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КІРІСПЕ 

SARS-CoV-2 коронавирусының панде-
миясы адамзат үшін жаңа сөз бен құ-
былыс – инфодемияны1 тудырды. Вирус 
бақылауға көнбей таралғаны сияқты, ол 
туралы шын ақпарат та, жалған ақпарат 
та жүгенсіз жарияланды. Тіпті белгілі бір 
кезеңдерде БАҚ беттеріне шыққан мате-
риалдар мен жалпы медиадағы контент-
тің тең жартысынан көбі тікелей немесе 
жанама түрде коронавирусқа қатысты 
болды. Кейде коронавирус аудитория 
тарту  үшін кликбейт ретінде де пайда-
ланылды.2 Пандемия тақырыбы кибе-
ралаяқтар мен жалған ақпарат тарату 
арқылы ақша табатын немесе өз пайда-
сы үшін бір ақпаратты бұрмалап беріп, 
елді адастыратын жандар үшін қоғамға 
әсер ету және жалпы әлем бойынша са-
яси мақсатқа қол жеткізу жолында тап-
тырмас құрал болды. Ірі саясаткерлер 
мен әлемдік көшбасшылар да бұдан тыс 
қалмады. АҚШ-тың бұрынғы президенті 
Дональд Трамптан3 бастап, Бразилия-
ның қазіргі президенті Жаир Болсона-

1 Борьба с инфодемией на фоне пандемии 
COVID-19: поощрение ответственного поведения 
и уменьшение пагубного воздействия ложных 
сведений и дезинформации - https://www.who.
int/ru/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-
19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-
mitigating-the-harm-from-misinformation-and-di 
sinformation
2    Как пандемия COVID-19 изменила СМИ и 
что будет дальше | Курсив - бизнес новости 
Казахстана - https://kz.kursiv.media/2020-05-20/
kak-pandemiya-covid-19-izmenila-smi-i-chto-bu 
det-dalshe/ 
3 Quantifying sources and themes in the COVID-19 
‘infodemic’ - https://allianceforscience.cornell.
edu/wp-content/uploads/2020/09/Evanega-et-al-
Coronavirus-misinformationFINAL.pdf

руға дейін көзге түсті. COVID-19-дың емі 
жайлы түрлі ақпарат әлеуметтік желілер 
мен мессенджерлерді толтырды. Бұрын-
дары тек ғылыми ортада пайдаланыла-
тын медициналық препринттер базасы 
(әлі ғылыми консенсус емес және дәлел 
бола алмайтын, рецензиядан өтпеген 
зерттеулер) пандемия кезінде «айғайға 
аттан қосатын» тақырыптар мен матери-
ал жазу үшін таптырмас дереккөзге ай-
налды. Соның кесірінен әлемдегі милли-
ондаған жанның басы қатты. 

Инфодемия қатты тарала бастады және 
пандемиямен қатар жүріп отырды. Алай-
да ең жойқын соққыны ол SARS-CoV-2 
вакциналарын жедел салу керек болған 
кезде жасады. Бұрын медиа мен қоғам-
дық санаға ақырындап сыналап келген 
вакциналауға қарсы риторика бүкіл әлем 
бойынша ақпараттық кеңістікте кеңінен 
таралып, қатты әсер етті. Конспироло-
гиялық аңыздармен қосақтала келген 
вакциналауға қарсы риторика коронави-
русқа қарсы вакциналау процесіне ғана 
емес, Солтүстік Америкадан Орталық 
Азияға дейінгі бүкіл әлемде жоспарлы 
иммундау бағдарламаларына да кері 
әсерін тигізді. 

Вакцинаға қарсы конспирология инду-
стриясы, яғни миллиондар индустриясы4

– бүкіл әлемнің бас ауруы. Әсіресе 2020 
4 Cash for conspiracies: How David Icke, ‘alternative’ 
media and tech giants make money from coronavirus 
conspiracies - Press Gazette - https://pressgazette.
co.uk/cash-for-conspiracies-how-david-icke-
alternative-media-and-tech-giants-make-money-
from-misinformation/
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жылы ол шиеленісе түсті. Жалған ға-
лымдар, конспирологтар, псевдоғылым 
өкілдері, алаяқтар мен шарлатандар 
сияқты шындыққа жанаспайтын ақпа-
рат таратып жан бағатындардың қолына 
ауқымды аудитория түсті.5  Әрі жаһандық 
дағдарыс кезіне тап келді. Біріншіден, 
ол полярланған әлемдегі сенімнің күрт 
төмендеуінен туған дағдарыс, екіншіден, 
экономикалық дағдарыс кезі еді. Бұл 
дағдарыстар халықтың ең көп зардап 
шеккен топтарының ішінде сенімсіздік 
дәнін сеуіп, оларға жалған ақпаратқа қар-
сы тұрарлық қайрат қалдырмады. Үшін-
шіден, пандемияға байланысты ақпарат-
тық дағдарыс еді. Бұны соңғы орынға қою 
тіптен орынсыз.  Карантиндегі шектеулер 
мен локдаундардың әсерінен әлеумет-
тік желілерде ғана онлайн отырған күн-
дері жалған ақпарат пен бұрмаланған 
мәліметтер көбейді.6 7 Әлі зерттеліп біт-
пеген вирус, пандемия тақырыбында 
сағат сайын шығып жатқан, біріне бірі 
қайшы келетін ақпараттар кеңінен тарай 
берді. 

Қазақстан да бұдан тыс қалмады. Жаңа 
вакцинаға деген сенімсіздік, халықтың 
екпе жайлы ақпаратқа қанықпауы, медиа 
кеңістікте жалған ақпарат таратқыштар-
дың тым белсенді болуы – жалпы вак-
циналау шарасына деген сенімсіздікке 
алып келді. Бұрыннан бақылауда болып 
келген көкжөтел, қызылша, тырысқақ си-
яқты инфекцияларға қарсы иммундау 
шараларына да кедергі келтірді. Ақпа-
раттың дұрыс берілмеуі мен жаппай 

5  Конспирологиялық теориялар мен вакцина-
цияға қарсы үгіт-насихаттан кім, қалай және 
қанша ақша тауып жатыр? - https://factcheck.kz/
kaz/basty-bet1/konspirologiyalyk-teoriyalar-men-
vakcinaciyaga-karsy-ugit-nasixattan-kim-kalaj-
zhane-kansha-aksha-tauyp-zhatyr/.
6 Coronavirus: insights from our multinational 
study -  https://blog.gwi.com/trends/coronavirus-
international-study/
7 Coronavirus: insights from our multinational study 
- GWI - https://blog.gwi.com/trends/corona virus-
international-study/

жалған ақпарат таратудың кесірінен жұрт 
жалған анықтама алып, балаларына вак-
цина салдырмауға кірісті. Ал оның соңы 
бұрын бақылауда болып келген инфек-
циялардың қайта бас көтеруіне алып 
келеді. Бұл – жүйелі проблема. Оған 
медицинадағы білім беру сапасы, меди-
цина қызметкерлерін даярлау сапасы,8

Денсаулық сақтау министрлігінің жұртқа 
дұрыс түсіндіру жұмыстарын жүргізбеуі, 
сондай-ақ жалпы Қазақстан халқының 
қарапайым сауатының аздығы да кіреді. 
Бұл зерттеуде біз Қазақстанда иммунда-
уға теріс әсер ететін негізгі жалған ақпа-
рат нарративтерін егжей-тегжейлі қара-
стырамыз (тек елдегі ғана емес, біразы 
Ресей Федерациясымен ортақ), жалған 
ақпарат көздері мен негізгі таралу жол-
дарын анықтап, вакциналар мен вакци-
налау туралы жалған ақпаратты жүйелі 
түрде таратуға мүдделі акторлармен 
байланыстарды қарастырамыз.  

Есеп авторларының бір тобы 2020 жыл-
дың қаңтарынан бастап пандемия ту-
ралы жалған ақпараттың таралуын қа-
дағалап отырды. Басқа елдердің факт-
чекерлерімен бірлескен жұмыс аясында 
CoronaVirusFacts Alliance 70 елде 40 
тілде9 тараған 9000-нан астам жалған 
ақпаратты қарады. Бұлардың  едәуір 
бөлігі барлық елде бірдей болды, бірдей 
фейктер әртүрлі тілге аударылды. Мы-
салы, испан тілінде сөйлейтін ортаны 
шулатып болып, ағылшын немесе орыс 
тілі кеңінен қолданылатын елдерге қарай 
ығыса  бастады. Елден елге көшерде 
8 Почему врачи верят в мифы о вакцинах и 
ставят ложные медотводы? - Аналитический 
интернет-журнал Vласть - https://www.google.
com/url?q=https://vlast.kz/vaccination/44333-
pocemu-vraci-verat-v-mify-o-vakcinah-i-stavat-
loznye-medotvody.html&sa=D&source=docs&ust= 
1650866187021074&usg=AOvVaw1vKnum_EsCOrR 
MeAzcD1Jk 
9 CoronaVirusFacts Alliance – Poynter - https://www.
google.com/url?q=https://www.poynter.org/corona
virusfactsalliance/&sa=D&source=docs&ust=16508
66254553729&usg=AOvVaw38BamXnBkxZe01KXVY
GP1H
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ұдайы жалған ақпарат таратушылардың 
арналары мен кейіпкерлері де өзгеріп 
отырды. Бұл есепті жасауға Center for 
Countering Digital Hate зерттеуі түрт-
кі болды. Ол Facebook пен Twitter-дегі 
ағылшын тіліндегі вакциналауға қарсы 
риториканың 65%-ы небәрі 12 адамның10

қолынан шыққанын анықтады. Оған Қа-
зақстандағы әлеуметтік желілердегі 
жағдай америкалық зерттеушілер сипат-
тағандай және Қазақстандағы белсенді 
жалған ақпарат таратушылар саны салы-
стырмалы түрде көп емес деп болжам жа-
сауға мүмкіндік берген CoronaVirusFacts 
Alliance пен біздің өз зерттеулеріміз11  не-
гіз болды. 

10 The Disinformation Dozen - https://www.
counterhate.com/disinformationdozen 
11 Зерттеу | Қазақстандағы заңдардың қабыл-
дануына қарсы лоббидің артында кім тұр? - https://
factcheck.kz/kaz/densaulyk/zertteu-kazakstandagy-
zandardyn-kabyldanuyna-karsy-lobbidin-artynda-
kim-tur/. Материалды 

Вакциналау туралы жалған ақпаратқа 
қарсы тұру бойынша жарияланған ша-
раларға қарамастан, техногиганттар 
желінің ағылшынтілді сегментінен тыс 
вакциналауға қарсы үгіт-насихатты 
болдырмауға жеткілікті күш жұмсамай 
жатқанын зерттеуіміз көрсетті. Көптеген 
жалған ақпарат Instagram мен Facebook 
желілерінің алгоритмдері мен модера-
торларының назарынан тыс қалып жат-
ты. Telegram мессенджеріндегі вакцина 
туралы жалған ақпаратқа қарсы мүлдем 
дәйек келтірілмеген.

Осы зерттеудің басты міндеті – Қазақстан-
дағы вакциналар туралы жалған ақпа-
раттар кеңістігін картографиялау, оның 
қалай пайда болғанын көрсету және аза-
маттардың құқықтары мен бостандықта-
рына қол сұқпай, оның ықпалына заң ая-
сында қарсы тұрып, жалған ақпараттан 
келетін зиянды барынша азайту.

ƏДІСНАМА МЕН 
ҚЫСҚАША ҚОРЫТЫНДЫ

Ақпарат жинауда біз платформаларды 
бақылау әдісін қолдандық: инфодемия 
басталғаннан бастап Instagram, Facebook 
және Telegram желілерінің қазақстандық 
сегментіндегі жалған ақпарат таратушы-
лар белсенділігін қадағалап отырдық. Ал 
фактчекерлер альянсының деректер ба-
засының көмегімен әртүрлі елде бірдей 
сюжеттердің таралуын салыстыруға мүм-
кіндік алдық. 2020 жылдың 28 сәуірі мен 
2021 жылдың 15 желтоқсаны аралығын-
да көзімізге түскен жарияланымдардың 
жалпы саны бірнеше ондаған мыңнан 
асты. Тек #вакцинация хэштегі бойынша 
Instagram желісінде 4000-нан астам пост 
мен репост тұр. Хэштегтерсіз мұндай 
жарияланымдар санын (платформалар 
санкция енгізген соң көптеген аккаунт 
әдеттегі тегтерді қолдануды тоқтатты) 
бағамдау мүмкін емес. 

