақпараты және нақты жағдайларымен 
белсенді түрде толу үстінде.

«Мен қыздарыма вакцинация жасамай-
мын. Менің құрбымда вакцинациядан ке-
йін баланың денсаулығының күрт нашар-
лауы болған жағдай болды. Вакцинация 
баланың денсаулығына қатты теріс әсе-
рін тигізді. Осыдан кейін ол шамамен бір 
жарым жыл бойы бір-екі апта жиілікпен 
ауырып тұрды. Біз қазір балалардың им-
мунитетін табиғи жолмен нығайтамыз 
- балаларды қатты орамаймыз, салқын 
ауа райында шарфсыз далаға шығарамыз 
немесе қатты ыстық емес суға шомыла-
мыз».
Ата-ана, Қарағанды облысындағы ауыл

Бірақ, жалпы алғанда, сұралған ата-аналар-
дың үштен екісі вакцинация баланың имму-
нитетін едәуір нығайтуға мүмкіндік береді 
(63,2%), ал вакцинацияланған балалар вак-
цинацияланбағандарға (62,4%) қарағанда 
оңай ауырады деп санайды.

Алайда, ата – аналардағы вакцинаның ықти-
мал теріс салдарымен байланысты қауіптер 
өте айқын көрінеді: ата – аналардың ең азы 
(әр үштен бір бөлігі-38,4%) вакцинацияның 
баланың денсаулығына ешқандай қауіп төн-
дірмейтініне сенімді (сауалнамаға қатысқан 
ата-аналардың жартысынан көбі-52,7% қа-
рама-қарсы көзқарасты ұстанады). Тексеріл-
ген жас топтарының бөлінісін алып қарасақ, 
бұл пікір ата-аналардың мақсатты жас са-
наттары арасында біркелкі ұсынылған (18-24, 
25-34 және 35-44 жас), вакцинация қаупі ту-
ралы қалалықтар, алматылықтар әлдеқайда 
жиі айтады.
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Балаларды вакцинациялау төңірегіндегі қо-
ғамдағы қауіптер, стереотиптер мен жора-
малдар ата-аналардың вакцинацияға қарсы 
қозғалысқа деген көзқарасына айтарлықтай 
әсер етеді. Жаппай пікіртерім аясында «вак-
цинацияға қарсы» қозғалыс пен идеяларға 
деген көзқарасты өлшеу үшін респонденттер-
ге «Сіз балаларды жаппай вакцинациялауға 
қарсы тұрған қозғалыстың қолдаушылары 
ұстанатын идеяға қалай қарайсыз?» деген 
сұрақ қойылды.

Алынған нәтижелер біржақты пікірлер тура-
лы айтуға мүмкіндік бермейді. Жалпы алған-
да, сұралғандардың үштен бірінен астамы 
(36,1%) вакцинацияға қарсы қозғалысты іші-
нара және толық қолдайды. Шамамен бірдей 
(34,5%) көлемде керсінше қарсы пікір білдір-
ді. Әрбір төртінші адамнан көбірек көлемде 
бейжайлық танытатындары алаңдатады. 
Бұл бейжайлықты, ата-аналардың балалар-

ды иммундаудан бас тартуына ықпал ететін 
жағдайларды ескере отырып, теріс көрініс 
ретінде түсіндіруге болады.

20. 

51,0% 54,1% 50,2%

18-24 25-34 35-44

56,3%
45,9%

58,5% 54,0% 53,1% 50,2% 45,6%



50

АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП

6,7%

29,4%

12,1%

22,4%
27,1%

2,4%

35,1% 36,3% 36,4%
30,8%

35,1% 36,0%
32,2%

27,0%
23,3%

18-24 25-34 35-44

33,8%
40,5%

35,2% 33,2%
29,0%

23,5%

30,0%
38,1% 35,1%

39,8% 41,9%
37,2% 34,1% 35,3%

29,7% 32,7%31,1%
24,7% 27,0% 25,3% 24,1%

»Вакцинацияға қарсы» идеяларды жақтау-
шылардың арасында Ақтөбе, Маңғыстау 
және Түркістан облыстарының респондент-
тері, ауыл тұрғындары  айтарлықтай көбірек. 
Қарсыластарының арасында - орта және 
үлкен жастағы ата-аналар (25-34 жас және 
35-44 жас) - ауылдықтарға, алматылықтар-

ға қарағанда қала тұрғындары көбірек. Бір 
баласы бар ата – аналар арасында жақтау-
шылар, екі баласы бар ата-аналар арасында 
қарсыластар да сәл көбірек.
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6.2.4. Медицина қызметкерлері мен ата-а-
налардың ой-пікірлеріндегі заманауи вак-
циналардың сапасы
Зерттеу аясында заманауи вакциналардың 
сапасына қатысты сұрақтар ата-аналармен 
және балаларды вакцинациялау қызметіне 
тартылған медицина қызметкерлерімен те-
рең сұхбат барысында зерттелді. Алдыңғы 
тарауда біз  ата-аналар вакцинаны шығар-
ған кезде оны мұқият бағалау және қауіпсіз-
дікті тексеру жүргізілетіндігімен, сондай-ақ 
бас тартқандардың арасындағы көптеген 
ата-аналар вакциналардың жоғары сапасы 
туралы пікірімен бөлісетіндігіне қатысты көп 
жағдайда келісім білдіретіндігін айтқан бо-
латынбыз. Дегенмен, ата-аналар арасында 
вакциналардың сапасы төмен және олардың 
құрамында ағзаға зиянды элементтердің бо-
луы себебі үшін белгілі бір дәрежеде зиянды 
болуына күмәнді немесе толықтай сенімді 
ата-аналарды жиі кездестіруге болады деп 
күте аламыз.

Терең сұхбат аясында ата-аналармен және 
медицина қызметкерлерімен заманауи вак-
циналардың сапасы екі негізгі бағыт бойынша 
зерттелді: балаларды иммундау үшін ұсы-
нылатын вакциналардағы мемлекеттік және 
жеке медициналық мекемелер арасындағы 
айырмашылық, сондай-ақ өндірілген елге 
байланысты вакциналар сапасының айыр-
машылығы.

Мемлекеттік және жеке медициналық меке-
мелер ұсынатын вакциналардың сапасын 
бағалау бірдей деп айтсақ болады – сирек 
жағдайларды қоспағанда, ата-аналар да, ме-
дицина қызметкерлері де мемлекеттік және 
жеке клиникаларда вакциналардың сапасы 
бірдей екеніне сенімді. Вакцинация қызмет-
терін сүйемелдеуге қатысты ғана әртүрлі тә-
сілдері бар.

«Айырмашылық жоқ. Мен сізге бұл тура-
лы жеке және мемлекеттік клиникалар-
дағы тәжірибемді ескере отырып айта-
мын».

Мақсат медицина орталығы, ЖПД, 
Алматы қаласы

«Вакциналардың сапасында ешқандай 
айырмашылық жоқ, барлық жерде бір-
дей вакциналар қолданылады. Тек сақтау 
шарттары, жеткізу шарттары ерекше-
ленуі мүмкін. Егер жеке клиникада, мыса-
лы, вакцинасы бар бір шөлмек бір адамға 
ғана пайдаланылса (қалғаны тасталады, 
пациент толық төлейді), онда емхана-
ларда бір шөлмекке бірнеше адам жина-
лады және қалдықтарды сақтау шарт-
тары бұзылуы мүмкін. Диагностиканың 
сапасы да әртүрлі – жеке клиникаларда 
вакцинация алдында баланы медицина-
лық тексеруге көп көңіл бөлінеді»

Жеке клиника, педиатр,  
Алматы қаласы

«Жоқ, ешқандай айырмашылық жоқ, мүл-
дем. Көптеген адамдар осылай ойлайды, 
өйткені бізде сондай ойлар қалыптасып 
кеткен. Яғни, егер тегін медицина бол-
са, ол жаман, ал ақылы болса, ол жақсы. 
Барлығы олай емес, мысалы, мемлекет 
Үндістаннан, Ресейден бірдей егулерді са-
тып алады, ал жеке клиника да сол жер-
ден сатып алады. Міне, барлығы осылай 
жасалады. Бұл бірдей вакцина, бар бол-
ғаны - оны әр түрлі адамдар салады, әр 
түрлі жерлерде: ақылы немесе ақысыз»

№1 МКК, ЖПД, Алматы қаласы

Кішігірім дүниелерге назар аударуға байла-
нысты болған көрсетілетін қызмет сапасын-
дағы айырмашылық кейбір ата-аналардың 
жеке медициналық орталықтарды таңдап, 
емханаларда байқаудан өтуден бас тартуы-
ның басты себебі болып табылады. Барлық 
жеке медициналық мекемелердің вакци-
нациялауға лицензиясы жоқ (негізінен-бұл 
Алматы мен Нұр-Сұлтандағы клиникалар), 
бірақ ата-аналар мұндай мүмкіндіктің жоқ-
тығын ақылы медициналық тексерумен жиі 
өтейді.
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«Біз балаларымызды ақылы педиатрға 
көрсетеміз. Үлкен бала емханада барлық 
вакцинацияны алды - сол кезде бізде жеке 
мекемелер онша дамымаған еді. Кейінгі 
балалармен мен жеке клиникаға барған-
ды жөн көремін, өйткені ол жерде еш-
қандай асығыстық жоқ»

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

Жеке клиникаларда пациенттердің күнделік-
ті ағымының болмауына байланысты балаға 
муниципалды емханаларға қарағанда көбірек 
көңіл бөлінетінін мемлекеттік медициналық 
мекемелердің қызметкерлері де растайды.

«Себебі біздің менталитетіміз осындай. 
Егер сіз төлесеңіз, онда жақсы дегенді 
білдіреді. Егер тегін болса, онда бізде ме-
дицина өте нашар болады. Біздің адам-
дар осылай ойлайды. Егер сіз ақша үшін 
деп айтсаңыз, онда сізге жақсы қызмет 
көрсетілетініне сенім бар. Біздің адам-
дар әлі кезекте тұрғысы келмейді – емха-
налардағы кезектерде тәртіп жоқ және 
у-шу көп болады. Жеке мекемелерде мұн-
дай кезектер жоқ».

№13 қалалық емхана, педиатр,  
Алматы қаласы

«Иә, кейбір жағдайларда біз өзімізді па-
циентке толықтай арнай алмайтыны-
мызды мойындауымыз керек, өйткені 
күн сайын үздіксіз ағын жүреді және 
бәрін тексеруге, түсіндіруге, бағытта-
уға уақыт болуы керек. Жеке клиника-
ларда мұндай нәрсе жоқ, оларда барлық 
науқастар алдын ала жазылып барады 
ғой, оларға көп көңіл бөле алады»

Алматы қ. ЖПД,  
№8 мемлекеттік емханасы

Қазіргі вакциналардың сапасы туралы айт-
сақ, кейбір ата-аналар олардың құрамына 
баланың денсаулығына айтарлықтай зиян 
келтіретін компоненттер кіретініне сенім біл-

дірді. Атап айтқанда, ата-аналар АжКДС вак-
циналарында алюминий және сынап сияқ-
ты ауыр металдардың болуы туралы айт-
ты. Жалпы, АжКДС вакцинасы вакцинаның 
бірнеше құрамдас бөліктерінің бірі (мысалы, 
Пентаксим) екенін атап өткен жөн. Бұл тек 
ата-аналардың ғана емес, сонымен қатар 
кейбір медицина қызметкерлерінің де сенім-
сіздігін тудырады.

«Сапасы 100% емес. Себебі, АжКДС 
вакцинасынан кейін бала мүгедек болып 
қалатын жағдайлар болады. Бізге негізі-
нен Үндістан мен Қытайдан вакциналар 
келеді. Ресейден - сирек. Ата-аналардың 
сенімсіздігі қазір Қытай вакциналарына 
қатысты шығар».

Мақсат медицина орталығы, ЖПД, 
Алматы қаласы

«Вакциналардың сапасында өндіруші елге 
байланысты іс жүзінде ешқандай айыр-
машылық жоқ. Бірақ, мысалы, Қытайда 
жасалған вакцинаны іс жүзінде аса қа-
былдамайды, тіпті кейбір дәрігерлер де 
оны қабылдамайды. Сірә, бұл жерде те-
ріс пікір мен стереотиптік ойлау көбірек 
– Қытайдан келген барлық нәрсе априори 
сапасыз және қауіпті болып саналады 
ғой».

№32 қалалық емхана, ЖПД,  
Алматы қаласы

«Үнді вакциналарына келетін болсақ, біз 
босанғаннан кейін алғаш рет вакцина-
циялаймыз ғой ссолармен, менің естіге-
німдей, әзірге ешкімде асқынулар болған 
жоқ. Менің ойымша, сапа туралы айт-
сақ, кез – келген жағдайда Еуропалық 
вакциналардың сапасы жоғарырақ бола-
ды. Бірақ олардың нақты қай жағынан 
жақсы екенін айта алмаймын»

Орталық аудандық аурухана, ЖПД, 
Қарағанды қаласы
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Алайда, бұл, мүмкін, балаларды вакцинация-
лау жүйесіне қатысатын медицина қызмет-
керлерінің осындай жалғыз пікірлері шығар. 
Негізінен, олар өз пікірлерінде бірдей пози-
цияда – вакциналардың сапасы, мысалы, ХХ 
ғасырда болған жағдайға қарағанда  қазір 
айтарлықтай жоғары деңгейде,  және шық-
қан еліне байланысты іс жүзінде бір-бірінен 
еш айырмашылығы жоқ. Дәрігерлердің көз-
қарасы бойынша, біз әртүрлі өндіруші елдер-
дің вакциналарының сапасы туралы сөз қоз-
ғаған кезде, ең алдымен, белгілі бір өндіруші 
елге деген қоғамның сенім деңгейі туралы ай-
тамыз. Мысалы, қоғам Оңтүстік-Шығыс Азия-
ның кейбір елдеріндегі вакциналарға қара-
ғанда еуропалық вакциналарға көбірек сенім 
артады. Жақында COVID-19 вакцинациясы 
саласындағы оқиғалар туралы жаңалықтар-
дан кейін ресейлік вакциналарға деген сенім 
деңгейі артты. Үндістанда өндірілген немесе 
отандық вакциналар әрдайым бірдей қабыл-
дана бермейді.

«Мен өз тәжірибемде олар (ата-аналар) 
вакцина өндіруші елдер ретінде Үндістан 
мен Қытайды ұнатпайтынын көп есті-
дім. Олар лас елдер, онда бәрі лас дейді. 
Бірақ өз тәжірибесінде вакцина сияқты 
сәтсіздікке ұшыраған жоқ. Қазір әр түр-
лі елдерден вакциналар өте көп: АжКДС 
– Франция, пневмококк – Ирландия, Буст-
рикс – бұл Бельгия, ҚПҚ – бұл Үндістан, 
А вирустық гепатиті – бұл Пекин, АДСМ 
бұрын ресейлік болған, ал қазір, менің 
ойымша, Үндістаннан келеді. Бірақ олар 
негізінен еуропалықтарға сенеді - сіз 
оларға міне бұл вакциналар Франция, Ир-
ландиядан келді деп айтсаңыз, адамдар-
дың реакциясы әлдеқайда тыныш болады. 
Оларға Қытай өндірісі туралы айтқан 
кезде, олар ашуланады, сенбейді»

Жаңақоныс емханасы, педиатр, 
Ақтөбе қаласы

Ата-аналардың вакцина өндіретін елдерге 
қатысты пікірі сәл өзгеше. Олардың арасын-
да стереотиптік ойлау әлдеқайда дамыған, 

көбінесе медициналық емес өнімдерді тұты-
ну тәжірибесіне негізделген – көбінесе олар 
вакциналарды өндіруші елдерді тұрмыстық 
өнімдердің сапасы, өмір сүру деңгейі, күнде-
лікті өмірде санитарлық норманы сақтаула-
ры бойынша салыстырды («мысалы, Еуро-
па елдерінде Ресей мен Қытайға қарағанда 
сапасы жоғары екендігі барлығына мәлім»). 
Сондай – ақ, бірқатар жағдайларда ата-ана-
лар мемлекет сатып алатын вакциналардың 
сапасы айтарлықтай дәрежеде мемлекет пен 
бизнестің тендерлік сатып алуға деген «кең 
қоғамдық ортада белгілі» болған тәсілдеріне 
байланысты екендігі туралы қызықты пікір-
лер айтты - неғұрлым арзанырақ болса, со-
ғұрлым сатып алуларда тендерді ұтып алу 
мүмкіндігі жоғары болады.

«Бір жағынан, дәрігерлерге қарсы вак-
циналардың сапасы мен құрамы туралы 
өте аз ақпарат бар, екінші жағынан, біз, 
мысалы, бізден мемлекеттік сатып алу 
рәсімдерінің қалай өтетінін білеміз ғой 
– олар бәрін арзанырақ жасауға тырыса-
ды. Жемқорлық тағы да орын алуда»

Ата-ана, ауыл, Қарағанды облысы

«Тәжірибе көрсеткендей, әр түрлі өнді-
руші елдерде вакциналардың сапасын-
да ерекше айырмашылықтар жоқ деп 
ойлаймын. Себебі бізде аналар көбінесе 
қандай елде өндірілетінін сұрайды. Егер 
сіз Франция деп айтсаңыз, олар басқаша 
әрекет етеді, ал егер сіз, мысалы, Үндіс-
тан немесе Қытай деп айтсаңыз, олар 
қазірдің өзінде қорқыныш сезінеді, бірақ 
олар барлық вакцинаны жақсы көтереді. 
Ал Қытай болса, ол бізде әрқашан бәріне 
кінәлі ғой. Коронавирустан бастап, Қы-
тайдың бәрі барлық жерде кінәлі. Себебі 
олар, иә, таза  стереотиптік тұрғыдан 
жауап береді. Стереотиптік ойлау»

№1 қалалық емхана, педиатр,  
Қарағанды қаласы
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6.2.5. Вакцинациядан бас тарту себептері: 
ата-аналардың ұстанымы және медицина 
қызметкерлерінің пікірлері
Уақытылы жоспарланған балаларды вакци-
нациядан бас тарту - бұл дәстүрлі (медот-
вод) себептен басқа, жорамалдар мен қауе-
сеттің нәтижесі болып табылатын себептер, 
уәждер мен факторлардың алуан түрлілігін 
қамтитын кең зерттеу тақырыбы. Балаларға 
арналған жоспарлы вакцинациядан бас тар-
ту тақырыбына осы зерттеуде ата-аналарға 
телефон арқылы сауалнама жүргізу шеңбе-
ріндегі арнайы сұрақ, сондай-ақ кейінгі вак-
цинациядан бас тартқан (медотвод себебі-
нен емес) немесе оның орындылығына кү-
мәнданған медицина қызметкерлерімен және 
ата-аналармен терең сұхбат жүргізу шеңбе-
ріндегі сұрақтар блогы арналды.

Төмендегі диаграммадан көріп отырғанымыз-
дай, ата-аналар арасында сарафан радиосы, 
жоспарлы балалар вакцинациясы туралы жо-
рамалдар мен қауесет маңызды рөл ойнайды 
екен. Алайда, өз жақындарының денсаулығы 
үшін алаңдаушылықтың жоғарылауымен си-
патталатын қазіргі жағдайды алсақ, бас тар-
тудың негізгі себептерінің бірі вакцинациядан 
кейін әлсіреген баланың иммунитеті аясында 
COVID-19 вирусын жұқтырудан қорқу болып 
табылады. Бұл сонымен қатар эпидемиоло-
гиялық жағдайдың нашарлауына байланыс-
ты вакцинацияға қатысты ата-аналардың 
(баланың иммунитетінің әлсіреуінен балаға 
коронавирусқа қарсы вакцинаны жасырын 
түрде енгізуге дейін) алаңдаушылығын бірне-
ше рет атап өткен медицина мамандарымен 
жүргізілген терең сұхбаттардың нәтижелері-
мен расталады.
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Коронавирустық инфекцияның таралуы ая-
сындағы жағдай және белсенді таратылатын 
қауесеттер мен стереотиптер түріндегі са-
рафн радиосының өнімдері ата-аналардың 
санасында вакцинация бейнесін балаларына 
деген қауіп көзі ретінде қалыптастыруға ай-
тарлықтай ықпал етеді. Орташа алғанда, сұ-
ралған ата-аналардың үштен екісінен астамы 
(70,3%) вакцинация олардың балаларына 
зиян тигізуі мүмкін деп санайды.

Күмәнданушылармен және бас тартушылар-
мен терең сұхбат барысында респонденттер 
балаларының физикалық жағдайы мен ден-
саулығының айтарлықтай және қайтымсыз 
нашарлауынан қорқады дейді. Көбінесе бұл 
жағдайда біз церебральды сал ауруы, ау-
тизм синдромын алу қаупі туралы, баланың 
қайтыс болуы туралы жиі айтамыз. Сонымен 
қатар, ата-аналар жоспарлы егуге қатысты 
қажеттілікті жиі көрмейді, өйткені олар вакци-
налар баланың иммундық қорғанысын едәуір 
төмендететініне және оның одан әрі жиі кез-
десетін ауруларына ықпал ететініне сенімді.

«Мен балаларыма вакцинация жасамай-
мын, өйткені менің құрбымның теріс 
тәжірибесі бар. Олар қызылшаға қарсы 
вакцинация жасады, енді екі жыл бойы 
олар үнемі ауырады – біресе суық, біресе 
мұрнынан су ағады, біресе бронхит. Со-
нымен қатар, вакцинациядан кейін көп-
теген балалар сол  ауруларды сонда да 
жұқтырады»

Ата-ана, ауыл, Маңғыстау облысы

Жоспарлы вакцинациядан бас тартуға алып 
келетін балалардың жиі сырқаттану жағдай-
ларына қатысты қазіргі ата-аналардың ерек-
ше көзқарасын медицина қызметкерлері де 
атап көрсетеді.

«Мысалы, Еуропа, Америка елдері үшін, 
жөтел мен сіңбірігі бар кез – келген бала 
қалыпты жағдай болып саналады. Бізде 
бұндай жағдайдың жоқтығы маған әлі 
де ұнамайды. Балалар жылына 10-12 рет 
ауыруы мүмкін екенін түсіну керек. Егер 
бұл асқынбаған аурулар болса, яғни іріңді 
отит, пневмония және жиі бронхит бол-
маса – бұл қалыпты жағдай. Бізде бірден, 
егер су ағып, сіңбірік болса - онда болды, 
ата – аналар бас тартады, ал оларға бұ-
ның барлығы қарсы көрсетілім емес деп 
түсіндірсең, олар келіспейді. Осыған бай-
ланысты бізде вакцинация мерзімі өте 
ұзаққа созылып кетеді. Яғни, интервал-
дар өте үлкен болып кетеді де, осының 
барлығын өте кеш жасап бастайды»

№1 қалалық емхана, педиатр,  
Қарағанды қаласы

Бас тартудың тағы бір себебі - алдыңғы та-
рауда талқыланған Еуропа елдерінде шыға-
рылмаған вакциналардың сапасына қатысты 
ата-аналардың сенім деңгейінің төмендігі. 
Бұл жерде айта кетейік, бұл пікір негізінен, ең 
алдымен, вакцинация процедурасынан өткен 
жерлерде вакцинаның өндірушісі, құрамы 
және сапасы туралы егжей – тегжейлі ақпа-
раттың болмауына негізделген.

Себептердің келесі тобы - бұл баланың 
денсаулығына байланысты бас тарту. Бұл 
ата–аналардың баланың иммунитеті күш-
ті екендігіне, сирек және оңай ауыратынына, 
сондықтан вакцинацияны қажет етпейтініне 
деген сенімділік немесе медотвод: ресмилері 
– емдеуші дәрігердің баланың қазіргі денсау-
лық жағдайының нәтижелері бойынша берген 
мәліметтері және бейресмилері - аурудың 
жиі болуына байланысты баланың ата-ана-
лары тарапынан вакцинациядан рұқсатсыз 
бас тарту.

Медицина қызметкерлерінің көзқарасы бо-
йынша, балалардың ата-аналары баланың 
күшті иммунитетіне байланысты жоспар-
лы вакцинациядан бас тартқан жағдай ең 
қауіпті болып табылады. Мұндай сенімділік  
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медициналық тексерулердің нәтижелеріне 
емес, көбінесе баланың жағдайын жеке ба-
қылауға негізделгендіктен, суық тию мен ви-
рустық инфекциялардың сирек кездесетін 
жағдайлары (суық тию, тұмау, бронхит/брон-
хиолит) иммундық жүйенің қызамық, қызыл-
ша, шошқа мойын (свинка) және т. б. вирус-
тарға қарсы тұрақтылығына кепілдік бермей-
ді. Медицина қызметкерлері өздерінің ба-
ғалауларында ата-аналардың, ең алдымен, 
балаға аурудың ықтимал салдарын түсінудің 
маңыздылығын бірнеше рет атап өтті.

Жоспарлы вакцинациядан ресми медици-
налық шақырулар жиі емес, бірақ өте си-
рек емес. Сұралған педиатр-дәрігерлер мен 
ЖПД бағалауы бойынша бүгінгі күні 10 ба-
ланың 1-2-не жуық балаға медотвод беруге 
тура келеді. Медицина қызметкерлері егер 
балада аллергиялық реакциялар, қазіргі не-
месе жақында болған ЖРВИ белгілері, фи-
зикалық дамудың әртүрлі патологиялары, аз 
салмақ (егер бала шала туылған болса) және 
т. б. болса, балаға вакцинация процедурасы-
нан өтпеу керек дейді. Медициналық судың 
жиі кездесетін себебі-невропатологтың неме-
се кардиологтың неврологиялық немесе кар-
диологиялық ауытқулар туралы тұжырымда-
ры, катаральды құбылыстармен байланысты 
болған ЖПД қорытындылары (суық тию және 
вирустық аурулардың белгілері) және аллер-
гиялық реакциялар.