Біз вакциналауға тікелей қатысы жоқ ха-
барландырулар мен хабарламаларды, 
мысалы, дәрі-дәрмек немесе табиғи өнім-
дермен COVID-19-ды емдеудің балама 
әдістері, тамақтану схемалары, вирустың 
жоқ екені туралы қастандық теорияла-
ры (біз оларды тек иллюстрация ретінде 
қолданамыз), сондай-ақ вакциналауға ті-
келей байланысы жоқ химиялық іздер ту-
ралы қастандық теорияларды (химтрейл, 
химтрасса) есепке енгізген жоқпыз.

Көлемі үлкен болғанына қарамастан, сю-
жеттер саны шектеулі. Сапалы талдау 
кезінде барлық жарияланымды төмендегі 
сюжеттер бойынша бөлуге болады. Олар-
дың кейбіреулері кез келген вакцинаның 
зияны туралы айтады, ал басқалары ко-
ронавирусқа қарсы жаңа вакциналар ту-
ралы ғана сөз қозғайды.
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СЮЖЕТ Вакциналар-
дың зияны

Нақты коронавирус 
вакцинасының зияны

Бедеулік (вакцина арқылы стерильдеу) + +

Улау. Өлімге әкелетін кері әсерлер +

ДНҚ өзгеруі + +

Тоталитаризм (вакцина салуға мәжбүрлеу, цифрлық 
фашизм, міндетті вакцинаны тоқтату) 

+ +

Вакцинадан соң аутизмге шалдығу +

Бигфарма қастандығы + +

ДДСҰ, БҰҰ және ЮНИСЕФ-тің   «зиянды» қызметі + +

Әлемдік құпия үкімет. Гейтс/Сорос/масондардың чипі +

Аманжолованың көжектері12 + +

Тым жылдам дайындалды (Вакцина сынақтан өтпеген) +

12 Аманжолованың қояндары: вакцинация зияны туралы кең тараған миф - https://factcheck.kz/kaz/
basty-bet1/amanzholovanyn-koyandary-vakcinaciya-ziyany-turaly-ken-taragan-mif/.

Егжей-тегжейлі талдау үшін әртүрлі плат-
формаларда қазақ және орыс тілдерін-
де қайталанатын сюжеттер үлгісін жа-
садық: Telegram-да 54, Instagram-да 94, 
Facebook-те 103 пост. Барлығы 251 типтік 
хабарлама зерттелді. Іріктеу кезінде ау-
диторияның қамтылуы, репосттар саны, 
жиі ізделетін тақырыптар, сюжетті та-
ратқан тұлғаның танымалдығы ескеріл-
ді. Іріктеу CoronaVirusFacts халықаралық 
фактчекерлер альянсының мәліметтер 
базасына жиналған жиі қайталанатын 
тақырыптармен салыстырылды.

Есепті жазу барысында бірқатар зерт-
телген жалған ақпарат таратушы плат-
форма ережелерінің бұзылуына бай-
ланысты бұғатталды. Қолдан келгенше 
мұрағаттағы жарияланымдарға сілтеме-
лер сақталған. Бұл есепте белсенді және 
қолжетімді немесе мұрағатқа жіберілген 
жарияланымдарға баса назар аударыл-
ды. Толық жойылған жарияланымдар 
дәлелдің аздығына байланысты мейлін-
ше аз қарастырылады.

Аудиторияның вакциналауға қарсы кон-
тентке әсері мен белсенділік дәрежесін 

бағалау үшін Instagram-да TrendHero13, 
Telegram-да14  TGStat, Facebook пен 
сайттарды бағалау кезінде ішкі аналити-
ка мен Alexa15, PR-CY16 ашық деректері 
және CrowdTangle17 құралы қолданылды. 
Бұлар контент таралуы мен аудитория-
ның белсенділігін анықтаудағы сенімді 
нәтижелерді ұсынады. Қате кетпеу үшін 
барлық дерек кейіннен қолмен өңделді.

Денсаулық сақтау жүйесі реакциясының 
сапасын бағалау және медиа ахуалдың 
денсаулық сақтауға әсерін жауапты ор-
гандардың түсінуі үшін онлайн сауална-
ма (36 жауап) жүргізілді. Сондай-ақ ор-
талық және облыстық денсаулық сақтау 
басқармаларының баспасөз қызметтері, 
санитарлық-эпидемиологиялық бақы-
лау департаменттері, Денсаулық сақтау 
министрлігіне ведомстволық бағынысты 
басқа да ұйымдар өкілдерімен бетпе-бет 
24 сұхбат өткізілді. Бұл деректер есептің 
4-тарауында көрсетілген.
13 trendHERO - https://trendhero.io/ru
14 Қазақстандағы telegram каналдар - https://kaz.
tgstat.com/  
15 Аlexa - https://www.alexa.com/login
16 Сайттардың анализіне арналған құрал - https://
pr-cy.ru/analysis/
17 CrowdTangle - https://www.crowdtangle.com/ 
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Жалған ақпарат контентінің таралуын және оған мемлекет пен қоғам тарапынан ре-
акцияны талдау бірнеше маңызды факті мен тенденцияны көрсетті:

лардың бір бөлігі бұрын зерттелген 
байланыс арналарында вакцинала-
уға қарсы риторикада көзге түспеген 
және оны пандемия кезінде аудито-
рия тарту үшін қолдана бастады, ал 
бір бөлігінің жалған ақпарат желісіне 
тікелей қатысы да жоқ. Сондықтан 
вакциналауға қарсы контент жаса-
ушы/таратушылардың бір бөлігі вак-
циналауға қарсы емес және саяси 
мақсаттарға ұмтылмайды деп бол-
жауға болады

5. Вакцинаға қарсы қозғалыс белсен-
ділігі вакциналаудан жаппай бас 
тартуға, жалған медициналық қарсы 
көрсетілімдер бар деген анықтама 
алып, жалған құжаттар жасауға ғана 
емес, сонымен қатар қоғамның поля-
ризациясына да алып келеді, бұл әл-
деқайда қауіпті. Әлеуметтік желілер-
дегі моральдық дүрбелең мен 
өшпенділік риторикасының әсерінен 
аудитория тез радикалданады және 
іс жүзінде заңсыз әрекеттерді жаса-
уға қабілетті болады.

6. Пандемия кезінде қазақстандық билік 
пен Денсаулық сақтау министрлігінің 
ақпарат саясаты тиімді болмады. 
Біздің бақылауымызша, дәл осы се-
бептен сенімсіздік пен астыртын сөз 
байласу толқыны туындады. Деген-
мен, бұл да Қазақстанның ғана ішкі 
проблемасы емес. Әртүрлі елдер, 
соның ішінде көшбасшы елдердің 
денсаулық сақтау министрліктері 
деректердің сапасы мен ашықтық 
деңгейіне қарамастан ұқсас жағдай-
ға тап болды. Әлем дайын болмаған 
инфодемия денсаулық сақтау сала-
сындағы ақпарат саясаты мен ком-
муникациялық стратегияны қайта қа-
рауды және жаһандық ауқымда жаңа 
тәсілдер мен технологияларды қол-
дануды талап ететінін көрсетті.

1. Әлеуметтік желілердің қазақстан-
дық сегментіндегі вакцинаға қарсы 
жалған ақпараттың 50%-дан көбін 
жиырмадан астам қазақстандық ак-
каунт жасап және/немесе таратады.

2. Осы желі қолданушылары мен топ-
тардың жариялау мақсаты әртүр-
лі болуы мүмкін. Олар ақпарат пен 
жалған ақпарат алмасатын және 
өз мүшелерін қолдайтын бейресми 
желіге біріктірілген, оның ішінде са-
яси және діни мақсаттардан бастап, 
жеке басын байытуды көздейтіндер-
ге дейін бар. Біз бұл желі кем дегенде 
миллион қазақстандықты ақпаратпен 
қамтиды, ал қолдаушылар тобы –он-
даған мың адамға дейін жетеді деп 
бағалай аламыз (есеп қосымшала-
рын қараңыз).

3. Қазақстанда вакциналау туралы 
жалған ақпараттардың таралуына 
Ресей мен АҚШ-тағы вакциналауға 
қарсы қозғалыс та зор әсерін тигізіп 
отыр. Контенттің едәуір бөлігі түп-
нұсқа емес немесе тікелей аударма 
жасалған, не жергілікті болмысты 
ескере отырып, вакцинаға қарсы ре-
сейлік және америкалық топтардың 
риторикасын қайталайды.

4. Жалған ақпарат таратушылар жау 
бейнесін жасай отырып (ішкі және 
сыртқы) жек көру риторикасын бел-
сенді қолданады. Айғай лексиканы 
(«вакцинофашизм», «вакцинизм», 
«цифрлық тоталитаризм», «цифрлық 
фашизм», «фашистік вакцинация»), 
радикал оң риториканы қолданып, 
күшті эмоциялық тартысқа шақырып, 
аудиторияда моральдық дүрбелең 
тудырады.18 Дей тұрғанмен, жүйелі 
түрде жалған ақпарат таратушы-

18 Вакцинаға қарсылар интернетте не және 
неліктен жазады? - https://journal.tinkoff .ru/stat-
antivac/ 
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Пандемия кезінде барлық елде вакцина-
лауға қарсы топтар мен конспирологтар 
пайда болып, жандана түсті. Олардың 
қатарына ежелгі антиваксерлер, псев-
доғалымдар мен шарлатандар кірді. Ал 
2020 жылы олардың қатары жаңа медиа 
тұлғалармен толықты. Дей тұрғанмен, 
біз бақылау барысында испан немесе 
ағылшын тілдерінде жасалған, содан 
кейін басқа тілдерге аударылған жалған 
контент барынша сенімді әрі шынайы 
шығатынын байқадық. Сондықтан біз 
ең алдымен вакциналар туралы жалған 
ақпараттың ағылшын тіліндегі дереккөзі-
не назар аударамыз, өйткені оларсыз 
есеп толыққанды болмас еді.

2021 жылы жүргізілген Center for 
Countering Digital Hate және Anti-Vax 
Watch зерттеуі 2021 жылдың 1 ақпаны 
мен 16 наурызы аралығында Facebook 
пен Twitter-де шыққан ағылшын тілінде-
гі вакциналауға қарсы контенттің үштен 
екісін (65%) барлығы 12 адам жасағанын 
анықтады.

Олардың ішінде БАД сатумен аты шыққан 
антиваксер магнат Джозеф Меркола, 
кейінгі 20 жыл ішінде қызылшаға қарсы 
екпенің аутизммен байланысы туралы 
жалған мәлімдемелер таратып жүрген 
және осы жалған ақпаратты тудырған – 
лицензиясынан айырылған британдық 
дәрігер Эндрю Уэйкфилдтің19 қызметін 
19 Құжаттама: Доктор Уэйкфилд және оның жібі 
түзу ақыл-оймен күресі - https://factcheck.kz/
kaz/basty-bet1/kuzhattama-doktor-uejkfi ld-zhane-
onyn-zhibi-tuzu-akyl-ojmen-kuresi/. 

1. ЖАҺАНДЫҚ ЖАЛҒАН АҚПАРАТ 
НАРРАТИВІ. 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АКТОРЛАР МЕН ҚАТЕРЛЕР

қаржыландырған адвокат Роберт Ф. кіші 
Кеннеди бар.

Соңғы екі кейіпкер басқа тілдерге көбірек 
аударылған (Қазақстандағы вакцина-
лау туралы жалған ақпарат науқанның 
қазіргі кезеңі вакциналардың аутизммен 
байланысы туралы дәл осы нарративтен 
басталады). Пандемия басталғаны бері 
кіші Кеннеди өз аудиториясы алдында 
SARS-CoV-2 коронавирус вакцинасының 
тиімділігіне күмән келтіретіні туралы ай-
тып қалатын мүмкіндікті қалт жіберген 
емес. Ол офлайн түрде Германияда да 
халықты жинаған. Ол жақта оған панде-
мия кезінде жалған мәлімдемелер та-
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ратқан неміс ультра оңшыл AFD партиясы 
ақпараттық қолдау көрсетумен айналыса-
ды. Кеннеди солар құрған, соңғы жылдары 
қаржы жинаумен (жылына млн АҚШ дол-
ларынан астам) айналысатын және АҚШ-
қа іштен ықпал ете алатынын көрсетіп, 
сондай-ақ әлеуметтік желілердегі вакци-
наға қарсы контентін насихаттауға тікелей 
қатысатын Children’s Health Defense қоры-
на басшылық етеді. Vaccine журналында 
жарияланған зерттеу көрсеткендей, Кен-
неди вакцинаға қарсы жарнама контентінің 
ең ірі сатып алушыларының бірі болған 
және Facebook мұндай жарнамаға тыйым 
салғанға дейін ондаған мың долларын20

жұмсаған. 