«Кез-келген нәрсе болуы мүмкін. Невро-
патологтың желісі бойынша - гипоксия, 
ми кисталары, конвульсиялық синдром-
дар болуы мүмкін. Бұл бізде негізгілер 
болып саналды. Әзірге өтпейінше, олар 
медотвод береді. Ал біздің қоятынымыз 
– катаральды құбылыстар, аллергиялық 
реакциялар, немесе баланың жағдайы 
дұрыс емес екенін көреміз. Біз баланың 
жағдайы қалыпқа келгенше дейін бақы-
лап отырамыз»

№15 емхана ЖШС, ЖПД,  
Қарағанды қаласы

«Неврологиялық себептерге байланысты, 
біріншіден, медотвод беріледі. Вакцина-
циялау алдында барлық балалар невропа-
тологқа барады. Қазір технология мидың 
УДЗ жасайды, кисталар, сұйықтықтар 
бар, мұндай жағдайларда әрдайым ме-
дотвод жүреді. Және де неврологиялық 
аурулар, туа біткен, церебральды сал ау-
руы бар. Сондай-ақ, егер бұрын байқал-
ған аллергиялық реакциялар болса немесе 
вакцинаға сезімтал реакция болса - олар-
дың температурасы бірден 40-қа секі-
реді, құсу басталады, бала өте қатты 
мазасызданады - жылайды, айқайлайды»

№3 қалалық емхана, ЖПД,  
Ақтөбе қаласы

ЖРВИ – мен ауыратын балалар үшін медот-
водтың орташа мерзімі 2-ден 4 аптаға дейін, 
невропатологиялық ауытқулары бар бала-
лар үшін 2 айдан 3 айға дейін болады. Содан 
кейін міндетті қайта медициналық тексеру, 
қажет болған жағдайда бақылау емі жүргізі-
леді. Бұрын мемлекеттік емханаларда жұмыс 
тәжірибесі болған, сондай-ақ ата-аналармен 
жұмыс тәжірибесі бар жеке медициналық ме-
кемелердің медицина қызметкерлері терең 
сұхбаттарда емханаларда әртүрлі невроло-
гиялық ауытқулары бар, соңына дейін ем-
делмеген балаларды вакцинацияға жіберген 
жағдайлар болғанын, содан кейін жағымсыз 
фонда дамудағы түрлі ауытқулар болғанын 
атап өтті.

Медициналық мамандардың пікірінше, ата-а-
налардың жоспарлы балалар вакцинациясы-
нан өз бетінше бас тартуы кең таралған емес, 
бірақ жиі кездесетін құбылыс. Бұл негізінен 
дәл сол себептерге байланысты - баланың 
денсаулығының нашарлауынан қорқу, оның 
денсаулығына жалпы өте мұқият қарау.
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«Иә, мұндай жағдайлар болып тұрады. 
Жиі емес, бірақ болады. Негізінен, ата-
аналар бізге вакцинацияға шақыру үшін 
қоңырау шалған кезде бұл туралы теле-
фон арқылы айтады. Олар бас тартады, 
олар жақында ЖРВИ – мен ауырғанын, 
қазір бала жөтеліп жатқанын немесе 
балада мұрнынан су ағып жатқанын ай-
тады»

Қалалық емхана, ЖПД, Ақтау қаласы

Жоспарлы вакцинациядан бас тарту емхана-
да қандай да бір вакцинаның жеткіліксіз мөл-
шерімен (бұл, негізінен, өте сирек кездеседі) 
және бос уақыттың болмауымен ең аз дәре-
жеде байланысты болды.

Сандық өлшеу нәтижелері бойынша діни се-
бептермен вакцинациядан бас тарту сияқты 
маңызды аспект ең аз таралған себептердің 
бірі болғаны атап өтуге тұрарлық, ал терең 
сұхбат аясында медицина қызметкерлері бұл 
туралы жиі айтатын. Бұл, ең алдымен, зерттеу 
ірікітемесінде әйел адамдардың, жас ана-
лардың басым болуымен байланысты шығар.

Медицина қызметкерлерінің бағалауына 
сәйкес, діни себептер бойынша жоспарлы 
балалар вакцинациясынан бас тарту себеп-
тері кең таралған және іс жүзінде барлық 
жақта орын алатын құбылыс болып табыла-
ды. Яғни респондент тұратын елді мекеннің 
түріне (қала/ауыл) байланысты белгілі бір 
айырмашылықтар мен аймақтық айырмашы-
лықтар жоқ. Әдетте, мұндай жағдайларда 
вакцинациядан бас тартудың басты идеоло-
гы - баланың әкесі, ал анасы әрдайым оның 
қабылдаған шешімін орындайды.

«Соңғы уақытта діни себептерге бай-
ланысты вакцинациядан бас тарту өте 
көп болып жатыр. Олар келіп, діни себеп-
термен вакцинацияланбайтындарын бір-
ден айтады. Мұндай шешімнің артында 
әкелер тұр. Аналар балаларды күйеулері-
нен жасырын алып, вакцинация жасаған 
жағдайлар болды»

Емхана, ЖПД,  
Түркістан облысының ауылы

«Иә, көпшілігі діни себептерге байланыс-
ты бас тартады. Олар тіпті перзент-
хана қабырғаларында БЦЖ және В гепа-
титіне қарсы вакцинадан да  (ВВГ) бас 
тартады. Меніңше, олар діннің қандай 
да бір радикалды бағытын ұстанады»

ЭЛИОС медициналық орталығы,  
педиатр, Ақтөбе қаласы

Медицина қызметкерлерінің пікірі мен тәжі-
рибесі бойынша, ата-аналарды мұндай ше-
шімнен көндіру мүмкін емес.

«Ия, олар перзентханада болған кезде 
бірден бас тартады, одан кейін біз олар-
ға тиіспейміз, өйткені бұның пайдасы 
жоқ. Яғни, біз, әрине, емханаға келгенде 
олармен сөйлесеміз, бірақ әрқашан нәти-
жесіз болады»

№13 қалалық емхана, медбике,  
Алматы қаласы

«Қазір бізде барлық бас тартулар – бұл 
діни себептерге байланысты және 
COVID-19-дан бас тарту. Бірақ COVID-
19-ға байланысты бас тартулар болған 
кезде, біз оларды әлі де көндіре аламыз, 
бірақ діни себептер болған кезде ештеңе 
істей алмаймыз»

Дәрігерлік амбулатория, ЖПД,  
Түркістан облысының ауылы

Діни себептерге байланысты бас тартулар 
негізінен адам ағзасына сыртқы (құдайдан 
болмаған араласу) араласуға тыйым са-
лумен, сондай-ақ вакциналарда дін тыйым 
салған компоненттердің (мысалы, шошқа-
лардың биоматериалы) құрамына қатысты 
түсініктермен түсіндіріледі.

6.2.6. Мигрант балаларға арналған вакци-
нация мүмкіндіктері
Балаларды иммундаудың тағы бір маңызды 
аспектісі - ішкі және сыртқы мигранттардың 
балаларымен жұмыс істеу. Қазіргі заманғы 
әлеуметтік және физикалық мобильділіктің 
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жоғары қарқынын ескере отырып, өмір сүру 
ауқымын жиі өзгертетін адамдармен жұмыс 
жасау арқылы вирустық инфекциялардың 
потенциалды таралуын бақылауды қамтама-
сыз ету өте маңызды.

Балаларды ішкі және сыртқы мигранттармен 
вакцинациялау мүмкіндігі туралы мәселе ба-
лаларды иммундау процесіне қатысатын ме-
дицина қызметкерлерінің өкілдерімен терең 
сұхбат аясында зерттелді.

Жалпы, ішкі мигранттарға қатысты медицина 
саласының қызметкерлері балаларды вакци-
нациялау рәсімдеріне кедергі келтіретін қан-
дай да бір елеулі қиындықтар мен проблема-
ларды байқамады. Бұл қалалық та, ауылдық 
та ортаға тән.

Тұрғылықты жер бойынша емханада екпе 
алудың басты шарты оған тіркелу болып та-
былады. Емханаға және тұрғылықты жері бо-
йынша тіркелген жағдайда, ата-аналар үшін 
тегін негізде өз баласын вакцинациялауға 
мүмкіндік ашылады. Мұндай мүмкіндік бол-
маған жағдайда, бала кез-келген жағдайда 
маманмен қаралып, содан кейін вакцинация-
лауға лицензиясы бар болса, жеке клиникада 
вакцинацияға жолдама алады. Бірақ, әдетте, 
медицина қызметкерлерінің мәлімдемесі-
не сүйенсек, ішкі мигранттардың ағымдағы 
тұрғылықты жері бойынша емханаға тірке-
луінде және ресми рәсімделуінде қиындық-
тар жоқ екен. Уақытылы вакцинациялауға 
кедергі келтіретін жалғыз нәрсе – баланың 
ата-анасының тұрғылықты жерінде уақыт-
ша болмауы. Бұл жағдай жиі орын алады, 
әсіресе жазғы уақытта басқа жақтан келген 
ата-аналар балаларын ата/әжелеріне ауылға 
жібереді. Бірақ бұл үлкен жастағы балаларға 
қатысты. 0 айдан 18 айға дейінгі балаларға 
қатысты айтарлықтай қиындықтар жоқ.

«Барлығы вакцинациялауға құқылы, мен 
мұнда ешқандай проблема көрмеймін. Әр 
бала емханаға тіркелген. Егер ешқайда 
тіркелмесе және құжаттар болмаса, 
онда біз бұл мигранттарға ақылы кли-
никаға вакцина салуға жолдама береміз. 
Олар бізден кеңес пен жолдама ала ала-
ды».

№13 қалалық емхана, педиатр,  
Алматы қаласы 

«Ішкі мигранттар әрқашан вакцинация 
ала алады. Емханалардың қызметкер-
лері, көбінесе - өз аудандарында жұмыс 
істейтін учаскелік дәрігерлер мен медби-
келер - жаңа тұрғындарды бірден көреді. 
Олардың өздері ақ ауруханаларға барады. 
Сондықтан, бұл жерде ешқандай қиын-
дық жоқ. Кейде жиі қоныс аударудың 
салдарынан келушілер көзден жоғалып 
кетуі немесе балаларды жазға ата-ә-
желеріне ауылдарға беруі мүмкін, бірақ 
мүмкіндіктер әрқашан бар, бәрі қол же-
тімді».

LS Clinic, ЖПД, Алматы қаласы

Терең сұхбаттардың нәтижелері бойынша, 
сыртқы мигранттардың ата-аналарымен 
және балаларымен жұмыс көбінесе қалалар-
да жүзеге асырылады және жиі кездесетін 
тәжірибе емес деп айтуға мүмкіндік бере-
ді. Ауылдық жерлер үшін бұл іс жүзінде тән 
емес деп айтуға болады. Медицина қызмет-
керлерінің хабарламаларына сәйкес, сыртқы 
мигранттармен жұмыс ұқсас түрде жасалады 
– балалар емханаға уақытша тіркеледі және 
вакцинация процедурасынан өтеді. Тексеру 
кезінде міндетті түрде баланың вакцинация 
тарихын және ата-анасы келген елдің егу күн-
тізбесінің ерекшеліктерін зерттеуге назар ау-
дарылады.
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«Басқа елдерден келген қонақтар жағда-
йында біз барлығын тұрғылықты жері 
бойынша қараймыз, яғни егер олар біздің 
учаскеде тұрса, олар тексеру рәсімінен 
еш қиындықсыз өте алады. Біз оларды 
шақырамыз және бекітеміз».

№4 қалалық емхана, ЖПД,  
Қарағанды қаласы

Медицина қызметкерлерінің айтуынша, келу-
шілер көбінесе жеке клиникалардың қызме-
тін пайдаланады, әсіресе ірі қалаларда.

«Олар жеке медициналық орталықтарға 
барады. Кейде бізге Өзбекстаннан қоныс 
аударушылар келеді, біз оларды тіркей-
міз және қызмет көрсетеміз, вакцина-
циялаймыз. Егер олар тіркелсе, онда олар 
вакцинаны тегін алады».

Мақсат медицина орталығы, ЖПД,  
Алматы қаласы

«Мигранттар көбінесе мемлекеттік 
мекемелер балаларды вакцинациялауға 
мүмкіндік бермейді деп ойлайды, сондық-
тан өздері емханаларға бармайды. Жеке 
клиникаларға барып жатады. Жеке кли-
никалар да әрқашан тиімді бола бермей-
ді. Жеке клиникаларда байқалғандардың 
көпшілігі вакциналарды мемлекеттік 
клиникаларда тегін алуға болатынды-
ғын білмейді. Біз олармен сөйлесеміз, сол 
кезде олар: «Бізге осылай істеуге болады 
деп айтпады. Біз осы елдің азаматтары 
болмағандықтан мұндай мүмкіндікке ие 
емеспіз деп айтты» деп айтады. Жоқ, 
бізде барлық балалардың мүмкіндіктері 
бірдей. Егер біз ауыр операциялар тура-
лы айтатын болсақ, онда мұндай жағ-
дайларда – иә. Бұл емхана есебінен емес, 
мемлекет есебінен төленеді. Бұл сәттер-
де өзінің кейбір нюанстары бар»

№3 қалалық емхана, ЖПД,  
Ақтөбе қаласы

6.3. Вакцинация тәжірибесі
6.3.1. Көрсетілетін қызметтердің сапасы-
на қанағаттану
Балалары жоспарлы егу процедурасынан 
өткен респонденттерден екі негізгі көрсеткіш 
бойынша олардың қанағаттану дәрежесін 
белгілеуді сұрады:

•   Медициналық қызмет көрсету сапасы 
(тез тіл табысу, сыпайылық, қызмет-
керлердің ықыластылығы, қызмет 
көрсету жылдамдығы)

•   Медицина қызметкерлерінің кәсібилігі 
(медицина қызметкерлері вакцинаны 
дұрыс дайындап, екті, баланы ты-
ныштандыруға көмектесті)

Бағалау үшін 4 балдық бағалау шкаласы 
пайдаланылды, мұнда 1-толық қанағаттан-
дырылмады, ал 4 – толық қанағаттандырыл-
ды дегенді білдіреді. Алынған жауаптардың 
негізінде пікіртерімге қатысқан ата-аналар-
дың негізгі көпшілігінде медициналық қыз-
мет көрсету сапасына да (89%), сондай-ақ 
медициналық персоналдың кәсіби дайындық 
деңгейіне де (85,4%) қанағаттанады деп қо-
рытынды жасауға болады.

Зерттеуге қатысушылардың төрттен үш бө-
лігі (76%) белгілі бір дәрежеде медицина 
қызметкерлерімен алдағы вакцинациялау 
процедурасы туралы хабардар болды. Алай-
да, мақсатты топ өкілдерінің жартысынан 
азы ғана медицина қызметкерінен толық ақ-
парат алғандығын – 46,3%, ал әрбір үшінші 
респондент өзі алған ақпаратты жеткіліксіз 
деп тапқандығын-29,7% атап өткен жөн. Өз 
баласына екпе салар алдында мақсатты топ 
өкілдерінің елеулі үлесі (23,6%) медицина 
қызметкерімен мүлде хабарланбаған.

Деректерді талдау барысында вакцинация 
процедурасына дейін ата-аналар алатын ақ-
параттың толықтығы мен медициналық кө-
мектің қанағаттану деңгейі арасында тікелей 
байланыс бар екендігі анықталды. Мәселен, 
алдағы вакцинация туралы толық ақпарат 
алғандар жалпы медициналық көмектің са-
пасына көбірек дәрежеде қанағаттан екен-
діктерін көрсетті.
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8 кесте. Вакцинация процедурасынан өтпес бұрын Сіздің дәрігеріңіз немесе ме-
дицина қызметкеріңіз вакцина, оның сипаттамалары, құрамы, қасиеттері, ар-
тықшылықтары туралы Сізге айтып берді ме?

(медициналық қызмет көрсету сапасына қанағаттану дәрежесі бойынша бөлініс)

Толықтай 
қанағат-
танбай-

мын

Қанағат-
танбауым 

көбірек

Қанағат-
тануым 
көбірек

Толықтай 
қанағатта-

намын

Жауап 
беруге 
қинала-

мын
Иә, маған толық 
ақпарат берілді 13,3% 19,0% 29,2% 59,0% 11,1%

Иә, бірақ қалаған-
дай егжей-тегжей-
лі емес

26,7% 31,0% 37,8% 26,3% 11,1%

Жоқ, маған вакци-
на туралы ештеңе 
айтылмады

60,0% 49,2% 32,8% 14,3% 66,7%

Есімде жоқ 0,0% 0,8% 0,2% 0,5% 11,1%

7 кесте. Сіз өзіңіздің балаңызбен вакцинация процедурасын қалай өткізгеніңізді 
есіңізге түсіріңізші. Айтыңызшы, Сіз қаншалықты ... қанағаттанасыз?

Толықтай 
қанағаттан-

баймын

Қанағат-
танбауым 

көбірек

Қанағат-
тануым 
көбірек

Толықтай 
қанағатта-

намын

Жауап бе-
руге қина-

ламын
Медициналық 
қызмет көрсе-
ту сапасымен

3,4% 7,1% 26,9% 62,1% 0,5%

Медицина 
қызметкерле-
рінің кәсібилі-
гімен

5% 8,9% 24,7% 60,7% 0,8%

46,3%
29,7%

23,6%

0,5%



61

АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП

Облыстар бойынша жауаптардың бөлінуінен алдағы вакцинациялау рәсімі туралы толық ақ-
паратты Түркістан (54,9%) және Ақтөбе (52,8%) облыстарының елді мекендерінде тұратын 
ата – аналар көбірек алса, Маңғыстау облысы мен Алматы қаласындағы ата-аналар сирек 
алғандығы анықталды.

9 кесте. Вакцинация процедурасынан өтпес бұрын Сіздің дәрігеріңіз немесе 
медицина қызметкеріңіз вакцина, оның сипаттамалары, құрамы, қасиеттері, 
артықшылықтары туралы Сізге айтып берді ме? (облыс бойынша бөлініс)

Алматы қ. Ақтөбе 
облысы

Қарағанды 
облысы

Маңғыстау 
облысы

Түркістан 
облысы

Иә, маған толық 
ақпарат берілді 36,5% 52,8% 49,0% 39,3% 54,9%

Иә, бірақ 
қалағандай 
егжей-тегжейлі 
емес

35,1% 26,4% 29,5% 29,8% 25,2%

Жоқ, маған 
вакцина 
туралы ештеңе 
айтылмады

28,2% 20,4% 21,2% 29,8% 19,3%

Есімде жоқ 0,2% 0,5% 0,3% 1,2% 0,6%

Жалпы, балалары екпе алған ата-аналардың көпшілігі алдағы вакцина туралы негізгі ақпарат 
алған жоқ. Осылайша, респонденттердің 40%-дан азы өндіруші ел, вакцинаны сақтау шартта-
ры, сондай-ақ мерзімі туралы хабардар болды.

Қалалық респонденттермен салыстырғанда ауыл тұрғындары алдағы вакцина туралы көбірек 
хабардар болды. Мүмкін, жауаптардың мұндай таралуы қала тұрғындары алынатын ақпарат-
қа қатысты талаптырақ болуымен, ал ауыл тұрғындарына әлдеқайда төмен ақпараттық талап 
қою сипатты болуымен түсіндірілетін шығар.

38,5
%

60,1
%

1,4%

36,9
%

61,5
%

1,5%

33,2%

64,9%

2,0%
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Ата – аналардың жартысынан көбі (57,6%) вакцинацияға дейін медицина қызметкерлері ампу-
ланың тұтастығын көрсеткенін атап өтті. Көптеген жағдайларда вакцинасы бар ампула ата-а-
налардың көз алдында ашылды. Сонымен қатар, ампуланың әрбір жетінші ашылуы ата-ана-
лардың қатысуымен болған жоқ (14%). Бұл жағдайлар салыстырмалы түрде сирек кездесетіні-
не қарамастан, пациенттердің үлкен ағымы жағдайында медициналық қызметкерлер әрдайым 
бұл ережеге тиісті көңіл бөле алмады. Екінші жағынан, барлық медициналық қызметкерлер 
ампуланың тұтастығын көрсетудің міндетті талабымен таныс болмауы да мүмкін.

25. 

36,6%

62,2%

1,2%

42,1%

56,2%

1,7%

31,5%

66,8%

1,7%

46,8%
51,9%

1,3%

29,5%

68,6%

1,9%

39,8%

58,1%

2,1%

Жалпы, мұндай бақылаулар терең сұхбатқа қатысушылардың жауаптарында да көрініс таба-
ды. Осылайша, балалары вакцина алған ата-аналардың барлығы дерлік өндіруші ел туралы 
хабардар болмады.

57,6%

41,5%

0,3% 0,7%

81,8%

14,0%
0,5% 3,7%
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«Олар маған бұл вакцинаның неден екенін 
айтты, бірақ өндіруші ел туралы және 
жанама әсерлер туралы ешқандай ақпа-
рат бермеді».

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

Негізінен респонденттер вакцина туралы, 
оның тағайындалуы және ықтимал жанама 
әсерлері туралы ақпарат алды. Сондай-ақ, 
терең сұхбат барысында ата-аналар келесі 
бала туылған кезде вакцинацияға көбірек қы-
зығушылық танытқандығы анықталды.

Айта кету керек, «вакцинацияға қарсы» рес-
понденттердің едәуір бөлігі вакцинацияны 
талап еткен медицина қызметкерлерінің қы-
сымымен БЦЖ вакциналарын жасауға мәж-
бүр болды. Ол қызметкерлер ата-аналарға 
вакцинацияланбаған балаларды аурухана-
дан шығаруға тыйым салды.

«Перзентханада біз барлық аналармен 
бірге кезекте тұрдық және барлық ба-
лаларға сол иыққа вакцинация жасаған 
болатын. Вакцинациясыз ешкімді шы-
ғарған жоқ».

Ата-ана, Алматы қаласы

Балалары егілген ата-аналардың көпшілігіне 
(67,2%) вакцинация рәсімін ұйымдастыруға 
қатысты ешқандай шағымдар тән емес. Со-
нымен қатар, шағымдардың болмауы көбі-
несе қазақтілді респонденттерге тән – 71,4%. 
Сонымен бірге, мақсатты топтың әрбір үшін-
ші өкілі жақсырақ ұйымдастырылуды күтсе, 

ал респонденттердің 5,3%-ының күтулері 
мүлдем ақталмады.

Мақсатты топтардың өкілдері мемлекеттік 
және жеке клиникаларда вакцинациялау қыз-
меттерінің сапасына қатысты бір мәнді ұста-
нымға ие болмады. Бір жағынан, ата-аналар-
дың жаппай пікіртерімінің нәтижелері орта 
есеппен олардың үштен бірінен көбі мемле-
кеттік те, жеке меншік медициналық мекеме-
лердегі де медициналық қызметтердің сапа-
сын бірдей жоғары бағалайтынын көрсетеді. 
Екінші жағынан, вакцинациялау қажеттілігіне 
күмәнданған немесе одан бас тартқан, терең 
сұхбат аясында сұхбат алған ата-аналар кө-
бінесе жеке клиникалардағы медициналық 
қызметтердің сапасын жоғары бағалайды. 
Көбінесе, ата-ана тәжірибесіне сүйене оты-
рып, мемлекеттік медициналық мекемелер-
ді ата-аналар тек балама болмаған кезде 
вакцинация жасауға болатын орын ретінде 
қарастыратын жағдайлар жиі байқалды, ал 
баланы тексеру және медициналық қарау не-
гізінен жеке клиникаларда жүргізілді.

Балаларды вакцинациялау қызметтеріне қа-
тысатын медицина қызметкерлерінің өзде-
рі болса (көп жағдайда мемлекеттік емхана 
вакцинация процедурасынан өтуге болатын 
жалғыз орын болып табылады) вакцинация 
қызметтерінің сапасында айтарлықтай айыр-
машылықты көрмейді. Алайда, мемлекеттік 
емханалардың кейбір сұхбат берушілері жеке 
клиникаларда пациенттерге көбірек көңіл 
бөлінетіндігімен және вакциналарды сақтау 
ережелерін бұзу қаупі аз екендігімен келісті.

67,2%

27,1%

5,3% 0,5%
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6.3.2. Ата-аналардың мінез-құлық модель-
дері: гендерлік аспект
Жүргізілген өлшеудің нәтижелері балаларды 
вакцинациялау мәселелеріндегі аналар мен 
әкелердің мінез-құлқы бір-бірінен айтарлық-
тай ерекшеленбейтінін айтуға мүмкіндік бе-
реді. Әкелер де, аналар да балаларына қам-
қорлық жасай отырып, вакцинацияға ықпал 
ете алады және кедергі жасай алады. Әрине, 
аналар көбінесе әкелерге қарағанда  эмоцио-
налды түрде көбірек сезімтал болады, бірақ 
әкелер көбінесе егжей-тегжейлі сұрақтар қою 
арқылы алаңдаушылық білдіреді немесе 
діни себептер бойынша вакцинациядан бас 
тартудың бастамашысы болады. Вакцина-
цияға деген сенімсіздік көбінесе жас аналар-
да байқалады.

«Көбінесе жас аналар алаңдайды. Әкелер 
сабырлы, сіз оларға вакцинация қажет 
деп айтасыз – олар келіседі».

№ 1 қалалық емхана, ЖПД,  
Алматы қаласы

«Негізінен әкелерге бәрібір. Бұл мәселеде 
аналар көбірек мұқият. Соңғы шешімді 
олар жасайды. Әкелер баланың өмірінің 
алғашқы 10 жылында анасы жауап бере-
ді деп санайды, сондықтан олар көп нәр-
сені біле бермейді».

LS Clinic, ЖПД, Алматы қаласы 

Кейбір өңірлік ерекшеліктер де тіркеледі. Мә-
селен, Ақтөбе және Қарағанды облыстары-
ның, сондай-ақ Түркістан облысының ауыл-
дық аудандарының медицина қызметкерлері 
әкелердің де қырағылық танытатынын жиі 
атап өтті. Мұндай көрініс әсіресе діни отба-
сыларға, олардың патриархалдығына байла-
нысты тән.

«Қатты сенушілердің арасынан болатын 
ер адамдар сәл агрессивті келеді. Олар 
әйелдерімен бірге келгеніне қарамастан, 
әйелдері талқылауға көп қатыспайды».

№ 3 қалалық емхана, педиатр, 
 Ақтөбе қаласы

«Ер адамдар өте сақ келеді. Кейбір ана-
лар күйеуінің рұқсатынсыз вакцинацияға 
келісім бермейді». 

№4 қалалық емхана, педиатр, 
 Ақтөбе қаласы

«Кейде анасы келіп, күйеуі вакцинация 
жасауға рұқсат бермейді дейді. Біз оны 
шақырып, бөлек әңгіме жүргіземіз. Қа-
жет болса, біз педиатр дәрігерін шақы-
рамыз». 

№4 қалалық емхана, ЖПД,  
Қарағанды қ.

Дәрігерлердің байқауларына сәйкес ата-а-

13,3%

27,8%
36,8%

11,1% 11,0%
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налардың үлкен буыны (қазіргі ата-әжелер) 
көбінесе бейтарап позицияны ұстанады. Бір 
жағынан, олардың көпшілігі, бұрын вакцина-
циялау тәжірибесіне ие бола тұрып, вакци-
нацияға қатты қарсы келмейді, бірақ екінші 
жағынан, олар көбінесе ата-аналардың пікі-
ріне әсер ете алмайды, олардың вакцинаны 
қаламауына қарсы тұра алмайды.