Пандемия кезінде вакциналауға қарсы 
топтардың ықпалы артып, жаңа топтар 
да пайда болды. Жаңа ұйымдардың бірі – 
America’s Frontline Doctors21. Оның жалған 
хабарламалары орыс және қазақ тілдері-
не аударылып, Қазақстандағы әлеуметтік 
желілер арқылы таратылды. Атап айтқан-
да, ивермектиннің коронавирус инфекция-
сының алдын алуда (бұл топ өздері тиімсіз, 
тіпті қауіпті деп атайтын вакциналармен 
салыстырғанда) тиімді екені туралы зерт-
телмеген және расталмаған мәлімдеме 
таралды. Топтың өкілдері Қазақстан үшін 
бұрын экзотика саналған QAnon конспиро-
логиялық қозғалысының өкілдерімен бірге 
2021 жылдың қаңтар айының басында Ка-
питолийді басып алуға қатысқан. Федерал-
ды барлау бюросының есебінде ішкі тер-
рор қаупі бар ұйым деп көрсетілген.22

20 Vaccine-related advertising in the Facebook Ad 
Archive - ScienceDirect! - https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0264410X1931446X?via%3 
Dihub#
21 America’s Frontline Doctors деген кімдер? – 
Гидроксихлорохиннен Капитолийге дейін - https://
factcheck.kz/kaz/basty-bet1/americas-frontline-
doctors-degen-kimder-gidroksixloroxinnen-kapitol 
ijge-dejin/. 
22 Local FBI fi eld offi  ce warns of ‘conspiracy 
theory-driven domestic extremists’ - https://www.
nbcnews.com/tech/tech-news/local-fbi-f ield-
office-warns-conspiracy-theory-driven-domestic-
extremists-n1038441 
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Qanon – бұрын тек ағылшын тілінде 
болған сатанистердің құпия әлемдік 
үкіметі туралы қастандық теориясы. 
2020 жылы коронавирус туралы және 
вакцинаға қарсы фейктер жасап, көпте-
ген тілге аударды. QAnon-Россия және 
QAnon-Казахстан арналары пайда бол-
ды. Еуропада бұл қастандық теориясы-
ның жақтаушылары наразылық білдіріп, 
көшеге шығуға дайын.23

Кеннедидің саяси капиталы, «жалған 
ақпарат таратушы топтар» және вакцина-
лауға қарсы америкалық белсенділердің 
(тіпті QAnon сияқты ең маргинал) әрекет-
тері жемісін берді: 2020 жылғы зерттеу 
көрсеткендей, ковидке қарсы вакциналар 
даярланбай жатып-ақ америкалықтар-
дың бестен бірі екпеге қарсы болды.24

2021 жылғы мамырда Қазақстанда жүр-
гізілген әлеуметтік сауалнама қазақстан-
дықтардың 32%-ы тіпті екпе тегін болса 
да, коронавирус инфекциясына қарсы 
вакцина алуға дайын емес екенін көрсет-
кен.25

23 Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание 
Covid-19 шагают по Европе - BBC News 
Русская служба - https://www.bbc.com/russian/
features-54021243 
24 A majority of vaccine skeptics plan to refuse 
a COVID-19 vaccine, a study suggests, and that 
could be a big problem - https://theconversation.
com/a-majority-of-vaccine-skeptics-plan-to-
refuse-a-covid-19-vaccine-a-study-suggests-
and-that-could-be-a-big-problem-137559?utm_
medium=emai l&utm_campaign=Latest%20
f r o m % 2 0 T h e % 2 0 C o n v e r s a t i o n % 2 0 f o r % 2 0
May%206%202020%20-%201614015480&utm_
content=Latest%20from%20The%20Conversation% 
2 0 f o r % 2 0 M a y % 2 0 6 % 2 0 2 0 2 0 % 2 0 - % 2 0
1614015480+Version+A+CID_9b2badc2962bd1
93aec70c277ce535b2&utm_source=campaign_
monitor_us&utm_term=A%20majority%20of%20
vaccine%20skeptics%20plan%20to%20refuse%20
a%20COVID-19%20vaccine%20a%20study%20
suggests%20and%20that%20could%20be%20a%20-
big%20problem
25 Қазақстандықтардың коронавирусқа қарсы 
вакцинацияға көзқарасы - https://demos.kz/aza-
standy-tardy-koronavirus-a-arsy-vakcinacija-a-k-z-
arasy/?lang=kz 

Вакциналауға қарсы контенттің едәуір 
бөлігі испан және итальян тілдерінде 
жасалады. Бірақ біз CCDH есебі сияқты 
терең зерттеулер таппадық. Дегенмен, 
бірқатар жұртты адастыратын немесе 
жалған нарративтер, мысалы, вакцина-
лардағы графен оксиді туралы хабар-
ламалардың тамыры испан жерінен та-
ралғаны және өзін «бесінші колонна»26

деп атайтын топпен байланысты екені 
белгілі болды. Ал Қазақстанда таралатын 
бірқатар жалған нарратив Испанияда жа-
салған CitizenGO27 көптілді платформа-
сында жарияланады. Бұл туралы толық 
айтқан дұрыс, өйткені ол Қазақстандағы 
жалған ақпарат желілеріне алтын көпір 
болып саналады.

Петицияға арналған Citizengo платфор-
масын 2013 жылы Мадридте HazteOir 
атты испандық оңшыл азаматтық қа-
уымдастық құрған. Өзінің петициясы-
ның күн тәртібіне қатысы жоқ түрлі ау-
диторияны жинай отырып, платформа 
бүкіл әлемде ультраконсерватив бағытта 
әрекет ететін топтардың мүддесін қол-
дау алаңы ретінде жұмыс істей баста-
ды. Бұл топтар отбасылық-тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа, әйелдердің, бала-
лардың құқықтарына байланысты түрлі 
заңнамалық бастамаларға белсенді түр-
де қарсы шығады, сонымен қатар феми-
нистер мен ЛГБТ қауымдастығының өкіл-
деріне де қарсы.

Платформаны жасаушылар денсаулық 
сақтау тұрғысынан жоспарлы вакцина-
лауға, оның ішінде SARS-CoV-2 міндетті 
вакциналауға қарсы. CitizenGO компани-
ясының Ресейдегі филиалын жеке атап 
өткен жөн, оның ықпалына қазақстан-

26 «Барлық вакцинада графен оксиді бар»: жаңа 
фейк қалай пайда болды? - https://factcheck.kz/
kaz/basty-bet1/barlyk-vakcinada-grafen-oksidi-bar-
zhana-fejk-kalaj-pajda-boldy/. 
27 CitizenGO – петицияның атын жамылған 
ультраконсервативті лобби - https://factcheck.
kz/kaz/basty-bet1/citizengo-peticiyanyn-atyn-
zhamylgan-ultrakonservativti-lobbi/. 
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дық аудитория ұшыраған. Платформада 
кез келген өтініш бойынша кем деген-
де бір рет дауыс бергендердің бәріне 
CitizenGO-ден күнделікті ақпарат, хат-ха-
бар түсе бастайды. Олардың көбі «отба-
сы мен құндылықтарды жойғысы келетін» 
сыртқы жаудың бейнесін сипаттайды. 
Дұшпан бейнесінде Джордж Сорос, Билл 
Гейтс, либерал бағыттағы жергілікті са-
ясаткерлер, сондай-ақ ДДСҰ, БҰҰ және 

нақты ЮНИСЕФ, адам құқықтары жөнін-
дегі ұйымдар көрсетіледі. Бұл – мораль-
дық дүрбелеңді белсенді ұйымдастыру-
дың жарқын мысалы және біз талдаған 
мәліметтерге қарасақ, ол сәтті жүзеге 
асуда. CitizenGO Ресей филиалының 
басшысы Александра Машкова-Благих 
қазақстандық антиваксерлердің бірқатар 
конференциясына қатысқан. 

ВАКЦИНАҒА СЕНІМСІЗДІКТІ 
КҮШЕЙТУДЕГІ БАҚ РӨЛІ 

Бақылау жасай отырып байқағанымы-
здай, жалған ақпараттың таралуына, бұр-
малауларға және ғылымға деген сенім-
сіздіктің артуына ресми БАҚ зор үлес қо-
сты және ол әлі де жалғасуда. Медицина 
(medRxiv) және биология (bioRxiv) бой-
ынша ғылыми препринттер базасы көп-
теген БАҚ үшін сенсациялық материал 
беру дереккөзіне айналды. Жаңалықтар-
да істейтін қызметкерлер осы сайттар-
дағы «жұмыс қорытындылары ақырғы 

байлам емес» деген ескертулерді қапер-
ге алмайды және in vitro және in vivo28

28 In vitro (лат. «әйнек ішінде») — тәжірибені адам 
денесінде емес, қандай да бір арнайы пробиркада 
жүргізу технологиясы. Бұл негізінен in vivo – тірі 
ағзада тәжірибе жасау идеясына қарама-қарсы. 
Биология, биохимия, фармакология, медицина 
және генетика мен тағы да басқа ғылымдарға 
қатысы бар көптеген тәжірибелер клеткасыз 
модельде немесе тірі клеткада, яғни, ағзадан тыс 
жасалады. In vitro тәжірибелері кейбір жағдайда 
in vivo-ның алдындағы кезең болады және тірі 
ағзадағы көрсеткіштері бар болса, деректердің 
күмәнділігі пайда болуы ықтимал. 
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терминдерін ажырата алмайды, ғылыми 
зерттеулердің деректерін өз бетінше бұр-
малап береді. Трафик көтеруге ұмтылыс 
барысында Tengrinews немесе Zakon.kz 
сияқты қазақстандық ірі республикалық 
БАҚ-тың өзі материалдардың фактоло-
гиялық сипатын ескермейді.

Кликбейттен пайда табу үшін ашылған 
жалған ақпарат тарататын сайттарда 
фактіге сүйену жоқ екенін айтудың өзі 
артық. 

Вирус туралы сенімді, бірақ үнемі өзгеріп 
отыратын ақпараттың көптігі, БАҚ-тың 
оны бұрмалап беруі, псевдоғылым мен 
жалған ғылым өкілдері тарататын шын-
дыққа жанаспайтын ақпарат пен биліктің 
пандемия жариялау жөніндегі дәйексіз-
деу және әлсіз коммуникациялық страте-
гиясы қосылғанда, ресми дереккөздерге 
деген сенімсіздік деңгейі артып, нәтиже-
сінде вакциналар мен вакциналауға де-
ген сенімсіздіктің күшеюіне апарып соға-
ды.



14

2020-2021 жылдары Қазақстанда вакциналау
ТУРАЛЫ ЖАЛҒАН АҚПАРАТТЫҢ ТАРАУЫ

ДИСКЛЕЙМЕР: Бірқатар аккаунт, оның 
ішінде қазақстандық және басқа елдердің 
микроинфлюенсерлерінің аккаунттары 
бастапқыда вакцинаға қарсылық үшін 
ашылмаған. Көптеген аккаунт ішкиім, 
қызмет сатумен айналысады, олардың 
2020 жылға дейін вакцинаға қарсы наси-
хатқа мүлдем қатысы болмаған. Біз вак-
цинаға қарсы посттар назар аударта ма 
деп топшылаймыз, олар сол арқылы ау-
дитория жинауды көздеуі мүмкін. Мұндай 
аккаунт авторлары шын мәнінде саналы 
түрде вакцинаға қарсы ма, әлде бұл он-
лайн бизнесті дамытудың күмәнді әдісі 
ме, тап басып айту қиын. Сол себептен 
бұл зерттеуде вакцинаға қарсы бағытта 
екені күмән тудырмайтын аккаунттарды 
ғана қарастыруды жөн көрдік. 