6.3.3. Вакцинациялау процедурасынан ке-
йін жағымсыз салдармен қақтығысу тәжі-
рибесі
Балалары вакцинация процедурасынан өт-
кен ата-аналардың көпшілігі вакцинациядан 
кейін балаларында ешқандай жанама әсер-
лер байқамағанын атап өтті, ал мақсатты топ 
өкілдерінің үштен бірі, керісінше, әртүрлі сал-
дарды байқады.

Байқалған жанама әсерлер туралы Қараған-
ды облысынан (34,2%), Алматы қаласының 
(33%), сондай-ақ Ақтөбе облысының (32,9%) 
респонденттері бірдей дәрежеде айтты. Өз 
кезегінде, егудің салдары Маңғыстау облы-
сының балаларында ең аз байқалды.

Сондай-ақ, деректерді талдау кезінде Пир-
сонның Хи-квадрат статистикалық критерийі 
қолданылды. Бұл вакцинациядан кейін бай-
қалған салдарды қабылдауға процедураның 
сапасына қанағаттану көрсеткіштерінің әсе-
рін талдауда кері корреляцияның болуын 
анықтауға мүмкіндік берді. Бұл дегеніміз вак-
цинацияның өтуі туралы алынған әсер вак-
цинация процедурасынан кейінгі баланың 
денсаулық жағдайын бағалауға белгілі бір 
түрде әсер етуі мүмкін дегенді білдіреді.

10 кесте. Вакцинация рәсімінен кейін баланың денсаулық жағдайын бағалаудың көр-
сетілген қызметтердің сапасын бағалауға қатысты тәуелділігін сипаттайтын 
көрсеткіштер

Менің 
үміттерім 

толығымен 
ақталды, 

бәрі жақсы 
өтті

Менің үміттерім 
ішінара ақталды, 

мен жақсырақ 
ұйымдастыруды 

күттім

Менің үміттерім 
мүлдем ақталмады, 

бәрі нашар 
ұйымдастырылды

Жауап 
беруге 

қиналды

Вакцинация 
процедурасынан 
өткеннен кейін Сіздің 
балаңызда қандай да 
бір жанама әсерлер 
байқалды ма?

Да 25,7% 37,1% 45,2% 37,5%

Нет 71,4% 61,9% 53,8% 50%

З/О 0,2% 0,2% 1,1% 12,5%

30,1%

69,6%

0,3% 34,2% 33,0% 32,9%

26,0%

20,2%
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Зерттеу нәтижелері вакцинациядан кейін 
қандай да бір жағымсыз салдарларды анық-
таған жоқ - тіркелген жағдайлардың көпшілі-
гінде ағзаның бөтен денелерді енгізуге қатыс-
ты табиғи реакциясын байқауға болады.

Мысалы, дене температурасының жоғары-
лауы вакцинация процедурасынан кейін пай-
да болатын ең көп таралған жанама әсер 
болды – 88,6%. Балалардың жартысында егу 
орнында қызару байқалды – 50,5%, ал бала-
лардың 45,8%-ы ұйқышылдық пен әлсіздену 
сипатталды. Мақсатты топтың әрбір үшінші 
өкілі баланың тітіркенуі (31,9%), сондай-ақ 
егу орнында қатты ауырсыну (27,4%) болға-
нын айтты. Және де, одан кейін, респондент-
тердің 9,6%-ы аллергиялық реакциялардың 
көрінісі туралы айтты. Қалған жағдайларда 
басқа жанама әсерлер жайлы ата-аналар 
әлдеқайда азырақ атап өтті.

Жалпы, терең сұхбат барысында алынған 
мәліметтер вакцинация процедурасынан ке-
йін балаларында әртүрлі реакциялар болған 
ата-аналардың көпшілігі бұл баланың дене-
сінің қалыпты реакциясы екенін білетіндігін 
көрсетті. Алайда, көптеген ата-аналардың 
сенімі олар медициналық мамандардан есті-
меген баланың реакциясы болған кезде жо-
ғалады. Оқшауланған жағдайларда мұндай 
жағдайлар ата-аналар мен медициналық 

қызметкерлер арасындағы қақтығыстарға 
және түрлі істі қарастыру процестеріне әкел-
ді. Әдетте, мұндай қақтығыстардың өршуіне 
жол бермеу үшін дәрігер ата-анасымен жеке-
жеке түсіндірме әңгіме жүргізеді.

«Дәл сол күні баланың қызуы көтеріліп, 
бала мазасыздана бастады, бірақ дәрігер 
бұл қалыпты реакция екенін айтты».

Ата-ана, Түркістан облысының ауылы

«Менің баламда асқынулар болған жоқ. 
Мен бірақ енді құрбымның тәжірибесі-
нен кейін вакцина салғым келмейді. Оның 
балаларының температурасы көтеріліп, 
мұрындарынан су ағып жатты. Бұл да 
негізі қорқынышты жағдай». 

Ата-ана, Алматы қаласы

«Вакцинациядан кейін қызымның аяғы 
ісіп кетті, ол қадам жасай алмады. Дә-
рігерлер ешқалай көмектеспеді, олар мен 
дұрыс қарамадым және егу жасалған 
жерді сулап қойдым деді, бірақ негізінен 
олай болмады». 

Ата-ана, Алматы қаласы
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«Келесі күні температура көтерілді - 
жедел жәрдемді шақырдым, дәрігерлер 
баланың суық тигенін айтты, бірақ біз 
күні бойы үйде отырдық». 

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

«Мен әрқашан да ата-аналарға оның 
салдары туралы ескертемін. Бұл менің 
жаттап алған жаңылтпашым сияқты». 

Алгамед МО, педиатр, Алматы қаласы

Медициналық мекемелердің қызметкерле-
рімен терең сұхбаттардың нәтижелеріне сү-
йене отырып, балалары вакцинаның жанама 
әсерлерін бастан кешірген ата-аналардың бір 
бөлігі қайталанған, әлдеқайда қатты реакция 
көріністерінен қорқып, кейінгі вакцинация-
лардың қажеттілігіне күмәндана бастағаны 
анықталды.

6.3.4. Медицина қызметкерлеріне деген се-
нім деңгейі
Сандық пікіртерім барысында мақсатты топ 
өкілдерінен вакцинация процедурасына қа-
тысты медициналық мекемелер мен қызмет-
керлерге деген сенім деңгейін бағалау сұрал-
ды. Жалпы, ата-аналар арасында сенімнің 
жоғары деңгейі туралы айту мүмкін емес: 
респонденттердің үштен екісі медициналық 
қызметкерлерге балаларды вакцинациялау-
ға қатысты өздерінің сенімдері туралы хабар-
лады. Пікіртерімге қатысқан әрбір төртінші 
адам шешім қабылдай алмай, бейтарап баға 
берді. Өз кезегінде сенімнің болмауы пікірте-
рімге қатысқан әрбір жетінші ата-анаға тән.

Географиялық бөліністі алсақ, онда сенім-
нің ең төменгі деңгейі Маңғыстау облысы-
нан (56,2%) және Алматы қаласынан (58,7%) 
келген респонденттерге тән. Дегенмен, Маң-
ғыстау облысына егілген балалардың жана-
ма әсерлерінің ең аз көрінісі тән болды.

11 кесте. Вакцинация процедураларына қатысты медициналық қызметкерлер мен 
медициналық мекемелерге қаншалықты сенесіз? (облыстық бөлініс)

Алматы қ. Ақтөбе 
облысы

Қарағанды 
облысы

Маңғыстау 
облысы

Түркістан 
облысы

Мүлдем сенбеймін 5,6% 4,7% 6,2% 9,2% 6,7%
Сенгеннен гөрі сенбеймін 6,8% 9,7% 7,0% 9,2% 6,6%
Екеуі де емес 28,4% 19,7% 22,5% 22,9% 20,2%
Сенбегеннен гөрі сенемін 38,3% 37,8% 37,9% 30,9% 32,4%
Толықтай сенемін 20,4% 27,5% 26,0% 25,3% 33,9%
Жауап беруге қиналамын 0,5% 0,6% 0,4% 2,4% 0,2%

6,3% 7,4%

23,5%

35,9%

26,4%

0,6%
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Статистикалық талдау барысында Пирсон-
ның Хи-Квадраттық критерийі сенім деңгейі 
мен елді мекен түрі арасында корреляция-
ның болуын анықтады. Мәселен, қалаларда 
тұратын респонденттермен салыстырғанда ( 
59,7%) ауыл тұрғындарының медициналық 
мекемелер мен қызметкерлерге деген сенім 
деңгейі жоғарырақ (67,4%). Мұндай жағдай 
қала тұрғындары тарапынан ауылдық елді 
мекендердің тұрғындарымен салыстырған-
да медициналық мекемелер мен медицина-
лық персоналға қойылатын неғұрлым жоға-
ры талаптарға байланысты болуы мүмкін. 
Сонымен қатар, балаларды вакцинациялау 
туралы ақпараттың негізгі көзі (ең алдымен, 
шындыққа сәйкес келмейтін) интернет бол-
ғандықтан, ауыл тұрғындарының жоғары се-
нім деңгейі ауылдарда интернет байланысы-
ның төменірек деңгейде болуының салдары 
болуы ықтимал.

Ата-аналардың білім беру деңгейінің бір 
бөлігінде алынған білім деңгейінің жоғары-
лауымен (орта арнайы білімге дейін) сенім-
нің жиынтық көрсеткішінің жоғарылау тен-
денциясын байқауға болады, бірақ орташа 
деңгейден жоғары, оң бағаның жиынтық көр-
сеткіші «төмендейді». Керісінше, толық және 
ішінара сенімсіздіктің жиынтық көрсеткіші 
жоғары білім деңгейіне дейін төмендеу дина-
микасын сақтайды, алайда жоғары оқу орны-
нан кейінгі білімі бар ата-аналар арасында 
қайтадан өсе түседі. Корреляциялық талдау 
сенім деңгейі мен алынған білім арасындағы 
маңызды, бірақ әлсіз корреляциялық байла-
ныстың бар болуын көрсетеді.

Респонденттердің сатып алу қабілетінің си-
паттамалары жоғарылаған сайын сенімсіздік-
тің жиынтық көрсеткішінің төмендеу тенден-
циясына қарамастан, корелляциялық талдау 
маңызды тәуелділіктерді анықтамады, бұл 
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дегеніміз кірістің сенім деңгейіне әсерінің 
жоқтығы туралы айтуға мүмкіндік береді.

Жалпы, медициналық мекемелерге деген се-
нім деңгейінің төмендігінің негізгі себептерін 
екі топқа бөлуге болады:

•   Медицина қызметкерлерінің жұмы-
сына деген қанағаттанбау - 60% (ре-
спонденттердің 37,8% - ы Медицина 
қызметкерлерінің құзыреттілігіне, 
қалған 22,2%-ы олардың хабардар 
болу деңгейіне наразылықтары бар).

•   Ақпараттық алаң - 44,6% (мақсатты 
топ өкілдерінің 28,8%-ы балалары 
вакцинацияланған ата-аналардың 
теріс тәжірибесін атап өтті, 11,5%-ы 
өз пікірлерін интернеттен алынған 
жаңалықтар негізінде, ал 4,3%-ы 
WhatsApp жіберілімдері негізінде құр-
ды).

Сонымен қатар, әрбір сұралған бесінші адам 
қазақстандық медицинаға принципті түрде 
сенбейді.

Пирсонның Хи-квадраттық статистикалық 
критерийі бір жағынан респонденттердің тұ-
ратын жері мен отандық медицинаға деген 
сенімнің төмендігінің арасындағы корреля-

цияны, екінші жағынан вакцинацияның те-
ріс тәжірибесінің болуы арасындағы кор-
реляцияның болуын анықтады. Мәселен, 
қазақстандық медицинаға деген принципті 
түрде сенімсіздік ең көп дәрежеде Түркістан 
(27,4%) және Ақтөбе (25,7%) облыстарының 
сұрастырылған тұрғындарына тән. Теріс тә-
жірибенің болуы туралы өз кезегінде Қа-
рағанды облысының (34,7%) және Алматы 
қаласының (31,7%) тұрғындары бәрінен жиі 
айтқан болатын.

Ереже бойынша, балаларды вакцинация-
лауға қатысты мәселелерде медициналық 
қызметкерлерге деген сенім білдіру олардың 
кәсіби дайындығының сапасын бағалауға не-
гізделген. Жалпы алғанда, 51,5% медицина 
қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін жо-
ғары бағалайды: сұралғандардың 27,4%-ы 
медицина қызметкерлерінің жоғары біліктілік 
деңгейі туралы, тағы 24,1%-ы олардың жоға-
ры хабардарлығы туралы айтты. Пікіртерімге 
қатысқан әрбір бесінші адам өз балаларына 
екпе жасағандардың оң тәжірибесін атап өтті 
(21,9%). Шамамен тура осындай үлес меди-
цинаға қатысы бар және өз тәжірибесінде 
барлығы қалай құрылғанын біледі (19,6%).

22,0%
15,4% 14,8% 11,4% 11,4%

17,0%

67,8%
61,7% 60,2% 63,3% 63,4% 65,9%
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6.4. Ақпараттық сүйемелдеу және ақпарат 
көздері
6.4.1. Ақпарат көздері және сенім деңгейі
Ақпарат көздері халықтың иммундауға де-
ген көзқарасына әсер ететін және де оны 
қалыптастыратын маңызды факторлардың 
бірі болып табылады. Қазіргі әлемде қоғам 
күн сайын үлкен көлемдегі ақпаратқа қанық 
болады. Жаңа ақпараттың күнделікті мас-
сиві өте үлкен және сенімді де, бұрмаланған 

да деректерді қамтиды, соның ішінде бала 
вакцинациясының рөлі мен орны, вакцина-
лардың балалардың денсаулық жағдайына 
әсері туралы да ақпарат көп. Осыған байла-
нысты халықтың әртүрлі ақпарат көздеріне 
және оларға деген сенім деңгейіне қатысты 
қалауын зерттеу ғана емес, сонымен қатар 
осы немесе басқа арна балаларды вакцина-
циялау практикасына қалай әсер ететінін тү-
сіну маңызды.
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Зерттеу нәтижелері медицина қызметкерлері 
иммундау туралы негізгі ақпарат көзі болып 
табылатындығын көрсетті - сұралған ата-а-
налардың жартысынан көбі дәрігерлер мен 
медбикелерден ақпарат алады, бұл маман-
дандырылған медициналық сайттарды негізгі 
ақпарат көзі ретінде пайдаланатын ата-ана-
лардың санынан екі есе көп. Көбінесе ата-а-
налар әлеуметтік желілерден, әріптестерінен/
достарынан/таныстарынан, теледидардан 
және жаңалықтар талдау сайттарынан ақпа-
рат алуды жөн көреді. Ең аз пайдаланыла-
тын ақпараттық көздер - бұл мессенджерлер, 
YouTube платформасындағы видео-хостинт-
гетр , медициналық мекемелердегі тараты-

лымдар мен ақпараттық тақталар. Газеттер, 
журналдар мен радионы ата-аналар пайда-
ланбайды десек те болады.

Ата-аналардың зерттелген жас топтарының 
бөлінісінде үлкенірек жастағы топ өкілдері 
(35-44 жастағы) ақпаратты тікелей медици-
налық қызметкерлерден алғысы келеді. Ал 
жас ата-аналар көбінесе әлеуметтік желілер-
ден, сондай-ақ олардың әлеуметтік ортасы-
нан (әріптестер/таныстар) ақпаратқа назар 
аударады екен. Алайда, олар сонымен қатар 
мамандандырылған сайттарда жариялана-
натын ресми ақпараттың ең көп тұтынушы-
лары болып табылады
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48,8%
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Алынған жаппай пікіртерімнің нәтижелеріне 
сәйкес, балаларды вакцинациялаудан көбі-
несе бас тартатын ата-аналар балаларды 
иммундау туралы ақпарат алудың негізгі 
арнасы ретінде әлеуметтік желілерді (21%), 
мессенджерлерді (19,8%) пайдаланып, ақпа-
ратты әріптестерінен/таныстарынан, туыста-
рынан (20,5%) алады екен. Бұған керісінше, 
жоспарлы вакцинация туралы оң шешімді 
қабылдайтын ата-аналар  көбінесе медици-
налық мекемелердің қызметкерлерімен тіке-
лей сөйлесуді (78,4%), мамандандырылған 
Интернет-сайттарды (66,7%) қолдануды жөн 
көреді екен.

Ата-аналардың балаларды вакцинациялау-
дың нақты аспектілері туралы көбірек хабар-
дар болуына қол жеткізу үшін вакцинация 
туралы ақпарат көздерінің ақпаратқа деген 
әсеріне корреляциялық талдау жүргізілді. 
Деректерді талдау екі ақпарат көзіне – ме-
дициналық мекемелердің қызметкерлеріне 
және емханалардағы/медициналық орталық-
тардағы, коммерциялық емес ұйымдардағы 
үлестірімдерге қатысты аз, бірақ статисти-
калық маңызды корреляцияны анықтады. 
Атап айтқанда, медициналық мекемелердің 
қызметкерлерімен жиі кеңесетін ата-аналар 
вакцинацияның маңыздылығы мен мүмкін-
діктері, вакцинацияның нақты әдістері, вак-
циналарды тағайындау және егу кестесі ту-

ралы көп жағдайда біледі. Вакцинацияның 
ерікті, еріксіз сипаты, вакцинацияның артық-
шылықтары мен қауіптері, вакциналардың 
типтері мен түрлері (тірі/тірі емес және т.б.) 
сияқты аспектілер аз дәрежеде ашып айты-
лады. Соңғы аспект көбінесе таратылатын 
материалдың көмегімен ата-аналарды ақпа-
раттандыру аясында қамтылған.

Балаларды иммундау мәселесінде ата–ана-
лардың ең жоғары сенім көрсеткіші медици-
налық мекемелердің қызметкерлеріне қатыс-
ты тіркеледі - жалпы алғанда ата-аналардың 
72,6%-ы медициналық мекемелердің қыз-
меткерлерінен алынған ақпаратқа қандай да 
бір дәрежеде сенеді. Сенім деңгейі бойынша 
екінші орында – медициналық мекемелер-
дегі балаларды вакцинациялау тақырыбы-
на арналған ақпараттық тақталар (сенімнің 
жиынтық көрсеткіші – 67,5%). Тарату мате-
риалдары және мамандандырылған сайттар, 
жаппай пікіртерім нәтижелері бойынша, ең 
жоғары сенім көрсеткіштері бар ақпарат көз-
дерінің тізіміне кіреді. Ата-аналар әріптесте-
рінен/достарынан/таныстарынан/туыстары-
нан алынған ақпаратқа (49,7%), YouTube ви-
деороликтері және мессенджерлер арқылы 
таратылатын ақпаратқа азырақ дәрежеде 
сенеді (сенімнің жиынтық көрсеткіштері тиі-
сінше 22,8% және 16,5% тең).
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Ата-аналардың ақпараттық қалауын талдай 
отырып, жаппай пікіртерім нәтижелері мен 
ата-аналармен, медицина қызметкерлерімен 
терең сұхбат сериясынан алынған бағалау-
лардағы айырмашылықты атап өткен жөн. 
Соңғылары, атап айтқанда, сарафан радио-
сы және онлайн (мессенджерлер, әлеумет-
тік желілер және т.б.) аясында таратылатын 
ақпаратты балалардың вакцинациясы тура-

лы ата-аналардың ойларына айтарлықтай 
әсер ететіндігі туралы айтты. Бұл телефон 
сауалнамасы арқылы алынған, әлеуметтік 
мақұлданған жауаптар деп аталатын немесе, 
керісінше, медицина қызметкерлерінің айна-
ласындағы шындықты бұрмаланған қабыл-
дауының тікелей дәлелі болуы мүмкін. Бұл 
қарама-қайшылықтың табиғаты қосымша 
зерттеуді қажет ететіндігі анық.

12 кесте. Ата-аналардың балалар вакцинациясы туралы нақты ақпарат көздеріне 
деген сенім деңгейі

Толықтай 
сенбеймін

Сенгеннен 
гөрі 

сенбеймін

Екеуі 
де 

емес
Сенбегеннен 
гөрі сенемін

Толықтай 
сенемін

Жауап 
беруге 

қиналамын

Теледидар 16,0% 12,3% 26,8% 25,1% 17,8% 2,0%

Газеттер/ Журналдар 19,9% 15,4% 23,5% 17,3% 9,7% 14,2%

Радио 20,4% 13,9% 20,7% 15,2% 9,1% 20,6%

Медициналық 
мекемелердің 
қызметкерлері

4,9% 6,5% 15,7% 34,4% 38,2% 0,4%

Мамандандырылған 
Интернет-сайттар 10,8% 9,2% 19,0% 32,0% 25,1% 3,9%

Жаңалықтар және 
талдау сайттары 12,9% 11,4% 25,4% 29,7% 16,5% 4,1%

Әлеуметтік желілер 23,9% 16,2% 26,8% 20,2% 9,3% 3,6%

YouTube сайтындағы 
роликтер 27,0% 19,2% 24,8% 16,8% 6,0% 6,2%

Мессенджерлер 
(WhatsApp, Telegram) 38,2% 20,8% 21,0% 11,6% 4,9% 3,5%

Әріптестер/таныстар/
достар/туыстар 12,0% 13,0% 23,8% 30,1% 19,6% 1,5%

Емханалардағы/жеке 
медициналық орта-

лықтардағы ақпарат-
тық тақталар

5,7% 6,9% 18,6% 37,9% 29,6% 1,3%

Емханалардағы/
медициналық ор-

талықтардағы/ком-
мерциялық емес 

ұйымдағы үлестірме 
материалдар

10,3% 9,8% 23,3% 32,7% 21,1% 2,7%
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Терең сұхбат барысында медицина қызмет-
керлері ата-аналарға бала вакцинациясы 
туралы ақпаратты беру жүктілік кезінде бас-
талатынын айтты. Болашақ ананың жүктілік 
барысын бақылайтын дәрігер оны алдағы 
егулер туралы хабардар етеді және егу күн-
тізбесімен таныстырады. Бала туылғаннан 
кейін жауапты медициналық персонал ата-
-аналарға алдағы барлық егулер туралы 
үнемі хабарлайды, вакцина туралы барлық 
қажетті ақпаратты береді (атауы, тағайында-
луы, қауіптері, жанама әсерлері, қарсы көр-
сетілімдері). Сонымен қатар, қажет болған 
жағдайда ата-аналармен профилактикалық 
әңгімелер жүргізіледі.

«Ақпараттық сүйемелдеу дегеніміз бұл 
баланың даму кабинетінде анамен әң-
гімелесу. Дені сау балаларға арналған 
осындай кабинет бар. Біз буклеттер, 
брошюралар таратамыз, онда тақы-
рыптардың бірі дәл осы балаларды вак-
цинациялау, вакцинация күнтізбесімен 
таныстырамыз»

№10 ҚЕ, ЖПД, Алматы қ.

Жалпы, медициналық жүйе әр жаңа туған 
нәресте медициналық қызметкердің қатаң 
жеке бақылауына автоматты түрде түсетін 
етіп жасалған. Қандай да бір сұрақ туындаған 
жағдайда, нәрестелердің ата-аналары бірінші 
кезекте өздерінің учаскелік дәрігерлеріне және 
патронаж мейірбикелеріне жүгінеді немесе 
Интернеттен ақпарат іздейді, бірақ содан ке-
йін медициналық қызметкерлерге интернетте 
алынған осы немесе басқа ақпаратты растау/
жоққа шығару үшін жүгінеді. Сондай-ақ, ата-а-
налар өте шұғыл сұрақтар туындаған жағдай-
да медицина саласында жұмыс істейтін таныс 
адамдарға жүгінетінін айтады.

«Менің жақын ортамда, менің құрбым-
ның әпкесі бар – ол педиатр және кей-
де шұғыл нәрсе болған кезде немесе өзі-
міз ана ретінде уайымдаған сәттерде, 
біз осы педиатр танысымызға тікелей 
WhatsApp-қа жазамыз» 
Ата-ана, Түркістан облысындағы ауыл

Дегенмен, қазіргі ата-аналар Интернеттің 
кеңістігіне еніп, ақпаратты өз бетінше жиі-
рек зерттей бастады. Әдетте, ата-ана өзінің 
сұрауын іздеу жүйесіне енгізеді, содан кейін 
тиісті (көбінесе расталмаған) сілтемелерге 
көшеді. Атап айтқанда, ата-аналар Google із-
деу жүйесіне сенеді. Кейбіреулер Google-дегі 
барлық ақпаратқа сенім білдіре отырып, бір 
тұтас ретінде қабылдайды. Google арқылы 
ата-аналар көбінесе балаларды иммундау 
тақырыбына арналған мамандандырылған 
сайттарға және ата-аналар әртүрлі тақырып-
тар бойынша пікірталастар өткізетін форум-
дарға көшеді, бұл міндетті түрде жалған ақ-
парат қаупімен бірге жүреді.

«Мен Google-ге кіріп, форумдар іздедім. 
«1 жасқа дейінгі балаларды вакцина-
циялау» деп жаздым да, ол форумдарда 
аналар жазатын, қойған сұрақтарға 
дәрігерлердің өздері жауап беретін. Тек 
Google арқылы кіретінмін, басқа ешқай-
да кірмедім» 

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

Интернеттегі форумдардағы талқылаулар-
дан басқа, ата-аналар чаттар мен топтарда 
пікірталастар жүргізеді. Бұл чаттар негізі-
нен әлеуметтік желілерде және мессенджер-
лерде жасалады. Соңғыларынан көбінесе 
WhatsApp-та. Кейбіреулер ата-аналарға ар-
налған чаттарды өздері ұйымдастырады, ал 
басқалары достарының шақыруы бойынша 
құрылған, бұрыннан бар чаттарға белсенді 
түрде кіріп жатады. Instagram-да ата-ана-
лар вакцинация туралы ақпаратты, ата-ана 
тәжірибесіндегі жағдайларды бөлісетін және 
талқылайтын посттарды белсенді түрде жа-
риялайды.
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«Мен көбінесе мессенджерлерді пайда-
ланамын, нақты адамдармен қарым-қа-
тынас тәжірибесі бар ол жерде. Дәл сол 
біздегідей балалары бар шынайы ана-
лармен, бізде де чаттар бар. Бір чатта 
Алматының 150 анасы бар. Көптеген пі-
кірлерді тыңдауға болады, бір немесе екі 
жеке емес, бірақ 50 адам қандай да бір 
мәселе бойынша өз пікірін айтқан кезде, 
сізде белгілі бір негіз қалыптасады. Бізде 
әр түрлі елдерде тұратын аналар да бар 
және біздің қазақстандық аналарымыз 
бар. Бізде сол медицина тұрғысынан еу-
ропалық зерттеулермен танысуға мүм-
кіндік беретін аналар бар. Сол себепті, 
иә, мен нақты адамдардың нақты тәжі-
рибесіне сенемін»

Ата-ана, Алматы қаласы

Сонымен қатар, кейбір ата-аналар көп сала-
лы медициналық блог жүргізетін Instagram 
блогерлеріне жазылғанын және үнемі оқиты-
нын атап өтті. Блогерлер келесідей әртүрлі 
тақырыптарды қозғайды: балаларды иммун-
дау, баланың ауруларына қарсы тұру, емдеу, 
баланы күту және баланың тамақтануы.