Орыстілді сегменттегі жазбаларды тал-
дай келе, вакцина туралы жалған ақпа-
раттың дені Қазақстанға Ресейден ке-
летінін көруге болады. Бұл бірінші кезекте 
аударма сюжеттерге қатысты, мысалы, 
Испаниядан шыққан вакцина құрамын-
да графен оксиді бар деген фейк неме-
се Qanon қастандық теориясы. Екінші-
ден, ресейлік телевидение мен басқа да 
БАҚ-тағы үгіт-насихат бағытындағы пікір-
лер болса, үшіншіден, бұрын медицина 
саласында жұмыс істеген немесе қазір 
де денсаулық сақтау саласында жүрген 
тұлғалар тарапынан болатын ғылымға 
қарсы хабарламалар. Аударма сюжет-
тер, жоғарыда атап өткендей, көбінесе 
АҚШ-тан шыққан тұлғалармен байланы-
сты. 2020 жылы вакцинаға қарсы ритори-
камен белсенді түрде айналысып, пайда 
көріп жүрген Леонард Колдуэлл, Стивен 

2. ВАКЦИНАҒА ҚАРСЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ЖƏНЕ ШЕТЕЛДІК ПРОПАГАНДА 

Хотце29, Роберт Фрэнсис кіші Кеннеди 
сияқты тұлғалардың сөздері мен Qanon 
қастандық теориясының екпеге қарсы сю-
жеттері орыс тіліне көптеп аударылған. 

Конспирологияға құрылған жазбалар мен 
вакцинаға сенімсіздік тудыруда ресми 
федералдық БАҚ та маңызды рөл ойна-
ды. Радикал мысал ретінде Никита Ми-
халков пен Алексей Пименовтің бағдар-
ламасын айтуға болады, онда вакцинаға 
қатысты конспирологиялық нарративке 
жол берілді. Ал жұмсақтау түрі ретінде 
Елена Малышеваның бағдарламасын 
мысалға келтіруге болады, коронавирус 
пандемиясы енді басталып жатқан тұста 
бұл бағдарламада коронавирус тұма-
удан қорқынышты емес деген пікір ай-
тылған болатын. Бұл нарративтің жаны 
сірі болып шықты және көптеген ғалым 
терістегеніне, ашық деректердің көптігіне 
қарамастан, әлі күнге дейін айтылады. 

Жалған ақпараттың тарауына медицина 
саласында білім алған, практик дәрігер 
Павел Воробьёв пен бұрын хирург болып 
жұмыс істеген Александр Редько да ай-
тарлықтай үлес қосып отыр. Бұл дәрігер-
лердің насихат платформасы – актриса 
Мария Шукшинаның каналдары. Олар-
дың эфирі мен сөздеріне қазақстандық 
конспирологтар да жиі жүгінеді. 

29 Құжаттама: ықпалды консерватор Стивен 
Хотце антиғылыми теорияларды тарату арқылы 
қалай ақша тауып жүр? - https://factcheck.kz/kaz/
densaulyk/kuzhattama-ykpaldy-konservator-stiven-
xotce-antigylymi-teoriyalardy-taratu-arkyly-kalaj-
aksha-tauyp-zhur/. 
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«АТА-АНАЛАР ОДАҒЫ» – ВАКЦИНАҒА ҚАРСЫ 
ПРОПАГАНДА ҚҰРАЛЫ 

Ресейде «Жалпыресейлік ата-аналар 
қарсылығы», ал Қазақстанда «Қазақстан 
ата-аналар одағы» деп аталатын аккаунт 
вакцинадан бас тартуға белсенді түрде 
үгіттейді. Бұлар қашықтан оқумен байла-
нысты проблемалар сияқты шын мәнін-
де өзекті мәселелермен қатар, фейк кон-
тент те таратады. Конспирология, соғыс 
лексикасы, моральдық дүрбелең қалып-
тастыру әдістері қолданылады.  

«Жалпыресейлік ата-аналар қарсылығы» 
немесе Родительское Всероссийское Со-
противление (әрі қарай – РВС) парақша-
сының Instagram желісінде 20,4 мың жа-
зылушысы бар, олар өзін коммерциялық 
емес ұйым деп таныстырады. Бастапқы-
да цифрлық дамуға, феминизмге, юве-
налдық қызметке қарсылық бағытында 

ақпарат таратқан парақша коронавирус 
пандемиясы басталғаннан бері негізі-
нен вакциналау тақырыбына ойысқан. 
Қашықтан оқуға көшу кезінде онлайн оқу-
дың балалардың психикасына кері әсер 
ететінін барынша дәлелдеуге тырысқан. 
Мәселен, парақшада «Қашықтан оқуға 
көшу 2009 жылы-ақ жоспарланып қой-
ған» деген жазба бар. Онда автор РФ 
президентінің цифрлық даму мәселесі 
жөніндегі көмекшісі Дмитрий Песковқа 
сілтеме жасай отырып, 2009 жылы-ақ 
билік өкілі мектептер болмайды, балалар 
виртуал оқиды деп айтқанын келтіреді.30

Осыған сүйене отырып автор Песковтың 
сөзі ешқандай да болжам емес, «2030 
жылғы Білім беру» жобасында көрсетіл-
ген жоспар екеніне назар аудартады. 

30 https://www.instagram.com/p/CGhz5uZjpbn/
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Бір қызығы, РВС онлайн/қашықтан оқуға 
қарсылық туралы пікір білдіргенде оны 
барынша дәйекті етіп беруге тырысады. 

Алайда, содан кейін риторика бірден 
вакцинаға қарсы бағытқа ауысады: бала-
ларды мектепке кіргізу үшін COVID-19-ға 
қарсы вакцина салдыру міндетті болса, 
басқа ата-аналармен бірігіп, үйден оқы-
туды қолға алуды ұсынады. Мұндайда 
үрей тудыру, қорқыту тек риторика дең-
гейінде қалмай, визуал материал да бе-
реді. 

РВС желтоқсан айындағы жазбаларында 
негізінен вакцина салдырғандардың ауру 
жұқтырып жатқанына назар аудартады: 
«Новый штамм в Ботстване обнаружен 
только у вакцинированных»31, «CDC: 
Штаммом «Омикрон» заражаются, в ос-
новном, полностью вакцинированные»32.

31 https://www.instagram.com/p/CWxhUdZM0du/
32 https://www.instagram.com/p/CXYpsENsS9Q/

РВС кей жағдайларда жазбаларын мей-
лінше дәйектеп, ғалымдардың сөзіне сүй-
енуге тырысады, әрі пандемияға дейін 
вакцинаға қарсы үгіт жүргізумен белсенді 
айналыспаған. Ал олардың қазақстандық 
жақтасы саналатын «Қазақстан ата-ана-
лар одағы/Казахстанский союз родите-
лей» басқаша әрекет етеді. Қазақстан-
дық парақшаның ресейлік аккаунттан әл-
деқайда танымал екенін де айта кеткен 
жөн, біз материалдарды алған уақытта 
бұл аккаунтта 76,9 мың жазылушы бол-
ды, сондай-ақ оқылым да жоғары. 

Тағы бір назар аударатын маңызды тұс, 
ресейлік әріптестеріне қарағанда, қа-
зақстандық топ ұйымға мейлінше бейта-
рап атауды таңдаған («Қарсылық» орны-
на «Одақ» сөзін алған). Бұл ұйымның та-
биғатынан бейхабар және ақпаратты тек-
серудің қарапайым тәсілдерін білмейтін 
жас ата-аналар үшін тартымды көрінеді.  
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@kazsouzrod 2020 жылдың 15 қыркүй-
егінен бастап 15 желтоқсанға дейін 485 
жазба жариялаған. Мұнда блогер Әлия 
Исенова, Қазақстандағы ММА федера-
циясының құрылтайшысы Анатолий Ким, 
реабилитолог Айна Бакеева және бел-

сенді Бағила Балтабаеваның мәлімде-
мелері жарияланады. Ең бірінші жазба-
сында-ақ авторлар денсаулық кодексіне 
байланысты митиңге шақырса, бұдан әрі 
қарай да көпшілікті қарсылық көрсетіп, 
наразылық білдіруге үндейді. 

ҚАЗАҚСТАН АТА-АНАЛАР ОДАҒЫНЫҢ INSTAGRAM мен TELEGRAM
ЖЕЛІСІНДЕГІ АККАУНТТАРЫ МЕН КАНАЛДАРЫ

№ Атауы Жазылушы саны
1 Қазақстан ата-аналар одағы, kazsouzrod 70,2 мың
2 «Қазақстан ата-аналар одағы» РҚБ арнасы 5297
3 kazsouzrod_vko (ШҚО) 2849
4 ҚР ата-аналар комитеті, rodcom.kz 818
5 kazsouzrod_uko (ОҚО) 513
6 kazsouzrod_tmr (Теміртау) 62
7 Қызылорда ата-аналар одағы 16

«Одақтың» Телеграм каналы үгіт-наси-
хат стереотипіне құрылған және бұрма-
ланған, жалған ақпаратқа негізделген 
хаттар жазып, орта білім беру, мектеп-
терді медициналық жабдықтаумен бай-
ланысты түрлі түзетулерді жою жөнінде 

мемлекеттік органдарға хат жолдайды. 
Ол хаттарды жаппай таратуға шақыру 
арқылы бұрмалау мен моральдық дүр-
белең қалыптастыра отырып, заң шыға-
ру ісіне ықпал етуді көздейді.33

33 https://t.me/Qaz_ata_analar_odagy/504
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Ол хаттардың көпшілігі ҚР Денсаулық 
туралы кодексіне, соның ішінде Кодек-
спен байланысты жалған ақпараттарға 

қатысты. Қазақстанда вакцинаға қарсы 
үгіт-насихат пен жалған ақпарат тарату 
желісі 2020 жылдың көктемінен бастау 
алды. 
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Қазақстанда вакцинаға қарсы үгіт-наси-
хат пандемияның басталуымен тұспа-тұс 
келді және Қазақстан Республикасы Ден-
саулық туралы жаңа кодексінің қабылда-
нуымен байланысты болды. Каналдар 
мен топтар желісі де дәл сол кезде пайда 
болып, әрі қарай ықпалын күшейте түсті. 
Медиаға алғаш шығу оқиғасы Кодекске 
қарсы петициямен байланысты болды, 
ол жоғарыда айтылған CitizenGo34 плат-
формасында 2020 жылдың 28 сәуірінде 
жарияланды. 

Бірқатар жалған тұжырым жасалған, атап 
айтқанда, қызылшаға қарсы вакцина мен 
аутизмнің байланысы туралы тұжырым 
айтылған петицияға жүз мыңнан астам 
қол қойылған35. Қол жинауда жаппай бұр-
малауға жол беру мүмкіндігі бар екеніне 
қарамастан (CitizenGo платформасында 
34 https://citizengo.org/ru/178905-ne-dopustit-vve 
denie-prinuditelnoy-vakcinacii-v-rk 
35 Міндетті екпеге қарсы петициядағы жалған 
ақпарат пен манипуляция - https://factcheck.
kz/kaz/basty-bet1/mindetti-ekpege-karsy-petici 
yadagy-zhalgan-akparat-pen-manipulyaciya/.

3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ВАКЦИНАҒА ҚАРСЫ 
ПРОПАГАНДА:
ЖЕРГІЛІКТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР, ӘРЕКЕТ ЕТУШІ 
ТҰЛҒАЛАР, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ЖЕЛІЛЕРІ

әлі тұр), бұл қоғамда қызу талқыланып, 
көпшіліктің назарын аудартты, медиа-
да кеңінен талқыға түскеннен кейін Қа-
зақстан билігі Кодекстегі кейбір баптарды 
өзгерту туралы шешім қабылдады, атап 
айтқанда, міндетті вакциналау туралы 
тармақ өзгерді. Бұдан әрі Денсаулық ко-
дексі туралы жалған ақпарат таратушы-
лар Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зом-
былыққа қарсы әрекет туралы заңға тү-
зетулер енгізуге қарсылықты насихаттап, 
оны қабылдауға қарсылық білдірді.  