«Жоқ, мен іздеу жүйесінде жазамын 
да,Instagram-дағы блогерлерді қараймын. 
Тағы да, қазақстандық педиатр-блогер-
лер көп, оларға да жазылдым, оларда да 
солай, бәрін оқып, қарап отырмын» 

Ата-ана, Маңғыстау  
облысындағы ауыл

6.4.2. Балаларды иммундауды ақпарат-
тық сүйемелдеу: медициналық мекеме-
лер, мемлекеттік органдар және халықа-
ралық үкіметтік емес ұйымдар қызмет-
керлерінің рөлі
Медициналық мекемелер мен медициналық 
қызметкерлер балаларды иммундау туралы 
ақпаратты таратуда маңызды рөл атқарады. 
Бала дүниеге келгеннен кейін патронаж мед-
бике жаңа туған нәрестені өз бақылауына 

алады, алдағы вакцинациялар туралы ата-
-аналарға уақытылы еске салады, дәрігер-
дің қабылдауына және кейінгі вакцинацияға 
шақырады, процедурадан кейін балаға үйге 
барып, реакциясын тексереді. Вакцинация-
дан кейін баланың ата-анасына балаға күтім 
жасау және жанама әсерлерді жеңілдету ту-
ралы толық нұсқаулықтар береді.

«Біз қандай реттілікпен хабардар ете-
міз? Туған кезде біз жаңа туған нәрес-
тенің алғашқы патронажына барамыз 
және әр анаға вакцинация күнтізбесін 
ұсынамыз, айтамыз. Вакциналар.цина-
ция күнтізбесімен таныстырамыз жә-
не:»егер сізге бір нәрсе түсініксіз болса, 
біз келесі патронажға келеміз де, сұ-
раймыз. Кері байланыс. Олар не түсін-
ді және не түсінбеді». Дәл солай жүкті 
әйелмен де. Жүктілік бойынша есепке 
тұрғанда, оған перзентханада В гепати-
тіне және БЦЖ-ға қарсы егулер жүргізі-
летіні де айтылады»
№4 КМК, аға медбике, Теміртау қаласы

Көптеген медициналық мекемелерде вакци-
нацияны популяризациялау бойынша ата-
-аналармен жұмыс кезең-кезеңмен жүзеге 
асырылады. Бас тартқан ата-ана медицина-
лық персоналға келгенде, алдымен патронаж 
медбике, содан кейін учаскелік дәрігер оны-
мен профилактикалық әңгіме жүргізеді. Егер 
ата-ана өз шешімін өзгертпесе (бұл жиі орын 
алады), ол дәрігерге, эпидемиологқа және 
психологқа жіберіледі. Алайда, бұл тәжірибе 
әрдайым оң нәтиже бермейді және көптеген 
бас тартушылар тіпті медициналық мекемеге 
де жете бермейді.
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«Ақпараттық сүйемелдеуге келе-
тін болсақ, біз вакцинациялағысы 
келмейтін аналарды арнайы ша-
қырамыз да, біздің басшыларымыз, 
арнайы білімдері бар педиатрлар 
вакцинацияның пайдасын, бас тар-
тудың салдарын және қандай ауру-
лар болуы мүмкін екенін түсіндіре-
ді». 

№5 КМК, ЖПД, Қарағанды қ.

«Бұл тәжірибе 100% жұмыс істейді деп 
айта алмаймын, бірақ ол жұмыс істей-
ді. Ата-аналар үйлеріне келеді, ойлана-
ды, отбасы ішінде талқылайды. Мысалы, 
егер ата-ананың екеуі де алғашқы ке-
луінде вакцинациядан бас тартса, онда 
қайта келген кезде олар балаларын вак-
цинациялауға көбірек бейім болады. Яғни, 
олар бұл шынымен де қорқынышты ма 
екен деп күмәндана бастайды. Әрбір қай-
та барған сапарда біз әңгіме жүргіземіз, 
вакцинацияның болмауының салдары ту-
ралы айтамыз»

№10 МЕ, ЖПД, Алматы қ.

«Бас тартатын ата-аналармен жұмыс 
істеу көп жағдайда өте қиын болады. 
Әсіресе, діни себептермен вакцинация-
дан бас тартқандармен. Оларды сендіру 
мүмкін емес. Бірақ басқа да бас тарту-
шылар екпелердің зияны туралы өз дұ-
рыстығына жиі нық сенеді, көбісі бізбен 
телефон арқылы сөйлескісі келмейді, ем-
ханаға баруды айтпасақ та болады. Олар 
«жоқ, рахмет, бізге бұл қажет емес, біз 
бәрін білеміз» дейді және бұл туралы еш-
теңе істей алмаймыз ғой».

ГП №10, ВОП, г. Алматы

Алайда, барлық бас тартушыларға мұндай 
мінез-құлық тән емес. Әрине, ата-аналар кез-
келген ақпарат көзінен, бірақ көбінесе әлеу-
меттік желілерден, мессенджерлерден және 

таныстардан шығатын жалған ақпаратқа тап 
болады. Және де әрдайым дерлік осындай 
ақпарат ата-аналарда вакцинацияға қарсы 
көңіл-күйді тудырады. Мұндай жағдайларда 
ата-аналардың өздері  егжей-тегжейлі түсі-
ніктеме алу үшін дәрігерлерге жүгінеді.

«Ата-аналар, : «Сіз сол жерде, Интер-
нетте, WhatsApp-та оқыдыңыз, Сіз 
вакцинаңыз туралы не жазатындығын 
білесіз бе?» деп айтқанда. Осы ата-а-
налармен біз жеке-жеке сөйлесеміз. Біз 
интернеттін не екенін, тексерілмеген, 
жалған ақпарат неге әкелуі мүмкін еке-
нін түсіндіреміз»

№4 КМК, аға медбике, Теміртау қаласы

Халықты иммундау туралы ақпараттандыру-
дағы мемлекеттің рөлі бірмәнді емес. Бір жа-
ғынан, кейбір дәрігерлердің пікірінше, мемле-
кет емханаларға ата-аналарды ақпараттан-
дыру үшін қолданылатын барлық материал-
дарды ұсына отырып, осы бағытты дамытуға 
белсенді қатысады. Жалпы, медициналық 
мекемелер жұмысының тиімділігі көбінесе 
мемлекеттің халықты ақпараттандыру мә-
селесінде қаншалықты күш салатындығына 
байланысты. Кейбір ата-аналар мен дәрігер-
лер мемлекет медициналық мекемелерде 
иммундауды кеңінен таратуға жеткілікті күш 
салуда деп санайды.

«Қазіргі кезде, менің ойымша, мемле-
кет бұл бағытта көп жұмыс атқаруда. 
Әр түрлі роликтер, әр түрлі түсіндірме 
жағдайлар. Меніңше, олар қазір қарқын-
ды жұмыс істеп жатыр»

№ 15 емхана ЖШС, ЖПД, Қарағанды қ.

«Денсаулық сақтау министрлігі? Ал, әр-
бір емханаға кіре берісте, сол жақта не-
месе оң жағында әдетте суреттері бар 
плакаттар бар, олар бар»

ЖПД, Орталық аудандық аурухана,  
Қарағанды қ.
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Алайда, балаларды вакцинациялау қызмет-
теріне қатысатын барлық медицина қыз-
меткерлері мұндай көзқарасты ұстанбайды. 
Кейбіреулер балаларды иммундау тақыры-
бын популяризациялау мәселелеріне бай-
ланысты мемлекеттің қатысуына айтарлық-
тай күмәнмен қарайды. Олардың айтуынша, 
мемлекеттік денсаулық сақтау органдары әр-
түрлі деңгейлерде тек статистикалық көрсет-
кіштерге қызығушылық танытып, үнемі үлкен 
нәтижелерге қол жеткізуді талап етеді. Мем-
лекеттік сұранысты іске асыруға бағыттал-
ған барлық жұмыс жергілікті емханалардың 
қатардағы қызметкерлерінің мойнына жүкте-
леді. Терең сұхбат барысында сұхбат алған 
денсаулық сақтау саласының қызметкерлері 
мемлекеттік теледидар, радио, ресми мемле-
кеттік сайттар деңгейінде ақпараттың нақты 
тапшылығы туралы хабарлайды.

Білесіз бе, мен, мысалы, теледидардан 
немесе басқа ресми дереккөздерден біздің 
мемлекет халықты қандай да бір вакци-
налар туралы хабардар етіп отырғанын 
ешқашан естіген емеспін. Мен мұны негі-
зінен біздің педиатрлардан, медбикелер-
ден естідім, ал  оны нақты мемлекеттен 
естімедім» 

Ата-ана, Ақтөбе қаласы

Қазіргі уақытта жаһандық пандемияға бай-
ланысты әлемдік және мемлекеттік фокус 
COVID-19 вирусымен күресуге көшті. Ақпа-
ратты таратуда үкіметтік және үкіметтік емес 
ұйымдардың тиімділігі төмендеді. Дәрігерлер 
пандемия басталған кезде бұл жағдай қат-
тырақ сезілгенін мойындайды, ал қазір бала-
ларды иммундауды насихаттау жұмыстары 
бұрынғы арнаға оралуда. 

«Вирустың әсерінен мемлекеттің тиім-
ділігі аздап төмендеді. Себебі, қазіргі уа-
қытта олар негізінен осы вируспен, коро-
намен күресуде»

№1 МКК, ЖПД, Алматы

Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың 
қызметі халықтың қалың тобына белгісіз де-
сек те болады. Олардың балаларды вакци-
нациялау тақырыбын танымал етуге қосқан 
үлесін негізінен медицина қызметкерлері бай-
қайды, өйткені олар (ұйымдар) маңызды рөл 
атқарады және медицина персоналын ақпа-
раттандыруда және оқытуда жалпы тиімді 
жұмыс жасауда. Бұдан басқа, олар халықты 
ақпараттандыру үшін материал ұсынады (егу 
күнтізбелері, егу кабинеттеріне арналған пла-
каттар).

«ДДСҰ тарапынан, менің ойымша, ақпа-
рат жеткіліксіз сияқиы. Олар барлық ақ-
паратты тек медициналық қызметкер-
лерге жеткізеді, бірақ мен ата-аналар 
үшін жаппай ақпаратты байқамаймын. 
Мен мұны Instagram-да көрмеймін, мыса-
лы, Интернетте де көрмеймін. Мен ДД-
СҰ-ның вакцинация туралы жиі сөйлей-
тінін көрмеймін»

№4 КМК, аға медбике, Теміртау қаласы

«ДДСҰ мен ЮНИСЕФ–тің қолдауымен 
жаппай жұмыс жасалып жатқандығын 
мен естімеген шығармын. Әдетте бұ-
ның барлығы медициналық персоналмен 
әңгімелесулер, курстар, тренингтер өт-
кізіледі ғой. Қандай да бір бұйрық бойын-
ша немесе басқа да бір жұмыс бойынша 
ДДСҰ немесе ЮНИСЕФ медицина қыз-
меткерлерімен, персоналмен өткізеді, бі-
рақ халықпен емес» 

№3 МЕ, ЖПД, Ақтөбе қаласы

6.4.3. Балалар вакцинациясын ақпарат-
тандыру мен насихаттаудың ең тиімді құ-
ралдары
Қазіргі уақытта медициналық мекемелерде 
қолданылатын иммундау туралы ақпаратты 
таратудың әдістері мен тәсілдерін талдай 
отырып, жалпы медицина қызметкерлері-
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нің жұмысы тиімді жолға қойылған деп айта 
аламыз. Дегенмен, кейбір мекемелерде пер-
соналдың баланың ата-анасымен сөйлесуге 
жеткілікті уақыты жетіспейді. Жетіспеушілік-
тің себептері әртүрлі, кейбір жағдайларда 
бюрократиялық жұмыстың үлкен көлемінен 
туындаған қызметкерлердің үлкен жүктемесі-
не байланысты уақыт жетіспейді. Сондай-ақ, 
кейбір медициналық мекемелерде дәрігердің 
қабылдау сағаттарын реттеу әлі орнатылма-
ған, бұл белгілі бір сағаттарда немесе күн-
дерде пациенттердің ағынына айтарлықтай 
жиі әкеледі. Медицина қызметкерлері проб-
леманың тамыры қызметкерлердің жетіспеу-
шілігінде екенін мойындайды, алайда жұмыс 
уақытын тиімді бөлу арқылы жоғарыда атал-
ған проблемаларды болдырмауға болады.

«Мүмкін, тек балаларды қабылдау және 
осы іспен айналысу үшін балалардың қа-
былдауына тиісті уақыт бөлу керек шы-
ғар. Мысалы, бізде соңғы кездері бейбе-
рекет жағдай орын алғандай: балаларды 
қабылдау кезінде ересектер келеді. Олар 
уақыт пен күш алады, оларды бөлу керек»

Орталық аудандық аурухана, ЖПД,  
Қарағанды қ. 

«Менің ойымша, ең тиімді шара, егер 
учаскелік дәрігерлерге ата-аналарымен 
сөйлесуге біраз уақыт берілсе және әр-
түрлі онлайн-консультациялар, мысалы, 
Instagram-да өткізген дұрыс болар еді. 
Жәнеде барлық аналар күнтізбелерді оқи 
бермейді, мүмкін уақыттың жетіспеуіне 
байланысты. Біз кездесулер ұйымдасты-
рамыз, бірақ кейбір аналар келмейді, егер 
желіде болса, көбірек қамту болар еді 
немесе анонимді пікіртерімдер жүргізу 
керек, неге олар вакцинадан бас тарта-
тындығын білу үшін»

№5 КМК, ЖПД, Қарағанды қ.

БАҚ та, атап айтқанда, теледидар да айтар-
лықтай үлес қоса алады, ол әлі күнге дейін 

халықтың кең ауқымында өзектілігін жоғалт-
қан жоқ. Барлық дерлік отбасыларда теледи-
дар бар және халықтың назары Интернетке 
ауғанына қарамастан, ол әлі де ақпаратты 
таратудың маңызды құралдарының бірі бо-
лып қала береді. Теледидардың арқасында 
балаларды иммундау тақырыбы ата-аналар-
дың назарына жиірек түсетін болады. Сауал-
намаға қатысқан дәрігерлер вакцинациядан 
өтуге шақыратын мотивациялық ұрандары 
бар жарнамалардың тиімділігі туралы айтты.

«Менің ойымша, бұл мәселеде теледидар 
тиімді болуы мүмкін. Себебі интернет-
ке немесе YouTube-ке кіре салсаңыз бол-
ды, неше түрлі әңгіме айтып, қорқыта 
бастайды. Керісінше, ата-аналар бұл 
YouTube қарап, содан кейін бас тартады. 
Себебі онда әр ата-ана неше түрліні кө-
реді, содан кейін екпеден бас тартады. 
Ал теледидар жағдайында, мысалы, кей-
бір бағдарламалар, немесе кейбір жарна-
малық роликтер, теледидарда, ұлттық 
арналар арқылы көрсетілсе, пайдасы кө-
бірек болатын сияқты менің ойымша»

№ 15 емхана ЖШС, ЖПД, Қарағанды қ.

Сондай-ақ, мемлекет медициналық мекеме-
лерден бөлек қоғамдық қолдау топтарын құ-
руға көмектесе алар еді, онда балаларды им-
мундау саласындағы мамандар екпеден бас 
тартқан ата-аналарды жинап, олармен топта 
еркін түрде профилактикалық әңгімелесулер 
өткізуге болатын еді. Дәрігерлер Астана мен 
Алматыдағы диабетиктерге арналған қазір-
гі қолдау топтарымен ұқсастығын келтіреді. 
Мұндай қолдау топтары Еуропаның кейбір 
елдерінде бар.

Instagram немесе TikTok сияқты танымал 
әлеуметтік желілер де кең аудиторияға ие 
болып және қолдануға ыңғайлы болғандық-
тан, халықты ақпараттандырудың тиімді көзі 
бола алады. Жақында кейбір медициналық 
мекемелер (негізінен жеке мекемелер) әлеу-
меттік желілерді онлайн семинарлар мен кон-
ференциялар өткізуге арналған платформа 
ретінде белсенді қолдана бастады. Бұл тә-
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жірибені тұрақты түрде жасауға, сондай-ақ 
халықаралық үкіметтік емес ұйымдарды жұ-
мылдыруға болады.

«Біздің аналарымыз қазір Instagram және 
TikTok-та көп отыратындықтан, олар 
негізінен сол жерде болады, менің ойым-
ша, бұл ақпаратты балаларды иммундау 
туралы жиі айту керек, өйткені ол жер-
де бұл ақпарат жоқ. Біз тек 2020, 2021 
жылдары Instagram-да апта сайын им-
мундау бойынша кездесулер ұйымдасты-
рамыз. Қалай да болсын ықпал ете бас-
тадық. Бірақ егер онда ЮНИСЕФ және 
ДДСҰ қосылса, онда бұл, әрине, үлкен 
плюс болар еді» 

№4 КМК, аға медбике, Теміртау қаласы

Балаларға иммундауды популяризациялау 
барысында ата – аналарға ең қажет ақпа-
ратқа назар аудару керек - атап айтқанда, 
вакциналардың түрлері мен типтері, олар-
дың тағайындалуы, баланың ағзасына және 
иммундық жүйесіне әсері, адам және жалпы 
қоғам үшін маңыздылығы, қандай да бір вак-
цинаны әзірлеу және сынау рәсімі, оны пай-
далану тәжірибесі. Вакцинациядан бас тар-
тудың нақты жағдайлары және оның қандай 
нәтижелерге әкелгені туралы әңгімелеу. Сон-
дай-ақ, қарсы вакцина жасалатын ауру тура-
лы және табиғи жұқтырып алған кезде балаға 
қауіп-қатер мен зардаптар туралы ақпаратты 
таратуға болады.

«Мысалы, вакцина. Бұл қандай вакцина. 
Бұл мынадай аурудан, мысалы. Бір кез-
дері бұл ауру өте көп болды. Көптеген 
өлім болды. Қазір бұл вакцина пайда бол-
ғандықтан, бұл аурулар жоғалып кетті, 
қазір олар жоқ, олар өте сирек кездеседі. 
Олар әртүрлі күрделі ауруларды туды-
рады. Меніңше, осындай ақпарат керек 
сияқты. Содан кейін олар сене бастайды 
және вакцинация жасайды»

№ 15 емхана ЖШС, ЖПД, Қарағанды қ.

Дәрігерлер күн сайын ата-аналарға келіп тү-
сетін жалған ақпарат ағынын бақылау немесе 
алдын-алу мүмкін емес екенін мойындайды. 
Негізінен, қазіргі уақытта кез-келген адам ин-
тернетте кез-келген ақпаратты орналастыра 
алады немесе мессенджер арқылы жаппай 
хабарлама жібере алады. Сондықтан, бұқа-
ралық ақпарат құралдарында дұрыс ақпарат 
неғұрлым көп болса, жалған ақпаратқа қарсы 
тұру соғұрлым тиімді болады. Егер ата-ана-
лар вакциналарға қатысты көбірек хабардар 
болса, оларда сұрақтар аз болады, ал келіп 
түскен ақпарат сортталып, дұрыс қабылда-
нады. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдар 
иммундау туралы жалған ақпаратқа қатысты 
әлемдік деңгейде тиімді қарсы тұра алар еді.

«Олар екпелерді әлсіреткендігі туралы 
және вакцинацияның құрамына қатыс-
ты жанама әсерлер азайғаны туралы 
жаза алар еді. Негізінен, барлық ата-а-
налар вакциналар иммунитетті төмен-
детеді деп ойлайды, сондықтан сенім-
сіздік пайда болады және бас тартулар 
саны артады. Ия, олар иммунитетті 
төмендетеді, бірақ уақытша және елеу-
сіз дәрежеде ғана» 

№5 КМК, ЖПД, Қарағанды қ.
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7. НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР
1. Ата–аналардың балаларды вакцина-

циялау туралы, оның мүмкіндіктері 
мен онымен байланысты қауіп-қа-
терлері туралы хабардар болуы не-
гізінен үстірт сипатқа ие - ата-аналар 
онымен жалпы таныс, бірақ олар үшін 
ерекшеліктері мен сипаттары белгісіз 
(атауы, құрамы, шығарылған елі, вак-
цинациялардың реттілігі және т.б.). 
Түбегейлі бас тартатын кісілер ерекше 
жағдай болып табылады, олар көбіне-
се жақсы ақпараттандырылған, әсіре-
се қауіп-қатерлерге қатысты әртүрлі 
ақпаратты біледі (көбінесе асыра ай-
тылған ақпарат)

2. Егпелерден түбегейлі түрде бас тар-
ту - ата-аналар арасында өте сирек 
кездесетін құбылыс. Негізгі екпелерді 
жасайтындар әлдеқайда жиі кезде-
седі, бірақ қосымша екпелерден бас 
тартады, оларды міндетті емес деп 
есептейді. Бұл әсіресе көп компонент-
ті вакцинацияларға қатысты.

3. Ата – аналардың балаларды вакцина-
циялау тақырыбы туралы білімі көбі-
несе жағымды түрде көрінеді-ата-а-
налар арасында вакцинация баланың 
иммунитетін едәуір нығайтуға мүмкін-
дік береді, қоғамда вирустық инфекци-
ялардың таралуын баяулатады және 
баланың денсаулығына ешқандай 
қауіп төндірмейді деген сенім басым. 
Баланың денсаулығының қауіпсізді-
гі үшін Ұлттық егу күнтізбесінде көр-
сетілген барлық егулерден өту маңы-
зды екендігіне деген сенімділік те 
көрініс табады. Сонымен бірге, бала 
ағзасына көп құрамды вакциналарды 
енгізуден болатын зиян, иммундық 
жүйенің тежелуі, еуропалық емес ел-
дерде өндірілген вакциналардың са-
пасының төмендігі, вакциналардағы 
зиянды элементтердің болуы, бала-
лық шағында олар егілмеген ауру-
лармен ауырмаған ата-аналардың оң 

тәжірибесі сияқты вакцинация туралы 
жалған түсініктердің қоғамдық санада 
тамырлануына да ерекше назар ауда-
ру керек. Бұл түсініктер сонымен қа-
тар вакцинациядан кейін коронавиру-
стық инфекцияны жұқтыруға қатысты 
жақында пайда болған қорқыныштар-
мен толықтырылады.

4. Әр түрлі жастағы бір немесе бірне-
ше баласы бар ата-аналардың мі-
нез-құлқы әртүрлі. Соңғылардың 
жағдайында бірінші бала кейінгі 
балаға қарағанда көбірек вакцина-
ция алып жатады. Ата-аналар мұны 
вакцинацияның зияны туралы қол 
жетімді ақпараттың үлкен көлемімен 
түсіндіреді.

5. Ата-аналар медицина қызметкер-
лерінің өз лауазымдық міндеттерін 
орындау сапасында елеулі кемшілік-
тер сезінбейді. Сонымен бірге, қа-
рым-қатынас барысында олар вакци-
налардың сипаттамалары, құрамы, 
жарамдылық мерзімі, қасиеттері, ар-
тықшылықтары және өндірушісі тура-
лы ақпаратты жиі ала алмайды (ре-
спонденттердің жартысынан көбі олар 
мүлдем хабардар етілмегенін немесе 
хабарланбағанын, бірақ олар қалаған-
дай емес екенін айтты). Медицина қы-
зметкерлерінің өздері мұны жеткілікті 
уақыттың болмауымен және күнделік-
ті тапсырмалардың көптігімен түсін-
діреді. Вакцинация рәсімінен кейін 
күтілгеннен асып түсетіндей қандай да 
бір жағымсыз салдарлар тіркелген жоқ.

6. Жалпы алғанда медицина қызметкер-
лері жоғары сенімге ие. Оларға сен-
бейтін және сенгеннен гөрі сенбейтін 
адамдардың айтатын негізгі себептері 
- кәсібиліктің төмен деңгейі, балала-
рымен вакцинация процедурасынан 
өткендердің теріс тәжірибесі, медици-
налық қызметкерлердің төмен дәре-
жедегі хабардарлығы.



81

АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП

7. Коммуникацияның тиімді ұйымдасты-
рылған жүйесінің жоқтығы мен ата-а-
налардың вакцинация туралы үстірт 
түсініктері бірігіп, асқынулар мен жа-
нама әсерлер түріндегі вакцинация 
нәтижелеріне қатысты қауіптердің 
сақталуына өз әсерін тигізеді. Көп 
жағдайда бұған мессенджерлер мен 
әлеуметтік желілер арқылы бұрма-
ланған ақпаратты бақылаусыз тарату 
(көбінесе жарқын эмоционалды си-
патқа ие ақпарат) ықпал етеді.

8. Әдетте, балаларына екпе жасаудан 
бас тартатын ата-аналар вакцина-
ция туралы ақпараттың негізгі көзі 
ретінде әлеуметтік желілерді, мессен-
джерлерді пайдаланады, өздерінің 
әлеуметтік ортасының пікірін тыңдай-
ды. Ата-аналар арасында әлеуметтік 
желілердегі мамандандырылған па-
бликтер өте танымал, мысалы, «Бас 
тарту құқығы» деген паблик.

9. Ата-аналар ортасында вакцинация 
туралы негізгі ақпарат көздері - меди-
циналық мекемелердің қызметкерлері 
және мамандандырылған сайттар. 
Осы дереккөздерді пайдаланатын 
ата-аналар көбінесе балаларды вак-
цинациялаудың оң тәжірибесіне ие. 
Сонымен қатар, олар вакцинацияның 
ерікті, күштеусіз болатын сипаты тура-
лы, вакцинацияның артықшылықтары 
мен қауіптері, вакциналардың типтері 
мен түрлері туралы азырақ біледі.

10. Зерттеуге қатысушылар әлеуметтік 
жарнаманы (COVID-19 вакциналары 
мысалында), белгілі иммунологтар-
мен, эпидемиологтармен, педиатр-
лармен бірге әлеуметтік желілердегі 
тікелей эфирлерді, пікірталас алаңда-
рын, кеңінен жазылған мәтіндік пост-
тарды ата-аналарды балалар вакци-
нациясы туралы ақпараттандырудың 
потенциалды тиімді арналары мен 
құралдары ретінде көреді.
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8. ГИПОТЕЗАЛАРДЫ РАСТАУ/
ЖОҚҚА ШЫҒАРУ. КҮТПЕГЕН/
ЖОСПАРЛАНБАҒАН ДЕРЕКТЕР.

Гипотеза Статус 

Балаларды вакцинациялау жалпы оң қабылданады. Ата-
-аналар арасында вакцинациялау процедураларынан өту 
қажеттілігі қоғамда вирустық инфекциялардың таралуынан 
қорғауға кепілдік беретіні, баланың иммунитетін күшейте-
тіні, берілген аурудан болуы мүмкін асқынулардың алдын 
алатыны туралы нақты түсінік бар

Расталды

Ата-аналар негізінен вакцинация және балалардың вакци-
нациясы туралы егжей-тегжейлі ақпаратқа ие емес Расталды

Вакцинация туралы жалған ақпаратты таратудың негізгі 
арнасы болып Интернет табылады Расталды

Қазіргі вакциналардың сапасы үлкен күмән тудырады. Қо-
ғамда вакцинацияға арналған препараттардың тиімділігі 
мен қауіпсіздігі вакцина өндіретін елге байланысты деген 
жалған сенімдер бар.

Ішінара расталды

Ақылы және ақысыз вакцинация процедураларының ара-
сында айтарлықтай сапалық айырмашылық бар Жоққа шығарылды

Ата-аналар арасында мемлекеттік медициналық мекеме-
лердің қызметкерлері ата-аналармен ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын уақыттың жетіспеушілігінен, артық жұмыстың 
көп болуынан, пациенттердің күнделікті ағымы себептері-
нен жүргізбейді деген, ал вакцинация процедуралары көбі-
несе баланың денсаулығына қажетті талаптарды бұза оты-
рып жүргізіледі деген қауіптер бар

Жоққа шығарылды

Баланың денсаулығының нашарлауына қатысты негізсіз 
қорқынышпен қатар діни фактор екеуі де ата-аналардың 
балаларын вакцинациялаудан бас тартуының негізгі себеп-
тері болып табылады

Жоққа шығарылды
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Зерттеу барысында оның әртүрлі кезеңде-
рінде күтпеген (жоспарланбаған) нәтижелер 
де тіркелді. Мысалы, бірінші және кейінгі ба-
лаларды вакцинациялауға қатысты ата-ана-
лардың мінез-құлық моделі мүлдем өзгеше 
болуы мүмкін екендігі анықталды. Бұл ба-
ланың жынысы мен жасына да байланысты 
болуы мүмкін – егер алғашқы ұлдарға бар-
лық егулер жасалған болса, онда ата-аналар 
кейінгі балаларға, әсіресе қыздарға вакцина-
ция жасаудан қорықты. 

Сонымен қатар, Түркістан облысы халқының 
отбасы мен әсіресе балаларына байланысты 
сұрақтары бойынша өте қызықты менталды 
ерекшеліктері анықталды. Адамдар мұндай 
сұрақтарға айтарлықтай бір мазасызданып 
жауап берді, түсіндірулер мен нақтылауды 
сұрады, сұхбаттарды үзді.

9. ҰСЫНЫСТАР
Бұл ұсыныстар балаларды иммундауға жәр-
демдесу және оның тиімділігін арттыру, вак-
цинацияны тежейтін факторларды жою үшін 
ерекше маңызды проблемаларға назар ауда-
рады.

9.1. Вакцинацияны көпшілікке тарату жө-
ніндегі бағдарламалар мен тәсілдері
1 ұсыныс. Зерттеу нәтижелеріне сүйене 
отырып, вакциналар құрамының қауіпсіз-
дігіне, вакциналарды зерттеу мен клини-
калық сынақтарға, вакциналардың түрле-
ріне, өндірушінің еліне баса назар аудара 
отырып, вакцинация рәсімдерін ақпарат-
тық сүйемелдеу бағдарламасын әзірлеу
Ата-аналар арасында вакцинацияның күті-
летін нәтижелеріне, вакциналардың сапа-
сына қатысты сенімсіздік артып, асқынулар 
мен жанама әсерлерден қорқу өсіп келеді. 
Сонымен қатар, зерттеу көрсеткендей, теріс 
үрдістердің себептері вакцинацияны ұйым-
дастырумен және техникамен немесе қыз-
меткерлердің біліктілігімен байланысты емес. 
Бұл жердегі басты фактор - ата-аналардың 
хабардарлығының төмен деңгейі және әлеу-
меттік, медициналық коммуникациялардың 
үйлесімді жүйесінің жоқтығы. Аталған кемші-
ліктердің тамыры ақпараттың мазмұнында да, 
формаларында да, көздерінде де кездеседі.

2 ұсыныс.  Балаларды вакцинациялау 
тақырыбын популяризациялау кезінде 
COVID-19 вакцинациясын танымал ету 

бойынша қолда бар әзірлемелерді пайда-
лану өте маңызды.
Зерттеу нәтижелері вакцинация туралы мүм-
кіндігінше егжей-тегжейлі ақпаратты беріп 
қана қоймай, сондай-ақ оның қарқынды-
лығын арттыру туралы қоғамдық сұраныс-
тың болуы туралы айтуға мүмкіндік береді. 
COVID-19–дың таралуы салдарынан бүкіл 
әлем жұртшылығын, соның ішінде Қазақстан-
ды белсенді қарсы іс-қимылдарға итерме-
леген халықтың қалың жігінің өмірі мен ден-
саулығына төнген қауіп COVID-19-ға қарсы 
вакцинациялаумен байланысты қорғау ша-
раларының қажеттілігіне ден қоюдың бірегей 
тәсілдері мен құралдарын әзірлеуге әкелді 
(ақпараттық арналарды барынша қамти оты-
рып, вакцинация тақырыбына қоғамдық ре-
зонанс беру, ШОБ-ты тарту және әріптестік 
бағдарламалар, әлеуметтік жарнама және 
т.б.). Дәл осындай тәжірибені әртүрлі вирус-
тық ауруларға қарсы балалардың жоспарлы 
вакцинациясына байланысты тиімді бейім-
деуге болады.

9.2. Ақпаратты өндіру және тарату
4 ұсыныс. Instagram, Facebook, Telegram, 
TikTok, Facebook, Spotify, Яндексмусика, 
Apple Musik және т. б. ең танымал интер-
нет-алаңдар арқылы бейне роликтер, мә-
тіндік жарияланымдар, сарапшылармен 
бірге өткізген сұхбат түрінде сенімді ақ-
паратты өндіру және тарату процестерін 
ретке келтіру
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Бұл формат балаларды иммундаудың ма-
ңыздылығы туралы, сондай-ақ оны әзірлеуге, 
тестілеуге, құрамына, бала ағзасына деген 
әсеріне, енгізу әдісінің ерекшеліктеріне баса 
назар аудара отырып, нақты вакциналарға 
қатысты егжей-тегжейлі, толық ақпараттық 
талдауды қамтуы тиіс. Сондай-ақ вакцина-
циядан бас тарту тәуекелдеріне, нақты ви-
рустық аурулармен күрестің тарихы мен нә-
тижелеріне, қоғам үшін нақты пайдаға, отба-
сының, қоғамның, мемлекеттің әл-ауқатына 
және т. б. назар аудару аса маңызды болып 
табылады.

Бұл бағыттың маңызды аспектісі ретінде  
отандық және шетелдік жетекші сарапшы-
ларды, азаматтық белсенділерді, блогерлер 
мен десижн-мейкерлерді тарта отырып, ба-
лаларды вакцинациялау туралы пікірталасқа 
қоғамды тарту болуы мүмкін

5 ұсыныс.  Ата – аналарды сенімді ақпа-
рат алуға бағыттау, сондай-ақ   дәстүр-
лі (теледидар, баспасөз) ақпарат тарату 
арналарына балама болатын Instagram, 
Telegram, YouTube, түрлі пікірталас ин-
тернет-алаңдарында осындай ақпаратты 
қамтамасыз ету.
Ата-аналар ақпараттық құралдардың қолда 
бар арсеналына риза еместігі анық. Қазіргі 
таңда балаларды иммундау туралы конст-
руктивті, білікті және мақсатты ақпараттың 
бірден-бір көзі медицина қызметкерлерімен 
қарым-қатынас болып табылатыны анық-
талды. Ата-аналар арасында танымал бол-
ған дәстүрлі БАҚ балаларды вакцинациялау 
мәселелерін қабылдауға айтарлықтай әсер 
етпейді, бұл да үлкен кемшілік болып табы-
лады.

6 ұсыныс.  Сонымен бірге, денсаулық 
сақтаудың мемлекеттік құрылымдары-
ның және ЮНИСЕФ-тің коммуникациялық 
іс-шараларында дәстүрлі құралдар мен 
ақпарат тарату арналарынан бас тартпа-
ған жөн. Бұл, атап айтқанда, теледидар 
мен көше билбордтарындағы әлеуметтік 
жарнама болуы мүмкін. Ток-шоулар, ата-

-аналар клубтары, проблемалық мәселе-
лер және ақпараттық себептер бойынша 

мамандардың сөйлеген сөздері де тиімді 
құралдар бола алады
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ақпаратты 
таратудың технологиялық ақпараттық алаң-
дарымен қатар, теледидар халықтың тұтыну-
шылық тәжірибесінде әлі де маңызды орын 
алады екен. Пікіртерімге қатысқан сарап-
шылардың пікірінше, балалар вакцинация-
сын популяризациялау және кларификация 
жүргізу үшін теледидарды пайдалану үлкен 
потенциалға ие. Жеке әлеуметтік роликтер 
де, сонымен бірге халыққа сенімді ақпарат 
беруге бағытталған арнайы бағдарламалар 
да тиімді болуы ықтимал. Ең бастысы, әлеу-
меттік желілерде икемді енгізуге, ең алдымен 
– жасырын реттелетін пікірталас алаңдарын 
құруға, білікті лонгридтерді пайдалануға на-
зар аудару керек.

9.3. Ақпараттық көздер мониторингі
7 ұсыныс.  Әртүрлі ашық Интернет-дерек-
көздерді халықты иммундау процестерін-
дегі балаларды вакцинациялаудың рөлі 
мен орны туралы көрінеу жалған, шындық-
қа сәйкес келмейтін және потенциалды 
қауіпті ақпарат тұрғысынан жүйелі түрде 
мониторингтеу өте маңызды. Мұндай ақ-
паратты ресми арналар арқылы теріске 
шығару да мониторинг пен қарсы іс-қимыл 
шеңберінде басымдыққа айналуға тиіс
Әр түрлі Интернет-ресурстар мен әлеумет-
тік желілер бүгінде ақпараттық кеңістіктің 
көп бөлігін алды. Өкінішке орай, иммундау 
мәселелерінде олар негізінен теріс көзқарас-
тардың таралу құралы болып табылады. Ең 
алдымен, бұл ата-аналар арасында балалар-
ды вакцинациялау тәжірибесімен алмасуға 
байланысты. Ертеректе мұндай ақпарат ал-
масу, ең алдымен, «сарафан радио» кеңісті-
гінде жүзеге асырылатын еді. Өзінің барлық 
кемшіліктерін ескерсек те, «сарафанды» ақ-
парат үндестілігі бойынша салыстырмалы 
түрде теңгерілген болатын. Алайда, көбіне-
се жағымсыз, теріс тәжірибені сипаттайтын 
посттар орын алады, себебі дәл осындай 
тәжірибелер көбірек назар аударта алады. 
Әлеуметтік желілер конспирологиялық сипат-
тағы материалдармен де толған. 
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9.4. Мәселелерді одан әрі зерттеу
8 ұсыныс.  Қазақстанда балаларды им-
мундау мен вакцинациялауға қатысты 
одан әрі кешенді зерделеу жүргізу

Түсінікті себептерге байланысты бұл зерт-
теу балаларды вакцинациялау тақырыбына 
байланысты көптеген маңызды тақырыптар 
мен сұрақтарды қамти алмады. Мысалы, осы 
зерттеу географиясына кірмеген облыстар-
да тұратын және 18 айдан асқан балалары 
бар ата-аналарды вакцинациялауға қатысты 
зерттеуге деген қызығушылық бар.

Сондай-ақ, пандемияның балалардың им-
мундау көңіл-күйі мен қабылдауына деген 
әсерін, әлеуметтік медиа мен дәстүрлі бұқа-
ралық ақпарат құралдарының қоғамдық пі-
кірді қалыптастыруға әсерін зерттеу құнды 
бағыт бола алады.

Мемлекеттік органдар өкілдерінің өз көзқара-
сы тұрғысынан балаларға жоспарлы вакци-
нациялауды танымал етуде мемлекеттік ор-
гандардың тиімділігі мәселесі ерекше назар 
аударуға тұрарлық.

9 ұсыныс.  Балаларды вакцинациялау 
тақырыбын одан әрі жан-жақты зерттеу 
аясында  балаларды вакцинациялауға қа-
тысты қоғамдық сананың өзгеруін жүйе-
лі түрде бақылау маңызды бағыт болуы 
мүмкін.
Әлеуметтанулық әдістерді қолдану, әлеумет-
тік желілерді бақылау, медициналық мекеме-
лерден жүйелі ақпарат алу арқылы ата-ананың 
жаппай санасы мен мінез-құлқының стерео-
типтерін үнемі бақылау қажеттілігі туындады. 

Зерттеу көрсеткендей, Қазақстанда бүгінгі 
күні жалпы балаларды вакцинациялау үшін 
қолайлы жағдай бар. Кеңестік жаппай са-
наның дәстүрлері қоғамның және ата-ана-
лардың көңіл-күйіне жағымды әсер етеді, ол 
кезде балалар вакцинациясының міндеттілігі 
күмән тудырмайтын фактор ретінде қарасты-
рылған еді. Ата-аналардың жас ұрпақтарын-
да балаларды иммундаудың қажеттілігі, пай-
далылығы және зиянсыздығы туралы сенім 
басым болып келеді. Көптеген ата-аналар 

медициналық қызметкерлерге толық сенім 
артады. Зерттеу ата-аналардың санасында 
ақысыз вакцинацияның төмен сапасы тура-
лы, ақылы вакцинацияның ережелері мен 
процедураларының бұзылуының таралуы 
туралы гипотезаларды жоққа шығарды. Ха-
лықтың діндарлық деңгейінің артуына бай-
ланысты вакцинацияға деген теріс көзқарас-
тың өсуі туралы гипотеза да расталмады.

Алайда, қазақстандық қоғамда вакцинацияға 
деген сенімге нұқсан келтіруге қабілетті үрдіс-
тер пайда болды және айтарлықтай жылдам 
дамуда. Жаппай сананы демократияланды-
ру, қазақстандықтардың өз құқықтары мен 
бостандықтарын көбірек түсінуі мемлекеттік 
саясат пен идеологияға балама пікірлер мен 
көңіл-күйлердің таралуына негіз болды. Бұл 
әлі жаппай бола қойған жоқ, бірақ өз қатары-
на вакцинацияға қарсы қозғалысты жақтау-
шыларды көбірек жинап жатыр.

Материалдардың әйгілілігі мен сенсациясы-
на ұмтылу үшін әлеуметтік медиа вакцинация 
туралы жалған ақпаратты белсенді түрде 
таратады, конспирологиялық пайымдаулар 
мен жорамалдарды қолданады деген гипоте-
заны зерттеу толығымен растады. Сонымен 
бірге, мемлекет пен конструктивті ниеттенген 
қоғамдық ұйымдардың ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстары жосықсыз әлеуметтік медианың 
теріс пиғылды шабуылдарына қарсы тұруға 
дайын болмады Ата-аналарға балаларды 
вакцинациялау туралы жүйелі және егжей-
тегжейлі ақпарат берілмейді деген болжам 
расталды.

Осылайша, балаларды вакцинациялау сала-
сындағы жасалып жатқан іс-шаралар ұйым-
ның проблемаларына ғана емес, ақпараттық 
және коммуникациялық салаға да бағытта-
луы керек. Бұған ақпараттық-түсіндіру жұ-
мыстарының қазіргі заманғы және тиімді құ-
ралдарын әзірлеу және оларды енгізу, әлеу-
меттік көңіл-күй мониторингі және зиянды 
стереотиптердің алдын алу жөніндегі шара-
ларды көздейтін вакцинацияны ақпараттық 
сүйемелдеудің арнайы бағдарламасы ықпал 
ете алар еді.
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10. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАУ, 
ТҮЗЕТУ, АЯҚТАУ ЖӘНЕ ҰСЫНУ 
ПРОЦЕСІ
Талдамалық есептің мәтіні сыртқы бағалау 
үшін Sergiu Tomsa-ға беріліп, рецензиялан-
ды және егжей-тегжейлі түсініктеме беріл-
ді, Сommunication for Development Specialist, 
UNICEF Regional Office in Europe and Central 
Asia. Түсініктемелерд3 алғаннан кейін 
есепт34 мәтіні сарапшы айтқан ескертулерге 
сәйкес түзетіліп, финализацияға қайта ұсы-
нылды.

Зерттеудің қорытынды нәтижелері аудитория 
тарапынан түсініктемелер, сұрақтар мен ұсы-
ныстар алу мүмкіндігімен презентациялық 
форматта ұсынылды. Барлығы екі презента-
ция өткізілді – орыс тілінде (ЮНИСЕФ және 
мемлекеттік органдардың өкілдерімен) және 
ағылшын тілінде (ЮНИСЕФ өкілдерімен және 
халықаралық сарапшылармен).

11. ЗЕРТТЕУДІ ІСКЕ АСЫРУ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША АЛҒАН 
САБАҚТАР
Жүргізілген зерттеу BISAM-ға тақырып пен 
әдіснама бойынша ұқсас жобаларды жоспар-
лау және ұйымдастыру үшін де, сондай-ақ 
компанияны және зерттеу процесін басқару, 
қызметкерлерді оқытуды саралау, мақсатты 
топтардың ерекшеліктерін есепке алу, кәсіби 
қызметте этикалық қағидаттарды іске асыру 
үшін маңызды сабақтар алуға мүмкіндік бер-
ді.

Зерттеу спецификасына байланысты 
алынған сабақ
BISAM денсаулық сақтау саласын зерттеуде, 
сондай-ақ балалар мен олардың ата-анала-
ры, медицина қызметкерлері мақсатты топ-
тар ретінде әрекет еткен зерттеулерде көп 
жылдық тәжірибеге ие. Алайда, UNICEF-тің 
«Балаларды иммундау бойынша ата-аналар-
дың білімі, көзқарасы және тәжірибесі» жо-
басы BISAM-ға балаларға күтім жасау мен 
олардың денсаулығын қорғаудың дәстүрлі 
практикасы қоғамда маңызды қайта қарау-
дың объектісіне айналған, бұрын-соңды бол-
маған қоғамдық резонанс алған жағдай үшін 
құнды білім мен құзыреттер алуға мүмкіндік 
берді.

Инструментарийді әзірлеу мен сынақтан өткі-
зуде, далалық жұмыстарды ұйымдастыруда 
BISAM қоғамдық денсаулық сақтау нормала-
ры мен мемлекеттік саясатқа көрінеу күмән-
мен немесе теріс көзқараспен қарайтын ата-
аналармен қарым-қатынас жасаудың нақты 
тәжірибесіне ие болды. Осы категорияға ар-
найы жасалған терең сұхбаттарда мұндай 
көңіл-күйдің мотивациясын ерекше нәзіктік-
пен анықтау қажет болды.

Зерттеу барысында BISAM учаскелік пе-
диатрлар, патронаждық медбикелер, пер-
зентханалардағы қызметкерлер сияқты ме-
дициналық персоналдың санаттарымен қа-
рым-қатынас әдістемесін жетілдіруге және 
түзетуге тура келді. BISAM зерттеушілері мен 
дала менеджерлері осы мамандардың ерек-
ше жұмыс режимін ескеруді үйренді. Терең 
сұхбат барысында біз нәресте жасындағы 
балалардың ата-аналарымен тығыз және жиі 
байланысатын дәрігерлердің ерекше проб-
лемалары туралы түсінік алдық. Компания 
бұл білімді одан әрі ұқсас зерттеулерде қол-
данатын болады.
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Жүргізілген зерттеу арнайы іріктемелерді 
құру әдістемесі үшін маңызды сабақтар бер-
ді. Атап айтқанда, жаппай пікіртерімде біртұ-
тас ареалға қосылмаған аймақтар бойынша 
іріктеме құруға тура келді. Ресми статистика 
жалпы жиынтық (зерттелетін жас санатта-
рындағы балалары бар үй шаруашылықта-
ры) туралы нақты деректерді қамтымады. 
Осыған байланысты іріктеменің көрнекілігін 
қамтамасыз ету үшін белгілі бір шақтамалар-
ды жасауға тура келді.

Терең сұхбат респонденттеріне рекрутинг 
жүргізу үшін маңызды сабақтар алынды. 
Атап айтқанда, сандық пікіртерім нәтижелері 
негізінде және арнайы скрининг негізінде екі 
көз бойынша рекрутинг әдістемесі жетілдіріл-
ді.

Қызметкерлерді оқытуға арналған сабақтар
«Балаларды иммундау бойынша ата-аналар-
дың білімі, көзқарасы және тәжірибесі» жоба-
сы үшін халықаралық кеңесшінің көмегімен 
далалық персоналды оқытудың арнайы әдіс-
темесі әзірленді. Онда этикалық проблемалар 
туындауы мүмкін жағдайларды талдауға, сон-
дай-ақ респонденттердің пікірталасқа қатысу-
ға деген ұмтылысына ерекше назар аударыл-
ды. Инструментарий пилотажынан кейін қыз-
меткерлерді оқытудағы олардың балалары 
мен балаларға қызмет көрсететін медицина 
қызметкерлері туралы әңгіме туындаған кез-
де респонденттердің табиғи сақтығын қамта-
масыз ету қажеттілігі туындады..

Технологиялық инновацияларды енгізуге 
арналған сабақтар
COVID-19 пандемиясы кәсіби зерттеу ком-
панияларынан онлайн әдістерді мамандан-
дыру мен саралауды тездетуді талап етті. 
«Балаларды иммундау бойынша ата-аналар 
арасындағы білім, көзқарас және тәжірибе» 
жобасы терең сұхбатты қашықтықтан мо-
дерациялау үшін ерекше пайдалы сабақтар 
берді. Жақында ғана терең сұхбат тек жеке 
байланыс арқылы мүмкін болады деп көпші-
лік сенетін еді. Алайда, UNICEF үшін жүргі-
зілген зерттеу табысты терең сұхбаттар тек 
онлайн немесе телефон техникасында ғана 

емес, сонымен қатар тығыз жұмыс кестесі 
бар респонденттердің санаттарында да тиім-
ді екенін көрсетті. Тиісті сабақтар скринингке 
де, рекрутингке де, сонымен бірге нұсқау-
лықтарды әзірлеу және респонденттермен 
қарым-қатынас жасау үшін де алынды.

Аймақтық, құндылық, мәдени және мен-
талдық аспектілерді есепке алуға арнал-
ған сабақтар
Ресми және терең сұхбат жүргізу барысын-
да BISAM зерттеудің көп бөлігінде көптеген 
бас тартуларға тап болған жоқ. Керісінше, 
ұсынылған тақырып респонденттердің шы-
найы қызығушылығын тудырды. Осыған 
байланысты халықтың пікіртеріміне этномә-
дени ерекшелікке байланысты айтарлықтай 
кедергілер болмайтынына деген сенім пайда 
болды.

Алайда, зерттеудің соңғы кезеңінде BISAM 
Түркістан облысының ауылдық аудандары-
нан респонденттерден бас тарта бастады. 
Бұл аймақтағы мінез-құлықтың себептері әлі 
де толық анық емес және одан әрі зерттеу 
материалдарында талданатын болады. Бұл 
бас тартулар Түркістан облысында басым 
болып келетін дәстүрлі қазақ ауыл халқының 
дүниетанымымен байланысты деген болжам 
бар. Осы дүниетанымға сәйкес, балалармен 
байланысты мәселелерді бөтен адамдармен 
талқылауға болмайды. Алайда, халықтың 
этникалық және конфессиялық құрамы ұқсас 
басқа өңірлерде мұндай дәстүрлер өздерін 
айтарлықтай көрсете алмады.

BISAM алған сабақ - этникалық және діни 
факторларға бастапқы мән-жайы айқын 
емес болған аймақтық ерекшеліктер қосы-
луы мүмкін. Оларды ірі оқиғалар, жергілікті 
басқару практикасы және басқа факторлар 
тудыруы мүмкін. BISAM инструментарийді 
алдын-ала тексеру процесінде, содан кейін 
жүргізілген зерттеу нәтижелерінің негізінде 
респонденттердің мінез-құлықтарына қатыс-
ты аймақтық ерекшеліктерін зерттеуге көбі-
рек назар аударатын болады.

UNICEF-пен жұмыс істеу тәжірибесі
BISAM-ға UNICEF-пен жұмыс істеу тәжірибесі 
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өте маңызды оң сабақтар берді. Зерттеушілер  
Тапсырыс берушінің инструментарийге және 
жоба нәтижелеріне деген өте мұқият және 
жете қарауымен, сонымен бірге олардың та-
рапынан болған еркін, конструктивті талқы-
лау мүмкінідігіне ие болды.

Жобаны іске асыру барысында BISAM тек 
UNICEF қызметкерлерімен ғана емес, соны-
мен бірге педиатрия, эпидемиология, ден-

саулық сақтау ұйымдарының талқылауға 
қатысқан құзыретті мамандарымен де бола-
шақ зерттеулер үшін пайдалы болатын бай-
ланысқа ие болды.

Кәсіби компанияның есебін сыртқы бағалау-
ға беру BISAM-ға зерттеу нәтижелерін талдау 
және сипаттау әдістемесіне қатысты тиімді 
көзқараспен танысуға мүмкіндік берді.

13. ҚОСЫМШАЛАР
13.1. Техникалық тапсырма
Ата-аналар арасында балаларды иммундау 
(сандық және сапалық көрсеткіштер) бойын-
ша «Білім, көзқарас және тәжірибе» (бұдан 
әрі-БҚТ) әлеуметтік зерттеуін жүргізу

Бағдарлама (Нәтиже коды & атауы): 1.3. 
нәтиже: Үйде мейірбикелік патронаж жүйесі 
балалар мен олардың отбасыларына халы-
қаралық стандартқа сәйкес келетін әлеумет-
тік және медициналық қызметтердің толық 
спектрін ұсынады.