Бұл ретте қазақстандық шоу-бизнес 
және спорт саласының бірқатар өкілі 
айтарлықтай рөл ойнады, соның ішін-
де әнші Шоқан Маратұлы да бар. Біздің 
байқауымыз бойынша, ол Денсаулық 
кодексіне36 қарсылық танытқан медиа-
дағы алғашқы өкіл болды, аккаунтында 
Кодекс туралы дезинформацияға толы 
посттар арасында халықаралық фейктер 
36 Денсаулық туралы кодекс – халық игілігі үшін 
бе әлде керісінше ме? - https://factcheck.kz/kaz/
basty-bet1/densaulyk-turaly-kodeks-xalyk-igiligi-
ushin-be-alde-kerisinshe-me/. 
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мен қастандық терориясына құрылған 
ондаған сторис түсіріп таратты. Олардың 
арасында QAnon, химтрейл, коронави-
рус анықталған жоқ және жоқ деген ха-
барламалар да бар.37  

Маратұлы бір жарым жыл бойы белсенді 
болып, 2021 жылдың соңында вакцинаға 
қарсы қызметін тоқтатып, ол жөнінде ак-
каунтында жеке жазба жариялады. 

Бұл бағытта «Қазақстан ата-аналар 
одағымен» тығыз байланыс ұстап оты-
37 COVID-19 вирусы жоқ және Кох заңдары 
бойынша дәлелденбеген бе? - https://factcheck.
kz/kaz/basty-bet1/covid-19-virusy-zhok-zhane-
kox-zandary-bojynsha-daleldenbegen-be/. 

рған ММА өкілі Анатолий Ким мен оның 
әйелі Әлия Исенова, Саентология шірке-
уімен байланысы бар заңгер Әлия Абди-
нова, сонымен бірге өздерін «Саналылар 
бірлестігі» деп атайтын конспирологтар 
тобы бар. 

Бір айта кетерлігі, Ресейдегі сияқты Қа-
зақстандағы вакцинаға қарсылар да қа-
рама-қарсы екі сюжетті таратады. Бірін-
шісі кейде жасырын, ал кейде ашықтан-
ашық антисемиттік риторикаға құрылған 
және ол бойынша бәріне кінәлі Сорос, 

37 COVID-19 вирусы жоқ және Кох заңдары бойынша дәлелденбеген бе? - https://factcheck.kz/kaz/
basty-bet1/covid-19-virusy-zhok-zhane-kox-zandary-bojynsha-daleldenbegen-be/. 
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Рокфеллер, Ротшильд сияқты еврейлер. 
Ал екіншісі эпидемиологиялық шектеу-
ді Холокостпен салыстырып, «цифрлық 
фашизм» идеясын таратады.  

Бұл сюжеттермен қатар, билік халықты 
жаппай улап отыр деген теория да бар, 

сонымен қатар билік әлдебір шетелдік 
қаскөйлердің бақылауында екені айты-
лады. Тіпті, сырттан келген нарративті 
сәл өзгертіп, қазақстандық билік орган-
дары қызмет етіп отырған жоқ және/не-
месе шетелде тіркелген коммерциялық 
фирмалар деген де ақпарат таратты. 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САНАЛЫЛАР БІРЛЕСТІГІ

Ата-аналар одағынан бөлек, Қазақстандағы саналылар бірлестігі немесе «Единство 
осознанных КЗ» (немесе қысқарған түрде «Е.О.КЗ») аса белсенді және ұйымдасқан 
түрде әрекет етеді. Бұл топтың жеке желілері және Telegram боты бар, Instagram 
аккаунты, Youtube арнасы жұмыс істейді. Топ мүшелерінің айтуына қарағанда, қозға-
лыстың мақсаты – «халықтың құқықтық сауатын арттырып, рухани тепе-теңдікті 
қамтамасыз ету». Бұл топ пандемиямен байланысты кең тараған конспирология 
теорияларының бәрін де әрі қарай таратады: оның ішінде көлеңкелі үкімет те, чип 
салу да, вакцинаға қарсы риторика да, химтрейл де, 5G зияны да, Алматыдағы ре-
ференс-зертханаға қарсы үгіт-насихат нарративі де бар. 

Е.О.КЗ INSTAGRAM АККАУНТТАРЫ МЕН TELEGRAM АРНАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ 
ЧАТТАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІ

№ Атауы Жазылушы 
саны

1 Edinstvo.Osoznannyh.QZ 30,6 мың
2 Единство Осознанных КЗ 7989
3 Единство осознанных КЗ_чат 5391
4 Е.О.КЗ – МЕДИА 1614
5 БАРТЕР «Единство Осознанных КЗ» 1226
6 ЕО.КЗ - Политика 706
7 Саналылар Бірлестігі ҚЗ 377
8 @eaviso_bot
9 @zhabyktopbot (Ashyq  пайдаланушы талап ететін 

ұйымдарды жариялауға арналған бот)

2020 жылдың жазында қозғалыс жаңа 
Денсаулық кодексінің қабылдануына қар-
сы болып, осы тақырып бойынша интер-
нетте көптеген жалған ақпарат таратты. 
2020 жылдың күзінен бастап «Саналы-

лар бірлестігі» «Отбасылық-тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа қарсы әрекет тура-
лы» заң жобасына қарсы шыға бастады. 
Бір айта кетерлігі, қозғалыстың қызметі 
қай жағдайда да тек хабарлама тара-
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ту, онлайн петицияға жол жинау және 
әлеуметтік желіде жазба жариялаумен 
шектелмейді. Қозғалыс өкілдері мем-
лекеттік органдарға бірінен бірі аумай-
тын сұрауларын үздіксіз жолдап, норма-
тивтік-құқықтық актілердің қабылдануы-
на ықпал еткісі келеді. 

ЕОКЗ Телеграм каналы өздерімен иде-

ялас «Свободный человек» каналымен 
бірлесе отырып, күніне бірнеше хат 
дайындайды, ол хаттарды жазылушы-
лар назарына ұсынып, цифрлық немесе 
кәдімгі қол қойып, белгілі бір мемлекет-
тік органға жіберуді ұсынады. Сонымен 
бірге ашық НҚА сайтындағы бірқатар жо-
баға дизлайк қойып, комментарий жазуға 
шақырады. 
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Бұл әрекеттері тиімсіз де емес. Біз бірқа-
тар НҚА тура мағынасында «минусқа» 
кеткенін байқауға болады. 

«Саналылар бірлестігі» мүшелерінің 
және оларға қолдау көрсетушілердің 
көзқарасын есепке алатын болсақ, олар-
дың заң жобаларына қатысты сын-пікірі 
конструктивті екеніне күмән келтіруге 
болады. Мұндай көзқарастарға, тұжы-
рымдарға және идеалдарға мейлінше 
көңіл бөлген жөн. Осы себептен «Сана-
лылар бірлестігі» Телеграм каналының 
администраторлары, топтың негізгі мү-
шелері саналатын Елена Рутковская, 
Дина Садердинова және Әлия Аспимбе-
товаға тоқталсақ дейміз. 

Бұлардың үшеуінің де Ресейдегі «Ха-
лықаралық Халық Бірлігі Қоғамдық Қозға-
лысы» («Международное Общественное 
Движение Народное Единство») деп ата-
латын желілік қозғалысқа қатысы бар. 
Қозғалыстың сайтында оның мақсаты 
«бүкіл əлем халқын «трансұлттық кор-
порация түріндегі мемлекеттердің»
құлдығы мен кабаласынан құтқару» деп 
көрсетілген. Сайттың негізгі беті желі 
қолданушыларды «Дүниежүзілік Жал-
пыадамзаттық Референдум» деп ата-
латын шарада қабылданған «құжатты» 
қолдауға шақырады. Онда қатысушылар 
Ресей Федерациясы деген мемлекет де-
факто да, де-юре де жоқ дегенді айта 
келіп, Жалғыз жаратушыдан басқа ешкім 
оларға қамқорлық жасай алмайтынына 
тоқталады. Бұл риториканы қазақстан-
дық «Саналылар» да астыртын қолдай-
тынын байқауға болады, мысалы, олар 
ҚР азаматының жеке куәлігін заңсыз38

деп есептеп, бас прокуратураны шетел-
дік коммерциялық құрылым деп санай-
ды.39

38 Жеке куәлік заңсыз ба? - https://factcheck.kz/
kaz/basty-bet1/zheke-kualik-zansyz-ba/. 
39 ҚР Бас прокуратурасы АҚШ тауар штрих-ко-
дын пайдалана ма? - https://factcheck.kz/kaz/
basty-bet1/kr-bas-prokuraturasy-aksh-tauar-shtrix-

Риторика РФ экстремистік деп таныған 
«Граждане СССР» қозғалысынан40

алынған. «Сова» ақпарат-аналитика ор-
талығы41 «Граждане СССР» қозғалысы-
ның риторикасын өшпенділік тілі және 
билікті күшпен басып алуға шақыру бел-
гісі бар деп бағалайды.42

«Халық Бірлігі ХҚҚ» («МОД Народное 
Единство») қызметінің негізгі бағыты 
ретінде барлық құрылтайшыға «құқықтық 
көмек пен қолдау көрсетуді» ұсынады, 
«Ресей органдарында, халықаралық ұй-
ымдар мен бірлестіктерде өкіл болып, 
халықтың мүддесін көздейтінін» айтады. 
Өкілдіктің бұл тұжырымы тым күмәнді, 
оның үстіне ұйым жариялаған идеал-
дарға да қайшы, өйткені қозғалыс пен 
оның мүшелері Ресейдің бар екенін жоққа 
шығарады және «əлемде заң жүзіндегі 
мемлекет болуға ешқандай заңнамалық 
база жоқ» дегенді айтады. Халықаралық 
қоғамдық қозғалысқа мүше болғысы ке-
летіндер ант беруі керек және «Мен – 
Адаммын» деп аталатын ант камераға 
жазылуға тиіс. Дәл осы видеолардың 
көмегімен біз Қазақстандағы «Саналы-
лар бірлестігі» осы ұйымның мүшелері 
екенін білдік. Елена Рутковская, Дина 
Садердинова және Әлия Аспимбетова-
ның ант берген видеосы қозғалыстың 
Youtube арнасына жүктелген. 

Қозғалыс мүшелері ант берумен шек-

kodyn-pajdalanady-ma/. 
40 «Совет граждан СССР Прикубанского округа 
Краснодара» признан экстремистской организа-
цией / Октябрь / 2021 / Противодействие расизму 
и радикальному национализму / Новости / Расизм 
и ксенофобия / СОВА - https://www.sova-center.ru/
racism-xenophobia/news/counteraction/2021/10/
d45121/ 
41 Орталық туралы - https://www.sova-center.ru/
about-us/
42  «Гражданка СССР» из Краснодара приговоре-
на к лишению свободы / Март / 2021 / Противо-
действие расизму и радикальному национализму 
/ Новости / Расизм и ксенофобия / СОВА - https://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2021/03/d43925/
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телмейді, басқада салттары бар. Атап 
айтқанда, «МОД Народное Единство» 
бұған қоса «қосылу парағын» жинайды, 
онда қатысушылар жоғарыда айтқан 
«еркін білдіруге» қосылуға келісім бе-
реді, сонымен бірге «өзі өмір сүріп оты-
рған мекеннің жерін Адамзаттың то-
лық өкілдігіне жəне Адамзаттың иелігі-

ЖАЛҒАН АҚПАРАТ ТАРАТУДАҒЫ МЕДИЦИНА 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ: АЙНА БАКЕЕВА

не береді». Әрі қол қоюшы өзі өмір сүріп 
отырған аумақта қолданыстағы барлық 
заңның «күші жоқ, Адамзат оны түкке 
тұрғысыз деп санайды» деп мәлімдейді. 
Қозғалыс сайтында осы мақаланы жазу 
кезінде барлығы 1300 қосылу парағы 
жүктелген, олардың көпшілігі ТМД аза-
маттары, соның ішінде қазақстандықтар 
да бар. 

Пандемия кезінде жалған ақпарат та-
ратқан ең қауіпті топтардың бірі медици-
на қызметкерлері болды. Коронавирус 
пен вакцина туралы жалған ақпарат та-
ратуда олардың кейбірінің өз себебі бо-
луы мүмкін, дегенмен, бұл қарапайым 
біліксіздіктен туған дүние деп айта ала-
мыз. Әсіресе медициналық білімі жоқ, 
балама медицинамен айналысатын, өзін 
дәрігер ретінде көрсетіп, таныстыратын 
жандарды бөлек атап өткен жөн.