Жоба (Нәтиже коды & атауы): Қазақстан-
да қызылшаның өршуіне кешенді жауап беру 
мақсатында жоспарлы иммундау және ком-
муникациялық жұмыс жүйесін нығайту

Контекст:
Соңғы он жыл ішінде Қазақстан Үкіметі MCV1 
және MCV2 иммундаумен қамтудың жоға-
ры деңгейі туралы (98-99%) үнемі хабарлап 
отырды. ДДСҰ мен ЮНИСЕФ-тің иммундау-
мен қамту бағалаулары да қамтудың жоға-
ры деңгейін көрсетеді, өйткені бағалау елдік 
есептерге негізделген. Дегенмен, 2015-тің 
көптеген (MICS) кластерлік зерттеу нәтиже-
лері өздерінің екінші туған күніне қызылша 
вакцинасын алған 24-35 айлық балалардың 
пайызы 95,1% құрады.

Қызылшаға қарсы вакцина 1964 жылы ұлт-
тық иммундау күнтізбесіне енгізілді, 2 - ші 
доза 1999 жылы ұлттық иммундау күнтізбе-

сіне енгізілді. Қазіргі уақытта ҚР Ұлттық екпе 
күнтізбесі шеңберінде қызылшаға қарсы им-
мундау мыналарды қамтиды: туғаннан кейін 
12 айдан кейін вакцинациялау және 6 жасқа 
толғанда ревакцинациялау. Осылайша, 1999 
жылға дейін туылған жастарға вакцинаның 
екінші дозасы берілмеді.

Қызылшаға қарсы вакцинациямен тіркелген 
әкімшілік қамтудың жоғары болуына қара-
мастан, Қазақстан 2019 жылы қызылшаның 
өршуіне тап болды. Бұл иммундау қызмет-
теріндегі COVID-19-ға байланысты сәтсіздік-
терге байланысты нашарлауы мүмкін имму-
нитеттің және жүйенің әлсіздігінің проблема-
ларын көрсетеді. Жалғасып жатқан індетке 
жауап беруге және сезімтал, иммундалмаған 
балалардың одан әрі жиналуына жол бер-
меуге тырысып, ЮНИСЕФ Үкіметке дерек-
терді жинаудағы жүйелік олқылықтарды жою, 
індеттің түпкі себептерін талдау және мақ-
сатты топтардың вакцинацияға деген көз-
қарасын бағалау, вакциналарды сатып алу 
үшін жеткізілімдер мен бюджеттерді болжау 
және жоспарлау, сондай-ақ ата-аналардың 
вакцинацияның маңыздылығы туралы ха-
бардарлығын арттыру және медицина қыз-
меткерлерінің әлеуетін арттыру үшін техника-
лық қолдау арқылы көмек көрсететін болады. 
Бұл іс-шаралар Қазақстан Үкіметінің Ұлттық 
иммундауды күшейту жоспарына сәйкес қы-
зылшаның өршуіне қарсы іс-қимыл бойынша 
жасап жатқан шараларына жағдай жасайтын 
болады.
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Бас тартулардың көбеюі және кейбір ата-а-
налардың иммундауға деген теріс көзқарасы 
иммундау қажеттілігі туралы хабардар болу 
деңгейін анықтау, ата-аналардың иммундау-
ға қатынасын зерттеу, сондай-ақ халықтың 
зерттелген топтары арасында бар тәжірибені 
түсіну үшін зерттеу жүргізу қажеттілігін туды-
рады.

БҚТ сапалық және сандық зерттеу алғаш рет 
Қазақстанның қызылша ауруының тіркелген 
жағдайлары ең көп, сондай-ақ вакцинация-
дан бас тартудың ең көп саны бар, таңдап 
алынған облыстарының аумағында жүргізі-
летін болады.

БҚТ сапалық және сандық зерттеу нәтижеле-
рі иммундау жөніндегі ұлттық коммуникация-
лық стратегияны әзірлеу үшін пайдаланыла-
тын болады.

Зерттеу мақсаты мен міндеттері:
Осы жұмысты орындаушы - көп бейінді зерт-
теу ұйымы - Тапсырыс әдіснаманы, тұжы-
рымдаманы және зерттеу инструментарийін 
өз бетінше әзірлеп, Тапсырыс берушімен 
келіседі, іріктеменің егжей-тегжейлі моделін 
дайындайды, жұмыстарды (сұхбат жүргізуді) 
қашықтықтан жүргізеді және зерттеу нәтиже-
лері бойынша ақпараттық-талдамалық есеп 
береді.

Осы техникалық тапсырма шеңберінде ха-
лықтың (ата-аналар мен медицина қызмет-
керлерін қоса алғанда, мақсатты топтың) 
білімін, тәжірибесін және жалпы жоспарлы 
иммундауға деген көзқарасын зерттеу жүргі-
зілетін болады. Зерттеу келесі үш компонент-
тен тұратын болады:

1) сандық индикатор - 0-ден 18 айға дей-
інгі жастағы балалардың ата-аналары/
қамқоршылары арасында олардың білімі, 
вакцинацияға деген көзқарасы, балаларға 
вакцинациялауды жүргізу/жүргізбеу се-
бептері туралы базалық ақпаратты жинау 
мақсатында пікіртерім жасау (бұл ақпарат 
кейіннен қоғамдық диалогты хабардар ету 

және коммуникациялық бастамаларды 
әзірлеу үшін пайдаланылатын болады);

1) сапалық индикатор - 0-ден 18 айға дейін-
гі жастағы балалардың ата-аналарының/
қамқоршыларының иммундау бағдар-
ламасына қатысқысы келмеу себептері, 
вакцина туралы ақпаратпен ұсынылған 
вакцинация бойынша көрсетілген қызмет-
терге қанағаттану, сондай-ақ 0-ден 18 айға 
дейінгі балалардың ата-аналары/қамқор-
шылары арасында иммундаудан бас тар-
ту себептері;

1) сапалы индикатор - иммундау бағдарла-
масын жүзеге асыру және ата-аналармен 
өзара әрекеттесу кезінде медициналық 
персоналдың білімін, қарым-қатынасын 
және мінез-құлық практикасын зерттеу.

Осы зерттеудің нәтижелері Қазақстан Үкіметі 
мен ЮНИСЕФ-тің ақпараттық-ағартушылық 
бастамалары үшін, сондай-ақ олардың қыз-
метінің нәтижелерін бағалау үшін бастапқы 
нүкте ретінде пайдаланылатын болады; ба-
лалардың денсаулық сақтау құқығын қорғау-
ға бағытталған коммуникациялық бастама-
лар шеңберінде негізгі сәлемдемелерді әзір-
леуге қызмет ететін болады.

Зерттеу міндеттері:
- Мақсатты топтың иммундауға қаты-

сты көзқарасын анықтай алатын білім-
дегі, мәдени нанымдардағы және мі-
нез-құлық үлгілеріндегі олқылықтарды 
анықтау;

- Иммундауға қатысу туралы оң шешімге 
әсер ететін әлеуметтік және мінез-құлық 
детерминанттарын анықтау;

- Иммундауды жүргізудегі қажеттіліктер, 
проблемалар мен кедергілер;

- Иммундау туралы жалпыға белгілі ақпа-
ратты, мінез-құлыққа әсер ететін көзқа-
растар мен факторларды егжей-тег-
жейлі түсіну;

- Иммундаудан бас тарту немесе оған 
қатысқысы келмеу себептерін анықтау;

- Иммундау процесін және оның көздерін 
қоршаған түсінбеушілік пен дезинфор-
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мацияның негізгі себептерін зерттеу;
- Ата-аналардың шешімдеріне әсер 

ететін негізгі мүдделі тараптармен бір-
ге иммундау туралы ақпараттың негізгі 
көздерін анықтау;

- Зерттеу жүргізу барысында алынған де-
ректерді жинау, өңдеу және талдау;

- Ұлттық коммуникациялық стратегия-
ны әзірлеу және оны имплементаци-
ялау үшін зерттеу жүргізу барысында 
алынған деректерді ұсыну;

- Жүйемен байланысты тежеуші фактор-
ларды анықтау, оның ішінде денсаулық 
сақтау жүйесі қызметкерлерінің дәлелді 
ақпарат бере отырып, ата-аналармен 
белсенді өзараәрекеттесу және қа-
рым-қатынас жасау қабілетін зерделеу;

- Коммуникациялық науқанның басым-
дықтарын айқындауға және одан әрі 
іс-шараларды жоспарлауға көмек көр-
сету;

- Ата-аналарға иммундауға қатысты не-
гізделген шешімдерді қабылдауда және 
иммундау үрдісіне ат салысуға қажетті 
болған әдістер мен іс-шаралар бой-
ынша ұлттық жұмыс топтарымен бірге 
ұсыныстар әзірлеу

Зерттеу ауқымы (қамту аумағы)
Сандық және сапалық зерттеулермен Қазақ-
стан Республикасының таңдап алынған об-
лыстары (Қарағанды, Маңғыстау, Ақтөбе 
және Түркістан облыстары, сондай-ақ Алма-
ты қаласы) қамтылуға тиіс.

БҚТ зерттеуінен келесілер күтіледі:

- Қалалық және ауылдық қауымдастық-
тардың тәжірибесін зерттеп, мәдени 
ерекшеліктерін ескереді;

- Аймақтық айырмашылықтарды ескере-
ді;

- Мәселелерді теңдік және гендерлік ас-
пектілер тұрғысынан қарастырады;

- Нәтижелерді қорытындылайды және 
ғылыми негізделген тұжырымдар жа-
сайды;

- Ұлттық жұмыс тобымен бірлесіп иммун-
дауға жәрдемдесу және ата-аналарға 

иммундауға қатысты негізделген ше-
шімдер қабылдауда көмек көрсету үшін 
қажетті тәсілдер мен іс-қимылдар бо-
йынша нақты, шынайы және қолжетімді 
ұсынымдар әзірлейді.

Ұсынылған зерттеу әдістемесі және құ-
ралдары
Потенциалды өнім беруші/жеткізуші респон-
денттердің ең үлкен қамтуын және ең жақ-
сы ықтимал талдауды қамтамасыз ететін 
зерттеу жүргізуге арналған тұжырымдаманы, 
әдістемені және тиісті құралдарды әзірлеуі 
тиіс. Тұжырымдамада таңдалған аймақтар-
дың әрқайсысы үшін зерттеу жүргізу кезінде 
көрнекілікке кепілдік беретін іріктемелі жиын-
тықтарды есептеу әдістерінің егжей-тегжейлі 
сипаттамасы болуға тиіс.

Өнім беруші техникалық тапсырманың та-
лаптарын қалай орындайтынын сипаттауы 
қажет; және жұмыстардың негізгі орындалу 
индикаторларының, зерттеуді жүргізу және 
есептілікті көрсету мен сапаны қамтамасыз 
ету бойынша жүзеге асырылып жатқан ме-
ханизмдердің толық сипаттамасын беруі ке-
рек, сонымен бірге жергілікті жағдайлар мен 
жұмыс түрінің контексті бойынша ұсынылған 
әдістердің дұрыстылығына негіздеме келтіруі 
қажет.

Жергілікті жерлерде деректерді жинау келі-
сілген зерттеу жоспарына және жүргізу әдіс-
теріне сәйкес жүргізілетін болады. Іріктемені 
анықтаудың болжамды тәсілі - респондент-
тердің мақсатты топтары арасында кездей-
соқ іріктеу.

Зерттеу барысында орындаушы аралас әдіс-
намасы бар тәсілді қолданады. Бұл дегеніміз 
нәтижелерді жан-жақты қарау мен тексеру-
дің сандық және сапалық әдістерін білдіре-
ді. Орындаушы деректерді жинау мен тал-
даудың жоғары сапасын қамтамасыз етуге 
жауапты болады.

Орындаушы финалдық әдіснама мен пікірте-
рімдерді әзірлеуге, сондай-ақ супервайзер-
лерді, сұхбат алушылар мен модераторлар-
ды даярлау мен оқытуға техникалық көмек 
көрсететін халықаралық консультантты тар-
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туы қажет. Халықаралық консультант жұмы-
сының құны баға ұсынысына енгізілуі тиіс. 
Халықаралық сарапшы ЮНИСЕФ-пен келісі-
луі тиіс.

Әлеуметтік зерттеуге 0-ден 18 айға дейінгі 
балалардың ата-аналарымен/қамқоршыла-
рымен, сондай-ақ медицина мамандарымен 
сұхбаттың репрезентативті саны кіруі керек.

Мердігер компанияның жұмысына сондай-ақ 
алынған деректерді жинау, өңдеу және тал-
дау, талдамалық есеп дайындау және презен-
тацияны дайындау кіреді. Сауалнама сұрақ-
тарында гендерлік аспектілер көрсетілуі тиіс.

Тапсырманың сипаттамасы:
Сандық зерттеу
Қатысушылар 0-ден 18 айға дейінгі балалар-
дың ата-аналары/қамқоршылары мен меди-
цина қызметкерлері арасында БҚТ-ны зерт-
теу үшін тиісті зерттеу құралын жасауы керек.
Бұл құралдар мыналарды қамтуы керек:

• Сауалнама жүргізу;

• Онлайн форматын ескере отырып, 
сұрақтар саны респонденттің шамадан 
тыс жүктелуіне әкелмеуі тиіс (сұрақтардың 
ұсынылатын саны 20-дан аспауы тиіс). 

Сұхбат жүргізу уақыты 30 минуттан аспауы 
тиіс. Сұхбат респонденттің таңдауына бай-
ланысты орыс және қазақ тілдерінде жүргізі-
луге тиіс. Барлық зерттеу құралдары барлық 
мүдделі тараптармен түпкілікті түрде келісі-
ліп, апробациядан өтуі керек.

Сауалнама жүргізу үшін сұрақ құру кезінде 
келесі дереккөздерді басшылыққа алуды сұ-
раймыз:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/ 

Ата-аналар арасындағы сапалы зерттеу
Потенциалды өнім берушіге иммундауға қа-

тысты күмәнданатын немесе қатысудан бас 
тартқан, сондай-ақ иммундауды қолдайтын 
0-ден 18 айға дейінгі балалардың ата-анала-
ры/қамқоршылары арасында БҚТ-ны сапа-
лы зерттеу үшін тиісті зерттеу құралын әзір-
леу ұсынылады. Бұл құралдар мыналарды 
қамтуы керек:

• Терең сұхбат жүргізуге және иммунда-
уға қатысты шешім қабылдауға немесе 
күмән тудыруға әсер ететін факторларды 
анықтауға арналған сауалнама;

• Онлайн форматын ескере отырып, 
сұрақтар саны респонденттің шамадан 
тыс жүктелуіне әкелмеуі тиіс (сұрақтардың 
ұсынылатын саны 20-дан аспауы тиіс). 

Сұхбат жүргізу уақыты 30 минуттан аспауы 
тиіс. Сұхбат респонденттің таңдауына бай-
ланысты орыс және қазақ тілдерінде жүргізі-
луге тиіс. Онлайн форматын ескере отырып, 
сұрақтар саны респонденттің шамадан тыс 
жүктелуіне әкелмеуі тиіс (сұрақтардың ұсы-
нылатын саны 20-дан аспауы тиіс). Сұхбат 
респонденттің таңдауына байланысты орыс 
және/немесе қазақ тілдерінде жүргізілуі тиіс. 
Барлық зерттеу құралдары барлық мүдделі 
тараптармен түпкілікті түрде келісіліп, апро-
бациядан өтуі керек.

Сауалнама жүргізу үшін сұрақ құру кезінде 
келесі дереккөздерді басшылыққа алуды сұ-
раймыз:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

Денсаулық сақтау қызметкерлері арасын-
дағы сапалы зерттеу

Қатысушыларға медициналық қызметкер-
лер(педиатрлар, медбикелер, оның ішінде 
иммундау мамандары) арасында БҚТ-ны  
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сапалы зерттеу үшін тиісті зерттеу құралын 
жасау ұсынылады. Бұл құралдар мыналар-
ды қамтуы керек:

• Терең сұхбат жүргізуге және иммундауға 
және ата-аналармен өзара әрекеттесуге 
қатысты ЗОП анықтауға арналған сауал-
нама.

• Онлайн форматын ескере отырып, 
сұрақтар саны респонденттің шамадан 
тыс жүктелуіне әкелмеуі тиіс (сұрақтардың 
ұсынылатын саны 20-дан аспауы тиіс). 
Сұхбат респонденттің таңдауына байла-
нысты орыс және/немесе қазақ тілдерінде 
жүргізілуі тиіс. Барлық зерттеу құралдары 
барлық мүдделі тараптармен түпкілікті 
түрде келісіліп, апробациядан өтуі керек.

Сауалнама жүргізу үшін сұрақ құру кезінде 
келесі дереккөздерді басшылыққа алуды сұ-
раймыз:

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0264410X15005009 https://
www.who.int/immunization/programmes_
systems/Survey_Questions_Hesitancy.
pdf?ua=1 https://www.who.int/immunization/
programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

Мақсатты аудитория:

1 топ: иммундауға күмәнданатын немесе қа-
тысудан бас тартқан 0-ден 18 айға дейінгі ба-
лалардың ата-аналары/қамқоршылары;

2-топ: медицина қызметкерлері: жалпы прак-
тика учаскелік дәрігерлері/учаскелік педиатр-
лар, патронаждық медбикелер;

Иммундаумен қамту бойынша көрсеткіштері 
төмен жерлерде тұратын респонденттерге 
ерекше назар аударылуы тиіс.

Респонденттер саны

Потенциалды өнім берушілерге субұлттық 
деңгейде сандық пікіртерімді қамтамасыз 
ету үшін өздері қолайлы деп санайтын ірік-
темелі жиынтықтың мөлшерін ұсынуға ке-

ңес беріледі. Іріктемелі жиынтық балалары 
бар ата-аналардың жалпы санына қатысты 
ұлттық деңгейде, сондай-ақ келесідей өңір-
лер мен қалалар деңгейінде репрезентатив-
ті болуы тиіс: Ақтөбе, Қарағанды, Түркістан 
және Маңғыстау облыстары, Алматы қаласы. 
Жиынтығында кемінде 2 500 респондентке 
пікіртерім жүргізілуі тиіс.

Иммундау рәсімдерін ең аз қамтылған өңір-
лер мен қалалардан болатын респондент-
терді қосуға ерекше назар аударылуға тиіс. 
ЮНИСЕФ өңірлерді қамту бойынша ақпарат 
береді.
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13.2. Ата-аналардан алынған жаппай пікіртерім сауалнамасы
САУАЛНАМА. БАЛАЛАРДЫ ИММУНДАУ

ІРІКТЕУ БЛОГЫ

TEL. Респондент телефоны _____________________________________________________

Сәлеметсіз бе! Менің атым_____, мен Сізге BISAM Central Asia (Бисам Орталық Азия) зерт-
теу компаниясынан қоңырау шалып тұрмын. Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Ба-
лалар Қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп балаларға вакцинация жасау, 
балаларға екпе жасауға деген қарым-қатынас, балалардың денсаулық сапасын арттыру та-
қырыптарында зерттеу жүргізеді. Біздің сауалнаманың бірнеше сұрақтарына жауап беруге 
уақытыңыз бар ма? Біз Сізге толық анонимділікке кепілдік береміз. Сіздің жауаптарыңыз тек 
жалпыланған түрде, Сіздің атыңызды, жасыңызды, телефон нөміріңізді және т. б. көрсетпес-
тен қолданылады.

1. Иә      СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

1. Жоқ    СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Келісіміңіз үшін рахмет. Бастамас бұрын, таңдау шарттарына сай екендігіңізге көз жеткізу үшін 
Сізге бірнеше сұрақтар қоямын.

S0. Сізге қай тілде сөйлесу оңайырақ болар еді?
1. Орыс

2. Қазақ

NAME. Айтыңызшы, Сіздің атыңыз кім? _________________________________________

S1. Айтыңызшы, Сізде Сіз ата-анасы немесе қамқоршысы болып табылатын  
0-ден 18 айға дейінгі балаларыңыз бар ма? (БІР ЖАУАП)
ОПЕРАТОР, НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әңгіме респондент ата-анасы немесе қамқоршысы 
болып табылатын 0-ден 18 айға дейінгі балалар жайындап жүріп жатқандығына көз жет-
кізіңіз. Отбасының басқа мүшелері де (атасы/әжесі, ағасы/тәтесі және т. б.) қамқоршы 
бола алады.)
1. Иә                                                                   ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ                                                                 СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

3. Жауап беруден бас тарту (ОҚЫМАҢЫЗ)     СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ
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S2. Сіз балаға кім болып келесіз? (БІР ЖАУАП)
ОПЕРАТОР. ЕГЕР РЕСПОНДЕНТ БАЛАНЫҢ АТАСЫ/ӘЖЕСІ, АҒАСЫ/ТӘТЕСІ ЖӘНЕ Т.Б. 
БОЛЫП КЕЛСЕ, «БАСҚА ТУҒАН АДАМЫ» ДЕГЕН 3-КОДТЫ БЕЛГІЛЕҢІЗ
1. Әкесі

2. Анасы

3. Басқа туған адамы

S3. Айтыңызшы, Сіздің отбасыңыздың мүшелерінің ішінен кім балаларды 
вакцинациялау туралы түпкілікті шешім қабылдайды? (БІР ЖАУАП) 
ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫП БЕРІҢІЗ
1. Мен өзім                                          S5 СҰРАҒЫНА КӨШУ

2. Менің әйелім/менің күйеуім

3. Біз бірігіп шешім қабылдаймыз     S5 СҰРАҒЫНА КӨШУ

4. Отбасының өзге мүшелері

S4. Сіз телефонды жұбайыңызға, отбасының басқа мүшесіне бере аласыз ба, өйткені 
баланы вакцинациялау туралы түпкілікті шешім қабылдаған адаммен сөйлесу біз үшін 
өте маңызды (БІР ЖАУАП)  
ОҚЫМАҢЫЗ
1. Келісім алынды                             ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Бас тарту                                       СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

3. Кешірек қайта қоңырау шалу       S4_1 СҰРАҒЫНА КӨШУ

S4_1. Айтыңызшы, Сізге қай уақытта қайта қоңырау шалу ыңғайлы болады? 

ОПЕРАТОР, респондентке қайта қоңырау шалуға болатын уақытта өзіңізге белгілеп қо-
йыңыз және оған қоңырау шала алатын телефонды жазыңыз.
Сәлеметсіз бе! Менің атым_____, мен Сізге BISAM Central Asia (Бисам Орталық Азия) зерт-
теу компаниясынан қоңырау шалып тұрмын. Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Ба-
лалар Қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп балаларға вакцинация жасау, 
балаларға екпе жасауға деген қарым-қатынас, балалардың денсаулық сапасын арттыру та-
қырыптарында зерттеу жүргізеді. Біздің сауалнаманың бірнеше сұрақтарына жауап беруге 
уақытыңыз бар ма? Біз Сізге толық анонимділікке кепілдік береміз. Сіздің жауаптарыңыз тек 
жалпыланған түрде, Сіздің атыңызды, жасыңызды, телефон нөміріңізді және т. б. көрсетпес-
тен қолданылады.

1. Иә      СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ    СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ
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S5. Сіз … тұрасыз ба? (БІР ЖАУАП)  
ОПЕРАТОР, ОҚЫҢЫЗ 
1. Қалада

2. Ауылда

3. Білмеймін (ОҚЫМАҢЫЗ)       СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S6. Сіз тұрып жатқан елді мекен қалай аталады? (БІР ЖАУАП)

___________________________________________ аталуын жазыңыз

S7. Сіз қай облыста тұрып жатырсыз?
ОПЕРАТОР, ЕГЕР РЕСПОНДЕНТКЕ ЖАУАП БЕРУ ҚИЫН БОЛСА, КЕЗЕК-КЕЗЕК ЖАУАП 
НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ
1. Алматы

2. Ақтөбе облысы

3. Қарағанды облысы

4. Маңғыстау облысы

5. Түркістан облысы

6. Басқа облыс                          СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

7. Білмеймін (ОҚЫМАҢЫЗ)      СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S8. Оператор, респонденттен сұрамай, жынысын белгілеңіз
1. Ер

2. Әйел

S9. Айтыңызшы, Сіздің толық жасыңыз нешеде? _______________

S9_code. Жасты автоматты түрде кодтау
1. 18 жастан төмен      СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

2. 18-24 жас

3. 25-34 жас

4. 35-44 жас

5. 45-54 жас

6. 55-65 жас

7. 65 жас және жоғары   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ
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НЕГІЗГІ БЛОК

Рақмет, Сіз іріктеу шарттарына сәйкес болдыңыз.

Q1. Айтыңызшы, сізде 0-ден 18 айға дейінгі қанша бала бар? (БІР ЖАУАП) 
ОПЕРАТОР, ОҚЫМАҢЫЗ
1. 1

2. 2                                  INF МӘТІНДІ ШЫҒАРУ

3. 3                                  INF МӘТІНДІ ШЫҒАРУ

4. Үш баладан астам     INF МӘТІНДІ ШЫҒАРУ

Q1_1. Балаңыздың аты кім? _____________________

ОПЕРАТОР, НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ОПЕРАТОР, НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зерттеуде біз 0-ден 
18 айға дейінгі балаларымызды вакцинациялаудағы (екпе жасау) ата-аналардың тәжіри-
бесін зерттейміз. Бұл АДС-М (дифтерияға, сіреспеге қарсы), БЦЖ (туберкулезге қарсы), 
ВГВ (В гепатитіне қарсы), АбКДС (көкжөтелге қарсы), ККП (қызылшаға, қызамыққа және 
паротитке қарсы) және т. б. Назар аударыңыз! Біз ата-аналардың COVID-19 вакцинасы-
на қатысты тәжірибесін немесе көзқарасын зерттемейміз. Біз ата-аналардың COVID-19 
вакцинасына қатысты тәжірибесін немесе көзқарасын зерттемейміз.

Q2. Айтыңызшы, Сіздің балаңызға вирустық және бактериялық ауруларға қарсы вакци-
нация жасалды ма? (БІР ЖАУАП)
1. Иә         Q5 СҰРАҒЫНА КӨШУ

2. Жоқ

Q4. Дәрігер немесе медбике Сізге балаға вакцинация жасау керек екенін айтты ма, бірақ 
Сіз оны жасамауға шешім қабылдадыңыз ба? (БІР ЖАУАП)
3. Иә

4. Жоқ

Q5. Балаңызға кейінірек жасалуы керек егулер бар ма, бірақ қазір сіз оларды жасау қа-
жет пе, жоқ па деп күмәнданасыз ба? (БІР ЖАУАП)
5. Иә

6. Жоқ
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Q6. Енді Мен сізге бірнеше мәлімдемелерді оқып беремін. Ал Сіз олардың әрқайсысы Сіз 
жасамаған, күмәнданған немесе балаңызға вакцинация жасағыңыз келмейтін себептерге 
сәйкес келе ме, жоқ па, соны айтыңызшы? (ӘР ЖОЛДА БІР ЖАУАПТАН) 
ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫП БЕРІҢІЗ

ИӘ ЖОҚ

1 Менің баламның иммунитеті күшті  
және оған вакцинация қажет емес 1 2

2 Вакцинация менің баламға зиян тигізуі мүмкін 1 2

3 Біздің учаскелік дәрігер/медбике медотвод алуды ұсынды 1 2

4 Мен өзім шешім қабылдадым, өйткені бала үнемі ауырады 1 2

5 Біздің клиникада әрдайым қажетті вакциналар бола бермейді 1 2

6 Мен Еуропа елдерінде шығарылмаған вакциналарға сенбеймін 1 2

7 Достар/таныстар/туыстар бұл қауіпті екенін бір жерден естіді/оқыды 1 2

8 Басқа адамдар вакцинациядан кейін олардың баласы қатты 
зардап шекті деп айтады/жазады 1 2

9 Қазіргі COVID-19 жағдайында баланың иммунитетін әлсірету қауіпті 1 2

10 Менің діни сенімдерім маған рұқсат бермейді 1 2

11 Баланы вакцинациялауға бос уақыт жоқ 1 2

Басқа (нақтырақ жазыңыз)

Q7. 1 – толық ақпараттандырылмаған, 2 – ақпараттандырылмаған, 3 – ақпараттандырыл-
ған, ал 4 – толық ақпараттандырылған деген мәндері баршкаланы қолдана отырып, Сіз 
қаншалықты хабардар екендігіңізді айтыңызшы ...? (ӘР ЖОЛДА БІР ЖАУАПТАН) 

ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 99 
кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.

толық 
ақпарат-

тандырыл-
маған

ақпарат-
танды-

рылмаған

ақпарат-
танды-
рылған

толық 
ақпарат-
танды-
рылған

Жауап 
беруге 
қинала-

мын

1
Вакцинацияның маңыз-
дылығы мен мүмкіндіктері 
туралы

1 2 3 4 99

2

Вакцинацияның ерікті, 
қолайсыз сипаты туралы 
(ата-аналардың өздері 
шешім қабылдайды)

1 2 3 4 99

3
Вакцинацияның нақты әдіс-
тері туралы (тері астына, 
бұлшықет ішіне және т. б.)

1 2 3 4 99
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4
Вакцинацияның типтері 
мен түрлері туралы (тірі/тірі 
емес, аралас вакциналар)

1 2 3 4 99

5
Вакцинацияның артық-
шылықтары мен қауіптері 
туралы

1 2 3 4 99

6 Қандай да бір вакцинаны 
тағайындау туралы 1 2 3 4 99

7
Вакцинация кестесі туралы 
(қандай жаста қандайын 
егу керек)

1 2 3 4 99

Q10. Енді мен Сізге бірнеше мәлімдемелерді оқып беремін, ал Сіз олардың әрқайсысы-
мен келісуіңіз жайлы айтыңызшы? Егер Сіз мәлімдемемен келіссеңіз, “Иә” деп айты-
ңыз, ал егер келіспесеңіз – “Жоқ” деп айтыңыз. (БІР ЖАУАП) 
ОПЕРАТОР, МӘЛІМДЕМЕЛЕРДІ ОҚЫҢЫЗ
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 
99 кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.

МӘЛІМДЕМЕЛЕР ИӘ ЖОҚ
Жауап 
беруге 

қиналамын

1 Вакцинация баланың жұқтыру қаупін нөлге дейін 
төмендетеді 1 2 99

2 Вакцинация баланың иммунитетін айтарлықтай 
нығайтуға жағдай жасайды 1 2 99

3 Вакцинация қоғамда вирустық инфекциялардың 
таралуын баяулатады 1 2 99

4 Вакцинация баланың денсаулығына ешқандай қауіп 
төндірмейді 1 2 99

5 Вакцинацияланған балалар вакцинацияланбаған 
балаларға қарағанда жеңілірек ауырады 1 2 99

6 Бала денсаулығының қауіпсіздігі үшін барлық 
егулерден өту керек 1 2 99

7 Вакцинаны шығарған кезде оны мұқият бағалау және 
қауіпсіздікті тексеру жүргізіледі 1 2 99

8
Бала вакциналардан гөрі қарапайым суық тию 
немесе ангина кезінде бактериялар мен вирустарға 
көбірек ұшырайды

1 2 99

9
Аралас вакциналар (бірнеше ауруға қарсы бір вакцина 
енгізілгенде) уақытты, ақшаны үнемдейді, баланың 
дискомфортын азайтады

1 2 99
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Q11. Енді мен Сізге вакциналар туралы басқа мәлімдемелерді оқып беремін, ал Сіз 
олардың әрқайсысымен келісуіңіз жайлы айтыңызшы?  Егер Сіз мәлімдемемен келіс-
сеңіз, “Иә” деп айтыңызшы, ал егер келіспесеңіз – “Жоқ”деп айтыңызшы. (ӘР ЖОЛДА 
БІР ЖАУАПТАН) 
ОПЕРАТОР, МӘЛІМДЕМЕЛЕРДІ ОҚЫҢЫЗ

ИӘ ЖОҚ

1 Еуропа елдерінде өндірілмеген вакциналардың сапасы 
төмен 1 2

2 Ақылы вакцина ақысыз вакцинадан жақсырақ 1 2

3 Вакциналар қауіпсіз емес, олар аутизмді, басқа да 
қайтымсыз салдарларды тудырады 1 2

4 Баланы вакцинациялау оның өліміне әкелуі мүмкін 1 2

5 Бір уақытта баланың денесіне бірнеше вакцинаны енгізу 
оның денсаулығына зиян тигізуі мүмкін 1 2

6 Вакциналарда сынап, алюминий және басқа да қауіпті 
элементтер бар 1 2

7 Егер гигиена мен санитарлық нормаларды қатаң 
сақтайтын болса, аурулар таралмайтын болады 1 2

8 Екпе салуға қарағанда ауырып шығып, иммунитетке ие 
болу жақсырақ 1 2

9 Егер ата-ана вакцинацияланбаса және ауырмаса, онда 
баланы да вакцинациялаудың қажеті жоқ 1 2

10 Вакциналарда үкіметтерге немесе ұйымдарға адамдарды 
бақылауға мүмкіндік беретін микрочиптер болуы мүмкін 1 2

Q12. Балаларды жаппай вакцинациялауға қары шығып жүрген антиекпелік қозғалыс-
тың ерушілердің идеясына қалай қарайсыз? (БІР ЖАУАП)  
ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Толықтай қолдаймын

2. Жартылай қолдаймын

3. Мүлдем қолдамаймын

4. Бейтарап қараймын

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)
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Q15. Өтінеміз, Сіз өз балаңызбен бірге вакцинация процедурасын қалай өткендеріңізді 
еске алыңызшы. 1 – толықтай қанағаттанбадым, 2 – қанағаттанған гөрі қанағаттанба-
дым, 3 –қанағаттанбағаннан гөрі қанағаттандым, ал 4 – толықтай қанағаттандым деген 
мәндері бар шкаланы пайдаланып, Сіз қаншалықты дәрежеде қанағаттанғаныңызды 
айтыңызшы? (ӘР ЖОЛДА БІР ЖАУАПТАН) ОПЕРАТОР, МӘЛІМДЕМЕЛЕРДІ ОҚЫҢЫЗ
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 
99 кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.

МӘЛІМДЕМЕЛЕР
толықтай қана-
ғаттанбадым

қанағаттанған 
гөрі қанағат-
танбадым

қанағаттан-
бағаннан гөрі 

қанағаттандым

толықтай қана-
ғаттандым

Жауап беру-
ше қинала-

мын

1

Медициналық қызмет көрсе-
ту сапасымен (байланысқа 
бейімділік, сыпайылық, пер-
соналдың ықыластылығы, 
қызмет көрсету жылдамдығы)

1 2 3 4 99

2

Медицина қызметкерлерінің 
кәсібилігі (баланы дұрыс да-
йындады және орналастырды, 
тыныштандыруға көмектесті)

1 2 3 4 99

Q16. Вакцинация процедурасын өтпес бұрын, Сізге Сіздің дәрігеріңіз немесе медицина-
лық қызметкер вакцина, оның сипаттамасы, құрамы, артықшылықтары туралы айтып 
берді ме? (БІР ЖАУАП)
1. Иә, маған толық ақпарат берілді

2. Иә, бірақ біз қалағандай егжей-тегжейлі емес

3. Жоқ, маған вакцина туралы ештеңе айтылмады

98. Есімде жоқ (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q17. Сіз процедуралық кабинетке кірген кезде екпені салмас бұрын Сізге ... туралы ақпа-
рат берілді ме? (ӘР ЖОЛДА БІР ЖАУАПТАН)
ОПЕРАТОР. Егер респонденттің есінде жоқ болса, «Есімде жоқ» деген 98 кодты ОҚЫ-
МАСТАН, оны белгілеңіз

Иә Жоқ Есімде жоқ
1 Вакцинаның өндірушісі 1 2 98

2 Вакцинаны сақтау шарттары 1 2 98

3 Вакцинаның жарамдылық/сақтау мерзімі 1 2 98
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Q18. Оны ашпас бұрын Сізге вакцина ампуласының тұтастығын көрсетті ме?  
(БІР ЖАУАП)
1. Иә

2. Жоқ

98. Есімде жоқ (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q19. Сіздің көз алдыңызда вакцина бар ампула ашылды ма? (БІР ЖАУАП)
1. Иә

2. Жоқ

99. Есімде жоқ (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q20. Сіз бұған дейін естіген/оқыған/көргенмен Сіздің балаңызды вакцинациялау 
процедурасын қалай салыстыратын едіңіз?  (БІР ЖАУАП) 
ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Менің үміттерім толығымен ақталды, бәрі жақсы өтті

2. Менің үміттерім ішінара орындалды, мен күштірек ұйымдастырылады деп ойладым

3. Менің үміттерім мүлдем ақталмады, барлығы жаман өтті

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q21. Вакцинация процедурасынан өткеннен кейін Сіздің балаңызда жанама әсерлер 
(салдар) байқалды ма? (БІР ЖАУАП) 
ОПЕРАТОР, ОҚЫМАҢЫЗ
1. Иә

2. Жоқ               Q23 СҰРАҒЫНА КӨШУ

98. Есімде жоқ (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q22. Енді мен Сізге вакцинация процедурасынан өткеннен кейін балаларда пайда болуы 
мүмкін салдарларды оқып беремін, ал Сіз бұл салдар сіздің балаңызда көрінді ме, жоқ 
па - соны айтыңызшы? Егер көрінген болса, «Иә» деп айтыңыз, ал көрінбесе, «Жоқ» деп 
айтыңыз. ОПЕРАТОР, МӘЛІМДЕМЕЛЕРДІ ОҚЫҢЫЗ

ИӘ ЖОҚ
1 Дене температурасының жоғарылауы 1 2

2 Егу орнының қызаруы/ісінуі 1 2

3 Вакцинация орнында қатты ауырсыну 1 2

4 Денедегі бөртпе/аллергиялық реакциялар 1 2

5 Жүректің айнуы, құсу 1 2

6 Тітіркену 1 2

7 Ауру / ұйқышылдық 1 2
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8 Тыныс алудың қиындауы / ентігу 1 2

9 Аяқ-қолдардың ұйқысы 1 2

10 Құрысулар / сананың жоғалуы 1 2

Басқа (толығырақ сұраңыз)

Q23. Сіз вакцинация процедураларына қатысты медициналық қызметкерлер мен ме-
дициналық мекемелерге қаншалықты сенесіз? 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз, 
мұнда 1 - мүлдем сенбеймін, 2 - сенуден гөрі сенбеймін, 3 – біреуі де, екіншісі де емес,  
4 - сенбеуден гөрі сенемін, 5 - толықтай сенемін (БІР ЖАУАП)
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 
99 кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.

1 2 3 4 5 99

Q24. Айтыңызшы, Сіздің берген бағаңызға не әсер етті? (3 ЖАУАП НҰСҚАСЫНАН АР-
ТЫҚ ЕМЕС) ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Медицина қызметкерлерінің әлсіз хабардарлығы

2. Медицина қызметкерлерінің кәсібилігінің төмен деңгейі

3. Медициналық мекемеде вакциналардың жетіспеушілігі

4. Интернеттен алынған ақпарат

5. WhatsApp және басқа мессенджерлерден алынатын ақпарат

6. Балаларына вакцинация жасағандардың негативті тәжірибесі

7. Шетелдік вакциналардың кең қол жетімділігінде болмауы

8. Мен біздің медицинамызға түбегейлі сенбеймін 

9. Басқа (толығырақ жазыңыз)________________________________________________

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q25. Айтыңызшы, Сіздің берген бағаңызға не әсер етті?   
(3 ЖАУАП НҰСҚАСЫНАН АРТЫҚ ЕМЕС) ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Медицина қызметкерлерінің жоғарғы деңгейдегі хабардарлығы

2. Медицина қызметкерлерінің кәсібилігінің жоғарғы деңгейі

3. Отандық да, шетелдік де вакциналардың бар болуы

4. Интернеттен алынған ақпарат (мемлекеттік мекемелердің сайттары, басқа да тексерілген көздер)

5. WhatsApp және басқа мессенджерлерден алынатын ресми ақпарат

6. Балаларына вакцинация жасағандардың позитивті тәжірибесі 

7. Менің медицинаға қатысым бар, бәрі қалай жұмыс істейтінін жеке білемін

8. Басқа (толығырақ жазыңыз) ________________________________________________

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)
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Q26. Вакцинация туралы естігеніңізге/көргеніңізге/оқығаныңызға немесе жеке 
тәжірибеңізден білетініңізге сүйене отырып, мемлекеттік және жеке медициналық 
мекемелер арасында вакцинация қызметтерінің сапасында айырмашылықтар бар деп 
ойлайсыз ба? (БІР ЖАУАП) ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Мемлекеттік мекемелерде сапа жеке клиникаларға қарағанда жоғарырақ

2. Жеке клиникаларда сапа мемлекеттік мекемелерге қарағанда жоғарырақ 

3. Мемлекеттік және жеке меншік мекемелерде қызмет көрсету сапасы бірдей жоғары

4. Мемлекеттік және жеке меншік мекемелерде қызмет көрсету сапасы бірдей төмен 

99. Затрудняюсь ответить (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q27. Балаңызға тұрғылықты жеріңіз бойынша екпе жасау қаншалықты оңай екенін 
айтыңызшы (жақын маңда екпе салатын емханалар/жеке медициналық мекемелер бар 
ма, осы мекемелерде вакцина жеткілікті ме, тіркелу және екпе жасау оңай ма және т. б.) 
(БІР ЖАУАП)
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 
99 кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.
1. Өте жеңіл

2. Қиыннан гөрі жеңілірек

3. Жеңілден гөрі қиынырақ

4. Өте қиын

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q28. Сіз өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі медициналық мекемеде қажетті вакцина 
жетіспейтін жағдайларға тап болдыңыз ба? (БІР ЖАУАП) ОПЕРАТОР, ЖАУАП 
НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Иә, айтарлықтай жиі тап болдым

2. Иә, бірақ өте сирек

3. Жоқ, ондай жағдайлар болмады

4. Өзім де, таныстарым да балаларға екпе салдырып көрмедік (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q29. Сізге вакцинация процедурасын өтуге рұқсат бермеген жағдайлар болды ма?  
(БІР ЖАУАП) ОПЕРАТОР, НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ
1. Иә

2. Жоқ  Q31 СҰРАҒЫНА КӨШУ
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Q30. Неліктен Сіздің балаңызды вакцинациялауға рұқсат етпеді? (3 ЖАУАП НҰСҚАСЫ-
НАН АРТЫҚ ЕМЕС) ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Медициналық мекемеде қажетті вакцина болған жоқ

2. Дәрігер бізге медотвод берді

3. Медициналық мекемеде маман болған жоқ (вакцинация жасайтын адам)

4. Маманның қабылдау уақыты тым қысқа болды

5. COVID-19-ға байланысты карантин, эпидемиологиялық жағдай

6. Тегін вакциналардың болмауы және ақылы вакциналардың жоғары құны

7. Басқасы (нақтырақ жазыңыз) _____________________________________________

99. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

Q31. Вакцинация туралы ақпаратты қай дереккөздерден жиі аласыз? (3 ЖАУАП 
НҰСҚАСЫНАН АРТЫҚ ЕМЕС) ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
1. Теледидар

2. Газеттер / журналдар

3. Радио

4. Медициналық мекемелердің қызметкерлерінен (перзентханалардағы, емханалардағы дәрі-
герлер / учаскелік дәрігер)

5. Мамандандырылған Интернет-сайттар (медициналық сайттар, медициналық мекемелер-
дің сайттары)

6. Жаңалықтар және аналитикалық сайттары

7. Әлеуметтік желілер (Facebook, Вконтакте, Одноклассники және т.б.)

8. YouTube-тағы роликтер  (Ютьюб)

9. Мессенджерлер (WhatsApp, Telegram)

10. Әріптестер/таныстар/достар/туыстар

11. Емханалардағы/жеке медициналық орталықтардағы ақпараттық қалқандар

12. Емханаларда/медициналық орталықтарда/коммерциялық емес ұйымдарда тарату мате-
риалы
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Q32. Мен тізімдеген қызметтер мен вакцинация процедурасы туралы ақпараттың әр-
қайсысына қаншалықты сенетіндігіңізді бағалаңыз? Бағалау үшін 5 баллдық бағалау 
шкаласын қолданыңыз, мұнда 1-мен мүлдем сенбеймін, ал 5 – мен толығымен сенемін.
ОПЕРАТОР, ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫҢЫЗ
ОПЕРАТОР. Егер респондент жауап беруге қиналса,  «Жауап беруге қиналамын» деген 
99 кодты ОҚЫМАСТАН, оны белгілеңіз.

АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ СЕНІМ ДЕҢГЕЙІ
1 Теледидар 1 2 3 4 5 99

2 Газеттер / журналдар 1 2 3 4 5 99

3 Радио 1 2 3 4 5 99

4
Медициналық мекемелердің қызметкерлерінен 
(перзентханалардағы, емханалардағы 
дәрігерлер / учаскелік дәрігер)

1 2 3 4 5 99

5
Мамандандырылған Интернет-сайттар 
(медициналық сайттар, медициналық 
мекемелердің сайттары)

1 2 3 4 5 99

6 Жаңалықтар және аналитикалық сайттары 1 2 3 4 5 99

7 Әлеуметтік желілер (Facebook, Вконтакте, Одно-
классники және т.б.)

1 2 3 4 5 99

8 YouTube-тағы роликтер  (Ютьюб) 1 2 3 4 5 99

9 Мессенджерлер (WhatsApp, Telegram) 1 2 3 4 5 99

10 Әріптестер/таныстар/достар/туыстар 1 2 3 4 5 99

11 Емханалардағы/жеке медициналық 
орталықтардағы ақпараттық қалқандар 1 2 3 4 5 99

12
Емханаларда/медициналық орталықтарда/
коммерциялық емес ұйымдарда тарату 
материалы

1 2 3 4 5 99

Q33. Кейінірек Сіз балаларға вакцинация туралы шағын сұхбатқа қатысқыңыз келеді 
ме? (БІР ЖАУАП)
1. Иә

2. Жоқ
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ДЕМОГРАФИЯ

D1. Сіздің ұлтыңыз қандай? (БІР ЖАУАП)

Қазақ 1

Орыс 2

Басқа ұлт 3

Жауап беруден бас тарту 9

D2. Айтыңызшы, Сіздің отбасылық жағдайыңыз қандай? (БІР ЖАУАП)

Үйленген/тұрмыс құрмаған 1
Үйленген / тұрмыста  
(оның ішінде азаматтық неке) 2

Ажырасқан / бөлек тұру 3
Жесір 4
Жауап беруден бас тарту 9

D3. Айтыңызшы, Сіздің біліміңіз қандай? Мен Сіз соңғы аяқтаған біліміңіз туралы айтып 
отырмын.

Білім жоқ 1

Бастауыш білім (8 сыныптан төмен) 2

Толық емес орта (орта білім бермеген мектептердің, кәсіптік 
техникалық училищенің 8-9 сыныптары) 3

Толық орта білім (орта мектеп, гимназия, лицей) 4

Орта арнайы білім (орта білім беретін кәсіптік-техникалық 
училище, колледж, техникум) 5

Жоғары білім (бакалавр, маман) 6

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім немесе ғылыми дәреже 
(магистр, PHD, ғылым кандидаты, ғылым докторы) 7

Жауап беруден бас тарту 9

D4. Айтыңызшы, Сіздің отбасыңыздың қаржылық жағдайын қалай сипаттар едіңіз? БІР ЖАУАП.

Қажет болған жағдайда біз несие мен қарызға жүгінбей, өз қаражатымызға пәтер 
немесе үй сатып ала аламыз 1

Біздің қаражатымыз несиесіз ЖАҢА автокөлік (автосалоннан) сатып алуға жетеді, 
бірақ пәтер немесе үй сатып алуға жетпейді 2
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Біз негізгі тұрмыстық техниканы несиесіз сатып ала аламыз, бірақ автомобильге 
жетпейді 3

Біздің жағдайымыз тамақ пен киім-кешек алуға жеткілікті, бірақ несиесіз 
теледидар немесе тоңазытқыш сатып алу қиын болады 4

Бізде тамақ үшін жеткілікті ақша бар, бірақ киім сатып алу - үлкен проблема 5

Бізге тамақ үшін де әрдайым ақша жете бермейді 6

Білмеймін/жауап беруден бас тарту 9

БІЗДІҢ ЗЕРТТЕУГЕ ҚАТЫСҚАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХМЕТ!

13.3. Ата-аналармен терең сұхбат жүргізу үшін арналған нұсқаулық
БІЛІМ, ҚАТЫНАС ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ (БҚТ) –  0 АЙДАН 18 АЙҒА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

АТА-АНАЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК САУАЛНАМА

Сәлеметсіз бе! Менің атым ______, мен BISAM Central Asia зерттеу компаниясын ұсынамын. 
Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы 
өкілдігімен бірлесіп балаларға вакцинация жасау, балаларға екпе жасауға деген қарым-қаты-
нас, балалардың денсаулық сапасын арттыру тақырыптарында зерттеу жүргізеді. Біздің зерт-
теуге қатысуға келіскеніңіз үшін рахмет. Естеріңізге сала кетейік, біздің сауалнама анонимді 
және толығымен ерікті болып табылады. Сіздің барлық жауаптарыңыз тек жалпыланған түрде 
қолданылады. Ал енді бастайық.

Сұхбат алушы!!! Сұхбат барысында, қажет болған жағдайда, бізді респонденттің 0-ден 
18 айға дейінгі балаларға арналған жоспарлы екпелерге (балаларды жоспарлы иммун-
дауға) деген тәжірибесі мен көзқарасы ғана қызықтыратындығына респонденттің наза-
рын аударуыңызды өтінеміз.

1.  Алдымен айтыңызшы, Сізде 0-ден 18 айға дейінгі қанша бала бар? Сіз балаңызға/ба-
лаларыңызға міндетті вакцинация жасадыңыз ба? Сіз 18 айға дейінгі балаларға қандай 
міндетті егулерді енгізу ұсынылатынын білесіз бе? Сіз бұл қандай екпелер екенін тізім-
дей аласыз ба? Сізге патронаттық медбике келді ме? Егер «Иә» болса, ол вакцинация 
туралы айтты ма?

2. Сіз ҚР Ұлттық екпе күнтізбесімен (екпе күнтізбесі) таныссыз ба ? Егер респондент 
онымен таныс болса, онда ол туралы Сіз бірінші рет қайдан білдіңіз? Сізге балаңызбен 
қаралатын емханаңызда немесе басқа медициналық мекемеде екпе күнтізбесі не үшін 
қажет екенін және онда қандай ақпарат бар екенін түсіндірді ме? Сізге бақылау орнын-
да егу паспорты берілді ме? Ол сізге не үшін қажет екенін түсіндірді ме?

3. Сіз жалпы нәресте вакцинациясына қалай қарайсыз? Неліктен? Сіз оны баланың ден-
саулығын нығайту үшін қажетті шара ретінде қабылдайсыз ба, әлде мәжбүрлеудің бір 
түрі ретінде қарайсыз ба?

4. Кейбір адамдар егер баланың иммунитеті күшті болса (яғни, ол өте сирек ауырады 
немесе ауруға оңай төзеді), онда оған вакцинация қажет емес екеніне сенімді. Сіз бұл 
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көзқараспен келісесіз бе? Толығырақ айтып беріңізші, неге? Екінші жағынан, кейбір 
адамдар ауруды вакцинациядан гөрі жақсы деп санайды, осылайша баланың иммуни-
теті күшейеді деп ойлайды. Сіз бұл пікірге қалай қарайсыз? Неге Сіз олай ойлайсыз?Е-
гер балаға жасы бойынша екпелер жасау қажет болған жағдайда

5. Сіз балаңызды / балаларыңызды егу күнтізбесіне сәйкес вакцинациялайсыз ба (егер 
респондент күнтізбе туралы білмесе – Сіз 18 айға дейін қоюға кеңес беретін екпелерді 
балаңызға/балаларыңызға қоясыз ба)? Егер ата-ана күмәнданса, Сіз неге күмәндана-
сыз деп сұраңыз? Мүмкіндігінше егжей-тегжейлі айтып беріңіз.

Егер бала жасы бойынша вакцинациядан өту керек болып, бірақ өтпеген жағдайда

6. Айтыңызшы, неге Сіз балаңызға вакцинация жасамадыңыз: бұл кездейсоқ/жағдайға 
байланысты болды ма (мысалы, ұмытып кеттіңіз/уақыт болмады/ бала ауырып қалды) 
немесе Сіз вакцинациядан әдейі бас тарттыңыз ба? Толығырақ айтып беріңізші.

Егер бала егуді кездейсоқ/жағдайларға байланысты өткізіп алса: Кейбір ата-ана-
лар не себепті дәрігер оларға медициналық көмек көрсететін жағдайды ескермей, бала-
ларына екпе жасаудан саналы түрде бас тартатыны туралы естідіңіз бе? Сіз олардың 
көзқарастарымен бөлісесіз бе?