Жұрт денсаулық мәселесіне келгенде 
дәрігердің айтқанына құдайдай сенеді. 
Олардың қателесуі мүмкін емес деп ой-

лайды. Мұндай топтардың ең қауіптілігі 
де осында. Пандемия кезінде біз медици-
на қызметкерлері, ғалымдар түгілі, тіпті 
Нобель сыйлығының лауреаттарының 
да жалған ақпарат таратқанының куәсі 
болдық.43 Жалған ақпарат таратып қана 
қоймай, медицина қызметкерлерінің өзі 
емханада отырып-ақ елді екпе салдыр-
май-ақ қоюға үгіттеп, екпеге қарсы көр-
сетілімі бар деген өтірік анықтама жазып 
бергені де белгілі болды. Бұл әрекет-
43 Люк Монтанье о вакцинации против COVID-19: 
что не так в заявлениях нобелевского лауреата 
- https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/lyuk-
montane-o-vakcinacii-protiv-covid-19-chto-ne-tak-
v-zayavleniyax-nobelevskogo-laureata/. 
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тері арқылы олар вакцина қауіпті деген 
ойды елдің санасына сіңірді. Ал мұндай 
жағдайдан соң «таныс дәрігерім айтты» 
деген өтірік-шыны аралас аңыздардың 
талай толқыны туатыны айдан анық. Мұ-
ның арты жалпы моральдық дүрбелеңге 
апарып соққанымен қоймай, медицина 
қызметкерлері өз әріптестерінің еңбегін 
еш қылды.

Бұған дейін біз вакцинадан бас тартуға 
белсенді түрде насихат жүргізген ресей-
лік медицина қызметкерлері Павел Воро-
бьёв пен Александр Редько туралы ай-
тқанбыз. Олармен қатар Ресейде «Дәрі-
герлердің тәуелсіз қауымдастығы»44 деп 
аталатын вакциналауға қарсы ұйымның 
аты алысқа кетті. АҚШ-та Леонард Кол-
дуэлл, Стивен Хотце, America’s Frontline 
Doctors вакциналауға қарсы және жалған 
ақпарат таратумен айналысады. Олар-
мен қатар Роберт Мэлоун45, Майкл 
Идон46, Долорес Кэхилл47, Кэрри Мадей48

және тағы басқа адамдар кеңінен таны-
мал болды. Олардың барлығының басын 
біріктіретін бір нәрсе – медицинаға неме-
се ғылымға қатысы болуы және/немесе 
өздерін сол саладанбыз деп көрсету.

Қазақстанда аталған тұлғалардан келетін 
фейк сюжеттерден басқа, Айна Бакеева-

44 «Тәуелсіз дәрігерлер қауымдастығы» — ға-
лымдар атын жамылған антиваксерлер - https://
factcheck.kz/kaz/basty-bet1/tauelsiz-darigerler-
kauymdastygy-galymdar-atyn-zhamylgan-antivak 
serler/.
45 Досье: өзін «мРНҚ вакцинасын жасаушы» дей-
тін Роберт Мэлоун - https://factcheck.kz/kaz/basty-
bet1/dose-ozin-mrnk-vakcinasyn-zhasaushy-dejtin-
robert-meloun/. 
46 Синцитин-1 и бесплодие: фейк от бывшего со-
трудника Pfi zer Майка Йидона - https://factcheck.
kz/claim-checking/verdict/sinticin-1-i-besplodie-
fejk-ot-byvshego-sotrudnika-pfi zer-majka-jidona/ 
47 РНҚ вакцинасынан адам өлетіні, бедеу бола-
тыны рас па? - https://factcheck.kz/kaz/basty-bet1/
rnk-vakcinasynan-adam-oletini-bedeu-bolatyny-
ras-pa/. 
48 Coronavirus: False and misleading claims about 
vaccines debunked - https://www.bbc.com/news/ 
53525002 

ның хабарламалары ерекше танымал 
болды. Шымкенттік реабилитолог 2020 
жылы шілде айының басында, пандеми-
яның алғашқы толқыны шарықтау ше-
гіне жеткен тұста президент Қасым-Жо-
март Тоқаевқа эмоцияға толы видео 
жолдап, елге танылды. Онда ол Денса-
улық сақтау министрлігінің коронавирус 
инфекциясын емдеу протоколын және 
инфекционистердің жұмысын сынап, ау-
руханадағы пациенттер пневмониядан 
емес, өкпенің ісініп кетуінен және дұрыс 
емдемеуден туындаған тромбоздан өліп 
жатыр деп мәлімдеді.49 Сөйте тұра, ол 
ауруханаларда немен емдеп жатқанын 
білмейтінін және протоколды өз көзімен 
көрмегенін мойындады. Бірақ біраз па-
циентпен сөйлесе келе оларға тұз ерітін-
ділерін тамырдан құяды деген болжам 
жасады. Бакеева, сонымен қатар, анти-
биотиктерді оңды-солды беру мен дәрі-
ханаларда дәрі-дәрмек бағасының өсуін 
де сынға алды.

Бакееваның видеосы вирусқа айнал-
ды. Өйткені оның «жанайқайы» үлкен 
күйзелісте жүрген қазақстандықтардың 
жалпы көңіл-күйімен үндесе кетіп, үлкен 
резонанс тудырды. «Айна дәрігер» жай-
лы қауесет сол кездегі Денсаулық сақтау 
министрі Алексей Цойдың да құлағына 
жетті.50 Ол журналистерге реабилитоло-
гпен телефон арқылы сөйлескенін, оны 
толғандырған мәселелерді талқылаға-
нын айтты.

Министрдің реакциясы мен бұл әңгіме 
жөнінде республикалық БАҚ-та жари-
яланғаннан кейін бір ай ішінде Айна 

49 Люди умирают от отека легких, а не от КВИ 
– врач умоляет пересмотреть протокол лечения 
в РК Все права защищены. - https://baigenews.kz/
news/lyudi_umirayut_ot_oteka_legkikh-_a_ne_ot_
kvi_-_vrach_umolyaet_peresmotret_protokol_lech 
eniya_v_rk/
50 Министр здравоохранения РК переговорил с 
реабилитологом из Шымкента Айной Бакеевой - 
https://forbes.kz/news/2020/07/07/newsid_228912 
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Бакееваның Instagram аккаунтындағы 
[қазір жойылған] жазылушылар саны 
350 мыңнан асып кетті. Оған дейін олар-
дың саны мыңға да жетпейтін. Аудито-
рия дұрыс емдеудің жолын білетін және 
жұртқа жария еткен «қайырымды» дәрі-
гердің бейнесін өте жақсы қабылдады. 
Реабилитолог жұртқа онлайн-офлайн ре-
жимде белсенді түрде кеңес бере баста-
ды және тек 2020 жылдың өзінде ғана 
коронавирус тақырыбында жүзден астам 
хабарлама мен эфир жариялады. Бакее-
ваны тек Қазақстанда ғана емес, Ресей-
де және ТМД-ның басқа да елдерінде де 
тыңдай бастады.

Бір айта кетерлігі, бастапқыда реабили-
тологтың бұл алаңдауы орынды болды. 
Әсіресе жұрттың антибиотик атаулыны 
өз бетінше алып ішіп, өкпені жаппай ком-
пьютер томографиясына түсіруге кірісіп 
кеткен кезінде өзекті еді. Алайда, ниетінің 
дұрыстығына қарамастан, Бакееваның 
COVID-19-ды емдеу туралы ұсыныста-
рының кей тұстары көңілге күдік ұялата-
тын әрі Денсаулық сақтау министрлігінің 
ресми емдеу протоколымен сай келмей-
тін болды. Мысалы, видеохабарламада 
антикоагулянттар мен қабынуға қарсы 
препараттар туралы айта келе, дәрі-дәр-
мектердің осы кластары сырқаттың 
жағдайының ауырлығына байланысты 
ұсынылатынын реабилитолог ескермеді. 
Instagram-дағы аккаунтында ол аспирин-
ді жасөспірімдерге 14  жастан бастап ішу-
ге кеңес берді (оған тек 16 жастан бастап 
рұқсат етілген), ал жүрек-қан тамырлары, 
созылмалы бронх-өкпе және ревматоло-
гиялық аурулары бар ересектерге тем-
пература түспегенде және денеде қатты 
ауырсыну кезінде Дексаметазон51 қа-
былдауды ұсынды. Ал бұл препарат ко-
ронавирус инфекциясы кезіндегі жағдай 
ең ауыр кезде ғана және тек дәрігердің 
қатаң бақылауымен стационарда ғана 
51 Вопросы и ответы: дексаметазон и COVID-19 - 
https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-
answers/item/q-a-dexamethasone-and-covid-19 

берілетінін елемеді. Дәл осы ақылды 
тыңдап, емделген қазақстандықтардың 
денсаулығына бұл препараттардың кері 
әсер етуі әбден мүмкін еді. 

Тек бірнеше ай өткен соң ғана, 2020 жыл-
дың күзінде Бакеева өз рецептері міндет-
ті емес, тек жеке ұсынысы ғана екенін 
мәлімдеді.52 Сірә, медицина қоғамда-
стығы өкілдерінің сыны құлағына жет-
кен болса керек. Алайда эфирге шығып, 
бұл тақырыпта сөйлеуін тоқтатқан жоқ. 
Әлбетте, оның айтқанына құлай сенетін 
жазылушылары бұл рецептерді өзі де 
қолданып, елге де таратқаны анық. Пан-
демия кезінде денсаулық сақтау ұйымда-
рына  деген халықтың сенімі төмендеп, 
қазақстандықтар емделу жолдарын ин-
тернеттен іздеп кетті. Бұған COVID-19-
ды емдеудің халықтық әдістері туралы 
әртүрлі хабарламалардың кең тарауы 
дәлел. Сол кездегі жағдай көрсеткендей, 
мұндай кездерде «ол менің ұсынысым 
ғана» деген сөз халықтың өз бетінше ем-
делуіне тосқауыл бола алмайды.

Айна Бакееваның белсенділігі 2021 жыл-
дың басында күрт өзгерді. Реабилитолог 
вакциналауға қарсы белсенді насихат 
жүргізе бастады. Өзінің Instagram-дағы 
парақшасы банға кетпес бұрын Бакеева 
вакциналауға қарсы мазмұндағы жүзден 
астам тікелей эфир өткізді. Қазір бұл жа-
рияланымдар жоқ болғанымен, бүгінде 
100 мыңға жуық жазылушысы бар екінші 
аккаунт осы бағыттағы жұмысын жалға-
стыруда.

Бүгінгі таңда Бакеева вакциналауға қар-
сы бағыттағы «Право на отказ», «Един-
ство осознанных КЗ», «Казахстанский 
союз родителей», «Қорғау HR» сияқты 
көптеген жергілікті конспирологиялық 
топпен тығыз жұмыс істейді. Біздің бай-
қағанымыз, осы топтармен жұмыс істей 
бастағалы реабилитологтың көзқарасы 

52 https://www.instagram.com/p/CFPBqZdFVUh/
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радикалданды. Оның аккаунтындағы 
вакциналауға қарсы риторика күшейе 
түсті және оған Бакеева 2021 жылға дей-
ін ешқашан айтпаған түрлі коспироло-
гиялық нарративтер қосылды. Мысалы, 
2021 жылғы тамызда жалған ақпараттан 
тұратын контентті жүйелі түрде жария-
лайтын «Регион ЕврАзия» ресурсында 
Қазақстанда «балаларды өлтіру стан-
дартын енгізбекші»53 деген жаңалық пай-
да болды. Мұндай жалған ақпарат отба-
сылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 
қарсы заң жобасына қарсы көзқарастағы 
топтарға тән. Ал қазір реабилитолог 
олармен тығыз байланыста.

Вакцина, иммунология немесе вирусо-
логия саласындағы маман болмаса да, 
Айна Бакеева басқа конспирологиялық 
топтармен бірге «мәжбүрлі» вакцина-
лауға қарсы агрессив күйдегі науқанды 
жүргізуде. Көзқарастардың радикалда-
нуы туралы айтар болсақ, 2021 жылдың 
басында Бакеева вакциналау туралы 
пікірді «ауырған адамдарға вакцина са-
лудың қажеті жоқ», «вакциналау ереже-
лерін сақтаған жөн деген пікірдемін» деп 
53 Фейк | Стандарт убийства детей собирают-
ся ввести в Казахстане - https://factcheck.kz/
claim-checking/verdict/fejk-standart-ubijstva-detej-
sobirayutsya-vvesti-v-kazaxstane/. 