Балаларымен вакцинация процедураларынан өткен ата-аналарға арналған блок

7. Балаңызды вакцинациялау процедурасы басынан бастап қалай өткенін сипаттаңызшы. 
Дәрігер Сізге балаңызға қандай егу керек екенін, оның қажеттілігі неде, вакцинацияның 
артықшылығы неде екенін айтты ма? Сізге вакцина өндіруші ел туралы айтып берді ме? 
Емдеу бөлмесінде вакцинация процедурасының реттілігі қандай болды?

Нақтылау сұрақтары. Сіздің көзіңізше вакцинаны тоңазытқыштан  алды ма? Ампу-
ланың тұтастығы көрсетілді ме? Көз алдыңызда шприцке сұйықтық жинады ма? Егер 
мұндай қажеттілік болса, баланы тыныштандыруға көмектесті ме?

8. Сіз вакцинациядан кейін Сіздің балаңызда қандай да бір асқынулар болған жағдайларға 
тап болдыңыз ба? Егер ИӘ болса: олар қандай асқынулар болды? Сіздің ойыңызша, 
олар вакцинациямен немесе басқа себептермен байланысты болды ма? Дәрігер Сізге 
бұл туралы не деді, ол оған не себеп болуы мүмкін және не істеу керек екендігі туралы 
егжей-тегжейлі түсінік берді ме?

9. Сіздің тәжірибеңіздің мысалында Сіз баланы вакцинациялауға әкелген медициналық 
мекемеде қажетті вакцина болмаған жағдай болды ма? Егер мұндай тәжірибе болса, 
қандай вакцина болған жоқ? Сізге бұндай вакцинаның болмауының себебін түсіндірді 
ме немесе жай ғана фактінің алдына қойды ма?

10. Вакциналардың сапасы туралы не білесіз? Мемлекеттік және жеке клиникаларда вак-
циналардың арасында айырмашылық бар деп ойлайсыз ба? Егер сіз айырмашылықты 
байқасаңыз, вакциналар қай жерде жақсы деп ойлайсыз. Неліктен Сіз осылай ойлайсыз 
(жеке тәжірибе, достардың пікірі, дәрігерлердің пікірі, интернеттен ақпарат және т. б.)?

11. Сіз әдетте вакцинация туралы және нәресте вакцинациясына байланысты барлық 
ақпаратты қайдан аласыз? Сіз қандай дереккөздерді жиі қолданасыз? Неліктен Сіз осы 
дереккөздерді жөн көресіз? Сіз сенбейтін ақпарат көздері бар ма? Бұл қандай көздер 
және Сіз оларға неге сенім артпайсыз?

12. Сіз балаларды вакцинациялау туралы халықты ақпараттандыру бойынша мемлекет 
пен мемлекеттік органдардың жұмысын қалай бағалайсыз? Сіз осындай ақпаратқа се-
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несіз бе? Егер «Жоқ» болса, неге Сіз мемлекеттен берілетін ақпаратқа сенбейсіз? Сіз 
үкіметтік емес және/немесе халықаралық ұйымдардан (мысалы, Дүниежүзілік денсау-
лық сақтау ұйымы (ДДСҰ), ЮНИСЕФ және т. б.) ақпарат алдыңыз ба? Сіз бұл ұйымдарға 
вакцинация және балаларды иммундау процедураларының қайнар көзі ретінде сенесіз 
бе? Егер»Жоқ» болса, неге оларға сенбейсіз?

БІЗДІҢ ЗЕРТТЕУГЕ ҚАТЫСҚАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХМЕТ!

13.4. Денсаулық сақтау қызметкерлерімен терең сұхбат жүргізуге арналған нұсқаулық
БІЛІМ, ҚАТЫНАС ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ (БҚТ) – БАЛАЛАРДЫҢ ИМУНИЗАЦИЯСЫ БОЙЫНША 

ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК САУАЛНАМА

Сәлеметсіз бе! Менің атым_____, мен Сізге BISAM Central Asia (Бисам Орталық Азия) зерт-
теу компаниясынан қоңырау шалып тұрмын. Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Ба-
лалар Қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп балаларға вакцинация жасау, 
балаларға екпе жасауға деген қарым-қатынас, балалардың денсаулық сапасын арттыру та-
қырыптарында зерттеу жүргізеді. Біздің сауалнаманың бірнеше сұрақтарына жауап беруге 
уақытыңыз бар ма? Біз Сізге толық анонимділікке кепілдік береміз. Сіздің жауаптарыңыз тек 
жалпыланған түрде, Сіздің атыңызды, жасыңызды, телефон нөміріңізді және т. б. көрсетпес-
тен қолданылады.

Сұхбат алушы!!! Сұхбат барысында, қажет болған жағдайда, бізді респонденттің 0-ден 
18 айға дейінгі балаларға арналған жоспарлы екпелерге (балаларды жоспарлы иммун-
дауға) деген тәжірибесі мен көзқарасы ғана қызықтыратындығына респонденттің наза-
рын аударуыңызды өтінеміз. Біз олардың тұмауға, суыққа немесе COVID-19 вакцина-
циясына қатысты пікіріне қызығушылық танытпаймыз.

1. Бастама ретінде - Сіз Қазақстанда 0 айдан 18 айға дейінгі балаларды вакцинациялау жағ-
дайын жалпы қалай сипаттайсыз: бүгінгі күні бұл жалпыға ортақ, кең таралған практика 
болып табылады ма немесе соңғы уақытта екпеден бас тартудың үлкен саны бар ма? 
Динамикасы қандай? Ата-аналардың балаларын вакцинациялаудан бас тартуы/кейінге 
ауыстыруы/шешім қабылдай алмауы немен байланысты? Бұл шынайы емес немесе нақты 
себептер ме? Сіз ата-аналардың балаларына мәдени немесе діни себептермен егуден бас 
тартқан жағдайларға тап болдыңыз ба?

2. Сіз 0-ден 18 айға дейінгі балаларды вакцинациялау процедурасына қатысты ең өзекті және 
сипатты болатын қандай мәселелерді бөліп көрсете аласыз? Олардың пайда болу себеп-
тері қандай? Оларды қалай шешуге болады деп ойлайсыз?

3. Бүгінгі таңда вакцинация процедураларын ақпараттық қолдау қалай жүзеге асырылып жа-
тыр? Бұл сіздің медициналық мекемеңізде қалай орын алады? Ең алдымен неге назар ау-
дарылады? Ақпараттық қолдау тұрғысынан қоғамдағы вакцинацияның зиянына қатысты 
пікірлерге қарсы тұру қалай жүреді? Мұндай қарсы тұру құралдары қаншалықты тиімді?

4. Егер белгіленбеген болса: Сіздің көзқарасыңыз бойынша, ата-аналар балаларына қажетті 
вакцинациялардың реттілігі туралы қаншалықты хабардар? Олар Ұлттық егу күнтізбесімен 
таныс па? Егер жоқ болса, неге? Ата-аналар вакцинацияға белсенді қызығушылық таныта 
ма, әлде бұл көбінесе мәжбүрлі шара ма?
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5. Қоғамда мемлекеттік және жеке клиникалар арасында вакциналардың сапасында айыр-
машылық бар деген сенім бар ма? Сіз бұл ккөзқарасты ұстанасыз ба? Неліктен? Халық 
арасында вакциналар мен балаларға вакцинация туралы осындай ақпараттың себебі мен 
негізгі көзі қандай деп ойлайсыз? Соңғы уақытта ата-аналар балаларын жеке клиникалар-
да вакцинациялауды жөн көріп, тегін вакцинациядан бас тартқан жағдайға тап болу қан-
шалықты жиі кездеседі?

6. Қазіргі вакциналардың сапасын қалай бағалайсыз? Сіздің көзқарасыңыз бойынша, ең са-
палы вакциналар қандай - Еуропа елдерінде, Үндістанда немесе Ресейде жасалған вакци-
на ма? Неге Сіз олай ойлайсыз? Қазір медициналық мекемелерде вакциналардың жетіс-
пеушілігі жағдайына қаншалықты жиі тап болуға болады? Сіздің ойыңызша, медициналық 
мекемелерде вакциналардың жетіспеушілігінің негізгі себептері неде?

7. Аналар мен әкелер, ата-әжелер, жалпы ерлер мен әйелдер арасындағы вакцинацияға қа-
тысты мінез-құлықта қандай да бір айырмашылықтарды көресіз бе? Егер « Иә» болса, не-
гізгі айырмашылықтарды неден көресіз? Сіздің көзқарасыңыз бойынша, неге мұндай айыр-
машылықтар бар?

8. Өзіңіздің медициналық мекемеңіздегі вакцинация процедурасын басынан бастап сипаттап 
бересіз бе? Ата-аналармен жұмыс қалай жүзеге асырылады? Қандай құжаттар беріледі? 
Емдеу кабинетінде вакцинация процедурасы қалай жүзеге асырылады?

9. Қандай жағдайларда ата-аналар балаларына екпе жасамағаны жөн? Мысалы, балаларға 
вакцинациядан медотвод (вакцинацияны кейінге қалдыруға мүмкіндік беретін құжат) беру 
қаншалықты жиі қажет болады? Медотводтың ең көп таралған себебі неде және ол қандай 
орташа мерзімге беріледі? Көбінесе медотвод ата-аналардың бастамасымен немесе дәрі-
гердің өтініші бойынша беріледі ме?

10. Өзіңіздің тәжірибеңізде Сіз вакцинациядан кейін балада қандай да бір асқынулар болған 
жағдайларға тап болдыңыз ба? Егер ИӘ болса: олар қандай асқынулар болды? Олар не-
мен байланысты болды – вакцинациямен бе, әлде басқа факторлармен бе? Сіздің бала-
ның ата-анасымен кейінгі жұмысыңыз қалай құрылды? Иммунизациядан кейін қолайсыз 
реакциялар болған жағдайда ата-аналар немесе мемлекеттік органдар тарапынан қысым 
сезіндіңіз бе?

11. Сіз өзіңіздің жүктемелеріңіздің деңгейін қалай бағалайсыз – бюрократиялық сипаттағы жұ-
мысты орындау қажеттілігімен (есептерді толтыру, құжаттарды тапсыру және т. б.) қанша-
лықты жиі тап боласыз? Балалардың ата-аналарымен қарым-қатынас жасауға, ақпарат-
тық-түсіндіру іс-шараларын өткізуге жеткілікті уақыт бар ма?

12. Өткен жылы Сіз иммундауға арналған курстарға/тренингтерге қатыстыңыз ба? Егер «Иә» 
болса, олардың тиімділігін қалай бағалайсыз? Олар сізге осы салада жаңа білім алуға кө-
мектесті ме?

13. Ішкі және сыртқы мигранттардың балаларын иммундау жағдайын қалай бағалайсыз? Олар 
вакцинация қызметтеріне қол жеткізе ала ма? Сіз қандай мәселелерді бөліп көрсете ала-
сыз?

14. Сіз Қазақстандағы балалар вакцинациясын (мысалы, ДДҰ, ЮНИСЕФ және т. б.) ақпарат-
тандыруға және насихаттауға жәрдемдесу бойынша әртүрлі коммерциялық емес және ха-
лықаралық ұйымдардың қызметін қалай бағалайсыз?

15. Сіз мемлекеттің вакцинация және балаларды иммундауды идеяларын насихаттауға және 
күшейтуге бағытталған жұмыстарын қалай бағалайсыз? Сіздің көзқарасыңыз бойынша ба-
лалардың вакцинациясын алға бастырудың қандай шаралары тиімді? Қандай шаралар 
өздерін тиімсіз деп көрсетті?
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16. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, балалардың вакцинациясын танымал етуге бағытталған 
қандай шаралар тиімді болуы мүмкін? Ағымдағы жағдайды жақсарту үшін денсаулық сақ-
тау саласының мемлекеттік және жергілікті органдары қандай іс-қимылдар жасауы қажет? 
Бұл процестерде халықаралық үкіметтік емес ұйымдар қандай рөл атқара алар еді?

13.5. Терең сұхбатқа қатысушыларды таңдауға арналған скринер денсаулық сақтау са-
ласының қызметкерлері

Сәлеметсіз бе! Менің атым_____, мен сізге BISAM Central Asia (Бисам Орталық Азия) зерттеу 
компаниясынан қоңырау шалып тұрмын. Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 
Қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы Өкілдігімен бірлесіп балалар вакцинациясы туралы, ба-
лаларвакцинацясына деген көзқарас, балалар денсаулығының сапасын арттыру тақырыбына 
зерттеу жүргізеді. Кішігірім пікіртерім өту үшін бірнеше минут уақыт бөле аласыз ба?

1. Иә     СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Келісіміңіз үшін рахмет. Сіздің қатысуыңыз толығымен ерікті, Сіз кез-келген уақытта біздің әң-
гімемізді өзіңіз үшін ешқандай салдарсыз тоқтата аласыз. Сіздің жауаптарыңыз жалпыланған 
түрде, Сіздің атыңызды, жасыңызды, телефон нөміріңізді және т. б. көрсетпей қолданылады.

S0. Сіз үшін қай тілде сөйлесу жеңілірек болады?
1. Орысша

2. Қазақша

NAME. Айтыңызшы, Сіздің атыңыз кім? _________________________________________

Сіз тұрып жатқан елді мекен қалай аталады?_________________________________________

S1. Айтыңызшы, Сіз қайда тұрасыз? (БІР ЖАУАП) ОҚЫП БЕРІҢІЗ 
Алматы                                ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

Ақтөбе облысы                   ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

Қарағанды облысы             ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

Маңғыстау облысы             ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

Түркістан облысы                ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

Басқа облыс                       СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Білмеймін (ОҚЫМАҢЫЗ)   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ
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S2. Сіз … тұрасыз ба? (БІР ЖАУАП) ОҚЫП БЕРІҢІЗ
1. Қалада

2. Ауылда

99.  Білмеймін (ОҚЫМАҢЫЗ)    СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S3. Айтыңызшы, Сіз жұмыс жасайсыз ба? (БІР ЖАУАП)  ОҚЫМАҢЫЗ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Біздің мақсатты аудиториямыз – балаларды вакцинациялау са-
ласында жұмыс істейтін медицина қызметкерлері. Олар мемлекеттік емханалардың не-
месе жеке медициналық мекемелердің қызметкерлері болуы мүмкін. 
1. Мемлекеттік емхан                                                    ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жеке медициналық мекеме                                     ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

3. Жауап беруден бас тарту  (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)      СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S4. Айтыңызшы, Сіз кім болып жұмыс жасайсыз? (БІР ЖАУАП)  ОҚЫМАҢЫЗ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бізге қажет медицина қызметкерлері учаскелік педиатр, жалпы 
практика дәрігерлері (ЖПД), медициналық және патронаждық медбикелер, перинатал-
дық орталықтың медбикелері, егу кабинетінің медбикелері болып жұмыс істей алады.
1. Жалпы практика дәрігері (ЖПД)

2. Учаскелік педиатр дәрігер

3. Перинаталдық орталық/перзентхана дәрігері

4. Медбике (оның ішінде патронаж, перинаталдық орталықтың медбикесі және т. б.)

5. Басқа   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S5. Айтыңызшы, Сіздің мамандық бойынша жалпы жұмыс өтіліңіз қандай? ОҚЫМАҢЫЗ 
1. 3 жылдан аз                      СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

2. 3 жыл және одан көп        СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

S6. Сіздің жұмысыңыз вакцинация туралы консультацияларға, вакцинациялардың өз-
деріне қатысты ма? ОҚЫМАҢЫЗ 
1. Иә      ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Біз Сізді балаларды вакцинациялау сұрақтарына арналған зерттеуге қатысуға шақыр-
ғымыз келеді. Зерттеу терең сұхбат форматында жүргізіледі. Орташа алғанда, ол 45-60 
минутқа созылады. Біздің зерттеуге қатысуыңыз толықтай анонимді, Сіздің пікірлеріңіз, 
ойларыңыз бен бағалауларыңыз жалпыланған және толығымен иесіздендірілген түрде 
тек зерттеу мақсатында қолданылады. Сіз зерттеуге қатысуға келісесіз бе?
1. Иә      ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ
2. Жоқ   СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ
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S7. Айтыңызшы, сұхбат алу үшін Сізбен қашан байланыса аламыз?
Жазып алыңыз
________________________________________________________________________

13.6. Балалардың ата-аналарымен терең сұхбатқа қатысушыларды іріктеуге арналған 
скринер
Сәлеметсіз бе! Менің атым_____, Мен сізге BISAM Central Asia (Бисам Орталық Азия) зерттеу 
компаниясынан қоңырау шаламын. Біздің компания Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қо-
рының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілдігімен бірлесіп балаларға вакцинация жасау, балалар-
ға екпе жасауға деген қарым-қатынас, балалардың денсаулық сапасын арттыру тақырыпта-
рында зерттеу жүргізеді. Шағын сауалнамадан өту үшін бірнеше минут уақыт бөле аласыз ба?

1. Иә      СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ    СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

Келісіміңіз үшін рахмет.

S0. Сізге қай тілде сөйлесу оңайырақ болар еді?
1. Орыс

2. Қазақ

NAME. Айтыңызшы, Сіздің атыңыз кім? _________________________________________

S1. Айтыңызшы, Сізде Сіз ата-анасы немесе қамқоршысы болып табылатын 0-ден 18 
айға дейінгі балаларыңыз бар ма? (БІР ЖАУАП)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әңгіме респондент ата-анасы немесе қамқоршысы болып табылатын 
0-ден 18 айға дейінгі балалар жайында жүріп жатқандығына көз жеткізіңіз. Отбасының басқа 
мүшелері де (атасы/әжесі, ағасы/тәтесі және т. б.) қамқоршы бола алады.)

1. Иә                                                                         ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ                                                                       СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

3. Жауап беруден бас тарту (ОҚЫМАҢЫЗ)          СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S2. Сіз балаға кім болып келесіз? (БІР ЖАУАП)
ЕГЕР РЕСПОНДЕНТ БАЛАНЫҢ АТАСЫ/ӘЖЕСІ, АҒАСЫ/ТӘТЕСІ ЖӘНЕ Т.Б.  
БОЛЫП КЕЛСЕ, «БАСҚА ТУҒАН АДАМЫ» ДЕГЕН 3-КОДТЫ БЕЛГІЛЕҢІЗ
1. Әкесі

2. Анасы

3. Басқа туған адамы
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S3. Айтыңызшы, Сіздің отбасыңыздың мүшелерінің ішінен кім балаларды вакцинация-
лау туралы түпкілікті шешім қабылдайды? (БІР ЖАУАП) 
ЖАУАП НҰСҚАЛАРЫН ОҚЫП БЕРІҢІЗ
1. Мен өзім

2. Менің әйелім/менің күйеуім             СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

3. Біз бірігіп шешім қабылдаймыз

4. Отбасының өзге мүшелері              СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S4. Сіз тұрып жатқан елді мекен қалай аталады? (БІР ЖАУАП)

___________________________________________ аталуын жазыңыз

S5. Айтыңызшы, сіздің балаңызға вирустық және бактериялық ауруларға қарсы екпе 
жасалды ма? (БІР ЖАУАП)
1. Иә                                                                               СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

2. Жоқ                                                                             СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

3. Кейбір екпелерді жасады, кейбіреуін жасамады     СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

S6. Дәрігер немесе медбике Сізге балаға вакцинация жасау керек екенін айтып, бірақ Сіз 
оны жасамауға шешім қабылдадыңыз ба? (БІР ЖАУАП)
1. Иә

2. Жоқ

S7. Балаңызға кейінірек жасалуы керек егулер бар ма, бірақ қазір сіз оларды жасау қа-
жет пе, жоқ па деп күмәнданасыз ба? (БІР ЖАУАП)
1. Иә

2. Жоқ

Біз Сіздерді балаларды вакцинациялауға арналған зерттеуге қатысуға шақырғымыз ке-
леді. Зерттеу терең сұхбат форматында орта есеппен 45-60 минутқа жүргізіледі. Біздің 
зерттеуге қатысуыңыз мүлдем анонимді, сіздің пікірлеріңіз, пікірлеріңіз бен бағалаула-
рыңыз жалпыланған және толығымен иесіздендірілген түрде тек зерттеу мақсатында 
қолданылады. Зерттеуге қатысқаны үшін ынталандыру ретінде Сіз ұялы телефоны-
ңыздың балансына 500 теңге аласыз. Сіз зерттеуге қатысуға келісесіз бе?

1. Иә      СҰХБАТТЫ ЖАЛҒАСТЫРЫҢЫЗ

2. Жоқ    СҰХБАТТЫ АЯҚТАҢЫЗ

S10. Айтыңызшы, біз Сізге қоңырау шалып, сұхбат алу үшін қай күні және қай уақыт 
ыңғайлы болады?

Сұхбаттың күні мен уақытын жазып алыңыз _____________________________________
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13.7. Ақпараттандырылған келісім құжаты

АҚПАРАТТАНДЫРЫЛҒАН КЕЛІСІМ ҚҰЖАТЫ

Осы арқылы мен бұл сауалнамада баяндалған менің берген мәліметтерім қоғамдық пікірді, 
нарық конъюнктурасын зерделеу үшін қажетті ғылыми, әлеуметтанушылық, маркетингтік қыз-
метті жүргізу мақсатында, сондай-ақ сұхбат алушылардың жұмысының сапасын тексеру үшін 
пайдаланылуы мүмкін екенін растаймын. Осыған байланысты, мен мәліметтер мен ақпаратты 
өңдеуге, оны жүйелеуге, жоюға және тапсырыс берушілерге осындай ақпаратты кейіннен мені-
мен қосымша келісусіз жалпыланған, иесіздендірілген түрде беруге жол беремін.

Зерттеуге қатысу қатысушыларға ешқандай қауіп төндірмейді, біз Сіздің жауаптарыңыздың 
100% құпиялылығына кепілдік береміз.

Күні _____________________

Респонденттің аты-жөні_____________________

Респонденттің қолы_____________________

Жеке ақпаратты өңдеу және сақтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Сіз жобаның 
кураторына хабарласа аласыз: +77017102674 Андрей, e-mail: a_skuratov@bisam.kz немесе тө-
менде көрсетілген байланыстар бойынша тікелей компанияның кеңсесіне хабарласа аласыз.
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13.8. Ақпараттық хат

21.01.2021 ж. № __4/21___

ҚҰРМЕТТІ МЫРЗА/ХАНЫМ!
Әлеуметтанушылық және маркетингтік зерттеулер жүргізуге маманданған «BISAM Central Asia» 
бизнес-ақпарат, әлеуметтанушылық және маркетингтік зерттеулер орталығы қазіргі уақытта 
Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қорының (ЮНИСЕФ) Өкілдігімен ынты-
мақтастықта балаларды вакцинациялау тақырыбына кешенді зерттеу жүргізуде. Осы зерт-
теудің нысаналы тобы 0 – ден 18 айға дейінгі балалардың ата-аналары мен қамқоршылары, 
сондай-ақ вакцинация мәселелерінде құзыретті денсаулық сақтау саласының қызметкерлері 
- жалпы практика учаскелік дәрігерлері, учаскелік педиатрлар, перзентханалардың қызметкер-
лері, перинаталдық орталықтың, егу кабинетінің медбикелері болып табылады.

Зерттеу нәтижелері ата-аналардың балаларды вакцинациялау және иммундау рәсімдеріне де-
ген көзқарасын, балаларды вакцинациялаудан саналы түрде бас тарту себептерін жақсырақ 
түсінуге, осы саладағы неғұрлым өзекті проблемаларды және осындай проблемаларды шешу-
дің ықтимал жолдарын белгілеуге, бір жағынан, балалар денсаулығының сапасын арттыруға 
жауап беретін халықаралық үкіметтік емес ұйымдар мен, екінші жағынан, жауапты мемлекеттік 
органдар арасындағы коммуникациялық өзараәрекеттесудің потенциалды тиімді арналарын 
белгілеуге көмектеседі.

Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес, BISAM зерттеуге қатысушылардың пікірлерінің және қандай да бір дербес ақпарат-
тың абсолюттік құпиялылығына кепілдік береді. Далалық жұмыстарды іске асыру барысында 
алынған респонденттердің деректері тек пікіртерім жүргізу сапасын бақылау мақсатында ғана 
пайдаланылатын болады және үшінші тұлғаларға берілмейді. Зерттеу нәтижелері талдамалық 
есеп форматында жалпыланған, иесіздендірілген түрде ұсынылатын болады.

Егер Сізде қосымша сұрақтар туындаса, Сіз төменде көрсетілген координаттар бойынша біз-
дің кеңсеге хабарласа аласыз.

Бас директор
Отенко Т.В.
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(Footnotes)

1  https://bala.stat.gov.kz/ohvat-detej-profilakticheskimi-privivkami/ 

 

HML IRB 
1101 Connecticut Avenue, NW Suite 450 

Washington, DC 20036  USA 
+1.202.246.8504 

unicef@hmlirb.com   www.hmlirb.com 

 

Research Ethics Approval 
2 February 2021 
 
Tatyana Otenko 
BISAM Central Asia 
Bogenbai Batyr Street 221 
Almaty 050000, Kazakhstan 
 
RE: Ethics Review Board findings for:  Research on the knowledge, attitudes and practices of 

immunization in Kazakhstan  (HML IRB Review #343KAZA21) 
 
Dear Tatyana Otenko, 
 
Protocols for the protection of human subjects in the above study were assessed through a research ethics 
review by HML Institutional Review Board (IRB) on 22 January – 02 February 2021.  This study’s 
human subjects’ protection protocols, as stated in the materials submitted, received ethics review 
approval.   
 
You and your project staff remain responsible for ensuring compliance with HML IRB’s determinations.  
Those responsibilities include, but are not limited to:  

• ensuring prompt reporting to HML IRB of proposed changes in this study’s design, risks, 
consent, or other human protection protocols and providing copies of any revised materials;  

• conducting the research activity in accordance with the terms of the IRB approval until any 
proposed changes have been reviewed and approved by the IRB, except when necessary to 
mitigate hazards to subjects;  

• promptly reporting any unanticipated problems involving risks to subjects or others in the course 
of this study;  

• notifying HML IRB when your study is completed. 
 
HML IRB is authorized by the United States Department of Health and Human Services, Office of 
Human Research Protections (IRB #1211, IORG #850, FWA #1102). 
 
Sincerely, 

 
D. Michael Anderson, Ph.D., MPH 
Chair & Human Subjects Protections Director, HML IRB 
 
cc:  Damir Kozhanbayev, Elvira Yausheva, Penelope Lantz, JD 
 

  

13.9. Зерттеуді ЮНИСЕФ этикалық комитетінің бекітуі 
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ЮНИСЕФ Казахстан  
 
Біздің әлеуметтік желідегі  
парақшаларымызға жазылыңыздар: 

 UNICEFKazakhstan 
 @unicefkaz 
 @unicefkazakhstan 
 https://www.unicef.org/kazakhstan/