абайлап айтқан болса, бас-аяғы алты 
ай уақыттан соң екпеге қатысты жария-
ланымдарында вакциналауға қарсы қа-
уымдастықтарда кеңінен қолданылатын: 
«эксперимент», «фашизм», «геноцид» 
деген терминдер пайда бола бастады. 
Шетелдік дезинформаторлардың мәлім-
демесіне сүйене отырып, реабилитолог 
аурудың жаңа толқыны вакциналаудан 
туындаған деп айта бастады.

Конспирология теориясына бейімділік 
адамды заңсыз әрекеттерге итермелеуі 
мүмкін екенін өмір талай көрсетті.54 2021 
жылы қазан айының басында Айна Баке-
ева бірнеше әйелмен бірге елордадағы 
№58 мектепке баса-көктеп кіріп, жанжал 
шығарды.55 Олардың ойынша, оқу орнын-
да мектеп оқушыларын мәжбүрлі түрде 
вакциналау жүріп жатты. Естеріңізге сала 
кетейік, Қазақстанда балаларды корона-
вирусқа қарсы вакциналау 2021 жылдың 
қараша айында ғана басталды. Әйелдер 
54 ФБР: подозреваемый в убийстве своих детей 
утверждал, что был «просветлен QAnon» - https://
factcheck.kz/v-mire/fbr-podozrevaemyj-v-ubijstve-
svoix-detej-utverzhdal-chto-byl-prosvetlen-qanon/.
55 Антиваксеры с Айной Бакеевой ворвались в 
школу Нур-Султана и устроили скандал - https://
ru.sputnik.kz/20211026/antivaksery-bakeeva-shko 
la-skandal-vacthina-koronavirus-video-18501425.
html
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өз әрекеттерін ұялы телефон камера-
сына түсіріп таратты. Нәтижесінде мек-
теп қызметкерлері Бакееваның үстінен 
арыз жазды. Қазан айының соңында 
Нұр-Сұлтан қаласының Әкімшілік құқық 
бұзушылық жөніндегі ауданаралық соты 
реабилитологты ұсақ бұзақылық жа-
сағаны үшін кінәлі деп танып (ӘҚБтК-нің 
434-бабының 1-бөлігі), 10 тәулікке қама-
уға алды.56

Дегенмен, мұндай жағдайлар конспи-
рологтар қауымдастығының тек деле-
бесін қоздырады. Олар мемлекет біздің 
үнімізді өшіруге тырысып жатыр деп ой-
лайды. Қазір Айна Бакеева вакциналау, 
коронавирус, отбасы мен балаларға қа-
тысты заңдар және тағы басқалар тура-
лы жалған ақпарат таратуды жалғасты-
руда. Instagram аккаунтынан басқа, оның 
30 мыңға жуық адам тіркелген Telegram 
арнасы бар. Сондай-ақ, қазір бұғатталып 
тұрған Youtube арнасындағы ондаған ви-
деосы жүктелген Telegram-дағы жеке ка-
налы да бар.

Вакцинаға деген сенімсіздікті арттыру-
дағы БАҚ-тың рөлі мәселесіне қайта ора-
лар болсақ, қазақстандық (тек қазақстан-
дық қана емес) медиа ресурстар Баке-
еваның видеоларын жиі көрсетіп, тіпті 
оған телеарналарда эфир уақытын беріп 
отырғанын да атап өткен жөн. 

56 Активиста-антиваксера Айну Бакееву аресто-
вали на 10 суток - https://ru.sputnik.kz/20211028/
Aktivist-antivakser-Ayna-Bakeeva-arest-18517410.
html

Иммундау мәселесінде халықтың көзін 
ашумен айналысатын, танымал сал-
мақты сарапшылардың өзіне бұлай 
жағдай жасалып отырған жоқ. Бұл өте 
алаңдарлық жағдай.

Оның жұмысын жалаулатудың жарқын 
мысалы деп 2021 жылы шілде айында 
Айна Бакееваның «Хабар» арнасын-
дағы «Хабарлас»57 бағдарламасына 
шақырылуын атауға болады. Ол жерде 
реабилитолог жалған ақпарат тарату 
қызметіне белсене кірісіп жүрген заңгер 
Жасұлан Айтмағамбетовпен бірлесіп, ин-
фекционист Сәуле Атығаева мен эпиде-
миолог Айнагүл Қуатбаеваға қарсы «вак-
цина керек пе?» деген сұрақ бойынша 
ашық дебатқа шықты. Бір қызығы, кейін-
нен бағдарламаның бейне эпизоды және 
эфир туралы басқа да мәліметтер теле-
арнаның әлеуметтік желілерінен алынып 
тасталды.

Сол кезде Бакеева ZONAkz порталы-
на да58 45 минуттық сұхбат берді. Оның 
нақты қателіктері көзге ұрып тұрған вак-
циналау туралы пікірі «Экспресс К»59 ба-
сылымының сайтында да жарияланды. 
2020 жылы да БАҚ-та Бакееваның аты-
жөні жиі аталды. Реабилитолог ол кез-
де вакциналауға қарсы жұмыспен айна-
лыспаса да, біз оның ем әдістері сол кез-
дегі емдеу протоколына сәйкес келмейді 
және денсаулыққа қауіпті ұсыныстары да 
бар деп жаздық.

57 Программа «Хабарлас»: победа соцсетей на ТВ 
- https://newreporter.org/2021/08/02/programma-
xabarlas-pobeda-socsetej-na-tv/ 
58 За последствия вакцинации никто не бу-
дет отвечать - https://zonakz.net/2021/07/03/za-
posledstviya-vakcinacii-nikto-ne-budet-otvechat/
59 Доктор Айна: у многих людей на планете 
уже есть иммунитет от COVID-19 - https://exk.kz/
news/100943/doktor-aina-u-mnoghikh-liudiei-na-
planietie-uzhie-iest-immunitiet-ot-covid-19 
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Қазақстанда діни бірлестік ретінде ресми 
тіркелмеген «Саентология шіркеуі» өкіл-
дері де вакциналауға қарсы қозғалысты 
қолдауға жанама түрде қатысып отыр. 
Шіркеу негізінен вакциналауға қарсы 
емес, антипсихиатрияға қарсы. Бірақ 
бұл «Денсаулық кодексіне» деген қар-

сылық негізінде өте тиімді өзара әрекет-
тесу болды. Қазақстандағы саентология 
шіркеуінің өкілі – «Қорғау HR» қоры. Ал 
жалған ақпарат тарату науқанының өкілі 
– қордың тең құрылтайшысы Әлия Абди-
нова.60

60 Алия Абдинова: психотропы как метод воспи-
тания - https://www.youtube.com/watch?v=-

60 Алия Абдинова: психотропы как метод вос-
питания - https://www.youtube.com/watch?v=-
vuIEOyyUyc&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%
B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1
%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%A0%D0%BE%D0%
B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D
0%B9%D0%A0%D0%9E%D0%9E

САЕНТОЛОГИЯ ШІРКЕУІ

Бір айта кетерлігі, Абдинова – кәсіби 
заңгер, оның ішінде «Отбасылық-тұрмы-
стық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» заң жобасын талқылау61 жөнін-
дегі Парламент Мәжілісінің жұмыс тобы-
на және «Бала құқықтары мәселелері ту-
ралы» заң жобасын талқылау жөніндегі 
Парламент Мәжілісінің сараптама тобы-
на кіреді. Абдинова ханым «Қазақстан 
ата-аналар одағының» конференцияла-
ры мен трансляцияларына, сондай-ақ 

61 https://www.facebook.com/tolik.bakinskiy/posts/ 
10221136392791903 
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аудитория жинау үшін вакцинаға қарсы шараларды пайдаланатын блогерлер Илья-
симус62 пен Дани Капаровтың63 видеоэфирлеріне де (өте сәтті екенін де атап өткен 
жөн) қатысады.

62  Ильясимус из Казахстана (@ilyasimus.tv) • Instagram photos and videos 
63  Дани Капаров (@danikaparov) • Instagram photos and videos 

62 Ильясимус из Казахстана (@ilyasimus.tv) • 
Instagram photos and videos 
63 Дани Капаров (@danikaparov) • Instagram 
photos and videos 

ҚАЗАҚ ЖƏНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ ВАКЦИНАҒА 
ҚАРСЫ РИТОРИКА МЕН ПРОПАГАНДАНЫҢ 
ҰҚСАСТЫҒЫ МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

Біз  бақылау барысында вакциналауға 
қарсы посттар мен орыс тіліндегі түсінік-
теме берілген репосттар көбінесе қосым-
ша логикалық дәлелдер келтірілген және 
дереккөздерге сілтеме жасалған болып 
келетінін байқадық. Ал қазақ тіліндегі 
посттарға тән белгі: «Сұмдық!», «Масқа-
ра!», «Мәссаған!» деген сөздермен 
басталып, айғайға аттан қосу, мән-мағы-
насын түсініп алмастан байбалам сала 
жөнелу болып келеді.  

Сонымен қатар, контенттің басым бөлі-
гі – орыс және ағылшын тілдерінен ау-
дарылған материалдар. Тақырыбы да 
ұқсас: Билл Гейтс пен фармкомпания-
лардың аты аталатын қастандық теори-
ялары. Мысал ретінде «Ер Төстік» атты 
желі  қолданушысының постын келтіруге 
болады, ол: «Жаппай вакциналау АҚШ 
Жоғарғы Сотының шешімімен тоқтатыл-
ды», – деп хабарлады. «АҚШ-тың бас 
инфекционисі мен Билл Гейтс осы кезге 

дейін салынып келген екпелердің, яғни 
32 жыл бойына салынған екпелердің 
адамға ағзасына пайдасы туралы еш 
мәлімет бере алмады. Сотқа шағымды 
оқымысты ғалымдар мен сенатор Кен-
неди түсірген», – деп 2021 жылдың 17 
сәуірінде  жазғаны Роберт Ф. кіші Кенне-
ди туралы жалған ақпаратқа толы пост-
тың қысқаша аудармасы ғана. 

Бір айта кетерлігі, вакцинаға қарсы қа-
зақ тіліндегі жарияланымдарды  көбіне-
се шығармашылық орта адамдары мен 
қоғам қайраткерлері таратады. Олардың 
бір бөлігін жүйелі дезинформаторлар деп 
айту да қиын. 

Қысқа уақыт ішінде М.Ә. халықты 
мәжбүрлеп вакциналау, вакциналардың 
тиімділігіне сенімсіздік сияқты тақырыпта 
онға жуық пост жазды. М.Ә.-нің бірнеше 
сөзін келтірер болсақ:
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● Nature журналы: Коронавируспен ауырған адамның иммунитеті вакцинаның екі до-
засын алғандарға қарағанда  күштірек әлі ол ұзаққа жетеді (591 лайк, 105 коммента-
рий, 49 репост); 

● ШҚО полиция қызметкерлерін ВАКЦИНАЛАУ және МӘЖБҮРЛЕУ шараларына тарту 
– адам құқын аяқасты ету... (169 реакция, 12 комментарий, 7 репост); 

● Африка тіркелмеген препаратты пайдалануға тәуекел ете алмайды (25 реакция, 1 
репост); 

● ОАР Sputnik V-ті ИЖВ (ВИЧ) кеселіне қауіптіліктен тіркемеді (43 реакция, 1 коммен-
тарий, 3 репост); 

● Даниал Ахметов полицейлерге вакцина салдырмағандарды анықтауға тапсырма 
берді (80 реакция, 12 комментарий, 5 репост); 

● ДСҰ «Спутник V» вакцинасы жайлы шешім шығаруға асықпайды (42 реакция, 5 ре-
пост) және т.б.

Сонымен қатар, біздің бақы-
лауымыз бойынша, вакци-
на туралы қазақ тіліндегі 
дезинформацияның та-
ралуы жүйелі емес және 
Instagram-да аз қамтылады, 
сюжеттер саны да  аз. Мы-
салы, 2021 жылы вакцинаға 
қарсы науқанға білек түре 
кіріскен әнші Алтынай Жо-
рабаеваның аккаунтында 
3 миллион жазылушысы 
бар. Оның сөзіне жел беліп 
отыратындар саны небары 
0,3% ғана, бұл – аудитори-
яның көпшілігі бұл тақырып-
ты қолдамайтынын және 
жазылушылар саны өтірік 
көрсетілгенінің дәлелі.

Орыстілді аккаунттарда, 
әсіресе жалған ақпарат та-
рататындар ішінде тақыры-
пқа үн қосатындар деңгейі 
4, 8 және тіпті 10 пайызға 
жетеді. Бұл – аудиторияға 
ақпараттық әсердің тым 
жоғары екенін көрсетеді. 
Жұмыстары да тым жүйелі. 
«Единство осознанных» 
және «Союз родителей» ак-
каунттары, Instagram-дағы 

антиваксерлердің жеке аккаунттары инста-паблик ад-
министраторларының бұрыннан бері қолданып келе 
жатқан 18+ тактикасын қолданады. Контенті негізгі 
тақырыпты қайталамайтын резерв аккаунттар желісі 
құрылады, дегенмен, аудиторияның бір бөлігі негізгі 
резерв аккаунтқа ауыстырылады. Бұл негізгі аккаунт 
бұғатталған жағдайда жұмыс істеу үшін керек.
Сонымен қатар, жүйелі дезинформаторлар қазақтіл-
ді арналарды аша отырып, контентті қазақ тілінде де 
қайталауға тырысатынын атап өткен жөн. Бірақ тал-
дау кезінде біз бұл арналар орыстілділерге қараған-
да әлдеқайда сәтсіз нәтиже көрсететінін байқадық. 
Гипотезаны аса сақтықпен жасаймыз, себебі мұны 
дәлелдеу үшін кейіннен зерттеу қажет болады. Мы-
салы, қазақ тіліндегі интернет кеңістік вакциналау 
туралы фейктерге аса еліте қоймайтынын көрсетті. 
Алайда ауруды емдеудің халықтық тәсілдері (құйрық 
маймен емдеу, адыраспан түтету немесе кыст-аль-
хинди ішу және т.б.) жайлы хабарламаларды тарату-
да аса белсенді болды. Қазір қазақтілді аудиторияны 
хат пен шағым таратуға тарту нәтижелі болады деп 
айтуға келмейді.
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ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О 
ВАКЦИНАХ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСАИ ХОДЕ ИММУНИЗАЦИИ?

Денсаулық сақтау министрліктері мен департаменттері өздері күтпеген жағдайларға 
тап  болды. Бір жағынан денсаулық сақтау министрлігінің жұмысына кері әсерін ти-
гізетін жалған ақпарат қатты тарап кетті, екінші жағынан қосымша ақпарат көздері 
қажеттігі айқын болды. Бірақ жаңа ақпарат күн сайын қаптаған ақпарат көздерінде 
бірінен кейін бірі шығып жатқан кезде оның қайсы шын, қайсы өтірік екенін анықтау 
да қиын соқты. Төменде Денсаулық сақтау министрлігі мен ведомстволық бағыны-
сты ұйымдардың қызметкерлері арасында 2021 жылғы қарашадан желтоқсанға дей-
ін жүргізілген сауалнамалар мен сұхбаттарды өңдеу нәтижелері берілген.

4. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ 
ТАРАПЫНАН ДЕЗИНФОРМАЦИЯҒА 
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

СЕНІМДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР МЕН ЖАЛҒАН СЕНІМДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР МЕН ЖАЛҒАН 
АҚПАРАТТАРДЫҢ ДЕРЕККӨЗДЕРІ: АҚПАРАТТАРДЫҢ ДЕРЕККӨЗДЕРІ: 
ҰЛТТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚОҒАММЕН ҰЛТТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚОҒАММЕН 
БАЙЛАНЫС ДЕПАРТАМЕНТТЕРІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ БАЙЛАНЫС ДЕПАРТАМЕНТТЕРІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ 

Денсаулық сақтау басқармалары мен санитарлық-эпидемиологиялық бақылау де-
партаменттерінің баспасөз хатшылары үшін коронавирусқа қарсы вакциналар мен 
иммундау барысы туралы ақпараттың басты көзі – Қазақстан Республикасының Ден-
саулық сақтау министрлігі. Сала ведомствосынан басқа негізгі дереккөз бестігіне Дү-
ниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ), отандық БАҚ, қазақстандық ғалымдар, 
сарапшылар мен дәрігерлер, сондай-ақ респонденттердің әріптестері кіреді. Бір 
қызығы, сауалнамаға қатысқан баспасөз қызметкерлерінің үштен бірі әлеуметтік 
желілерден алынған ақпаратқа салыстырмалы түрде сенетінін көрсетті.

Сондай-ақ, сауалнама бары-
сында баспасөз хатшылары 
(мүмкін ағылшын тілін жақ-
сы білмегендіктен) шетелдік 
ғалымдар, сарапшылар мен 
дәрігерлер, беделді шетелдік 
денсаулық сақтау қызметтері, 
шетелдік БАҚ және медицина 
саласындағы ғаламдық интер-
нет ресурстар жариялайтын 
вакциналау туралы ақпарат-
тарды бақылап отырмайтыны 
анықталды. Респонденттердің 
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НАСКОЛЬКО ЛЕГКО / СЛОЖНО ВАМ ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВЕНЬ
ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ?

КАК ЧАСТО В СРЕДНЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С 
НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКЦИНАХ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА И ХОДЕ ИММУНИЗАЦИИ?

бірде-бірі өздері сүйенетін ақпарат көзі ретінде Pubmed.gov, CyberLeninka.ru немесе 
Google Scholar секілді  ғаламдық зерттеу дерекқорларын атаған жоқ.

Сауалнамаға қатысқан баспасөз қызметкерлерінің 40%-ы ақпарат көзінің сенімділік 
деңгейін анықтауда қиындықтарға тап болғанын атап өтті. Біреулері кейде десе, 
басқалары жиі деді. Бетпе-бет сұхбат барысында олар хабарламаның қаншалықты 
сенімді екенін және егер әңгіме вакцина мен иммундау туралы болса, оған қанша-
лықты сенуге болатынын қалай анықтайтынын айтты. Жауап бергендер басты крите-
рий – дереккөздің сапасы деді. Егер бұл хабарлама ДДСҰ, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі, санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің 
немесе жергілікті жерлердегі денсаулық сақтау басқармаларының ресми деректері 
болса, ақпаратқа сенуге және оны әрі қарай өз арналары арқылы таратуға болады.

Сұхбат берушілердің аз бөлі-
гі, «егер белгілі бір адам бол-
са, дереккөзге деген сенім 
дәрежесін анықтауда оның 
біліктілік деңгейі аса маңыз-
ды» деген жауап берді. Бас-
пасөз хатшыларының жау-
аптарына сүйенсек, сенімді 
ақпарат көзі деген: медици-
на, вирусология немесе эпи-
демиология саласындағы 
білімі бар және денсаулық 
сақтау саласындағы тәжіри-
белі тәуелсіз маман.

Респонденттердің жартысынан көбі былтыр (сауалнама 2021 жылдың қараша-жел-
тоқсан айларында жүргізілген) апта сайын коронавирус вакцинасы мен иммундау 
барысы туралы жалған ақпаратқа тап болғанын айтты. Сауалнамаға қатысқан бас-
пасөз хатшыларының төрттен бірі мұндай жалған ақпаратты жылына бірнеше рет 
кездестіргенін атап өтті. Баспасөз қызметінің әрбір бесінші қызметкері вакциналау 
туралы жалған хабарламаларды айына ары кеткенде бір-екі рет көргенін хабарлады.
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КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАХ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА И ИММУНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ?

Баспасөз қызметінің мамандары әлеуметтік медианың ішінде Қазақстанда коронави-
русқа қарсы вакцина мен иммундау туралы жалған ақпаратты таратуда алда тұрға-
ны WhatsApp пен өзге де мессенджерлер екеніне сенімді. Олардың пікірінше, респу-
бликада фейктерді танымал етуге арналған негізгі платформалар үштігіне Instagram 
мен Facebook те кіреді.

Көзбе-көз сұхбат барысында баспасөз хатшылары көп жағдайда вакцина мен иммун-
дау туралы жалған ақпаратты қарапайым азаматтар таратады деген ой айтты. Бұдан 
басқа, олардың қатарына кейбір блогерлер, антиваксерлер, сондай-ақ кіші және орта 
буын медицина қызметкерлері кіреді. Сұраққа жауап бергендердің көпшілігі вакцина 
туралы фейктердің таралуына қандай да бір ұйымның қатысы жоқ деп ойлайды.

Көптеген баспасөз қызметкері қазіргі кезде коронавирусқа қарсы вакциналар мен 
иммундау барысы туралы ақпараттың рас-өтірігін анықтауда ерекше қиындықтар 
туындамайтынын айтты. Олардың айтуынша, пандемияның бірінші жылы мен 2021 
жылдың басындағы Қазақстанда жаппай вакциналау басталған кезде ақпараттың 
көптігінен біраз қиындық болған. Қазір баспасөз қызметкерлері бұл салада тісқаққан 
маманға айналды және қиындық туындаған жағдайда ашық дереккөздердегі ресми 
ақпаратқа, денсаулық сақтау саласындағы әріптестеріне, сондай-ақ өз біліктілігі-
не сүйенеді. «Біз ненің дұрыс, ненің бос сандырақ екенін түсінеміз. Бұл таза кәсіби 
біліктілік, өйткені біз медицина тақырыбындағы ақпаратпен көп жұмыс істейміз», – 
деп түсіндірді бір баспасөз хатшысы.

Сұхбатқа қатысқандардың бірнешеуі таралған хабарламалардағы жалған ақпаратты 
тез анықтауға кедергі келтіретін кейбір жайттарды атағанын да айта кету керек. Бірін-
шіден, фотосуреттер мен видеоматериалдарды тексеруде қиындықтар туындайды. 
«Көпшілік бұл қашан болған, Қазақстанда ма деп сұрайды. Мұндай жағдайда қолым 
қысқа. Бізде бұған қаражат бөлінбеген. Тіпті мен жалғыз жұмыс істеймін, маған мо-
ниторинг жасап отыру қиын», – деді олардың бірі. Екіншіден, баспасөз хатшыларына 
аймақтық деңгейде вакциналауға қатысты белгілі бір ақпараттың дұрыс-бұрыстығын 
бағалай алатын маман табу қиын. «Біздің облыста толық ақпарат алуға болатын 
ешқандай ғылыми институттар, вирусологтарымыз жоқ», – деді тағы бірі.
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ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД СЛУЧАЛИСЬ ЛИ В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ СЛУЧАИ, КОГДА ВЫ ИЛИ 
ВАШИ КОЛЛЕГИ ПУБЛИКОВАЛИ НЕДОСТОВЕРНУЮ, ОШИБОЧНУЮ ИЛИ НЕПОЛНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ВАКЦИНАХ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА И ХОДЕ ИММУНИЗАЦИИ?

Денсаулық сақтау басқармалары мен санитарлық-эпидемиологиялық бақылау де-
партаменттерінің баспасөз қызметтеріндегі сауалнамаға қатысқан қызметкерлердің 
басым көпшілігі соңғы жылы өздері де, әріптестері де коронавирусқа қарсы вакцина 
мен иммундау барысы туралы жалған, қате немесе толыққанды емес ақпарат жари-
яламағанына сенімді. Баспасөз хатшылары жарияланған релиздердегі нақты ақпа-
раттың кілті – жазар кезде әрқашан ресми мәліметтерге ғана сүйену, жарияламас 
бұрын мәтінді басшылыққа көрсетіп, мақұлдатып алуда деп түсіндірді.

Сонымен бірге, баспасөз қызметі мамандарының бір бөлігі пресс-релиздердегі ақпа-
рат толық болмауы мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Баспасөз хатшыларының 
әрдайым қосымша немесе нақтылайтын сұрақтар түскенде оның барлығына жауап 
беруге жарайтын құзіреті жоқ, ол салада білімі жетіспейтінін де мойындайды. Мұн-
дай жағдайларда олар сұрақты құзырлы мемлекеттік органдарға жолдайды немесе 
ресми хабарламаны басшылықтың толықтыруын күтеді. Баспасөз хатшыларының 
бірі тура осындай жағдай Қазақстанға Pfi zer BioNTech (BNT162b2) компаниясының 
COVID-19-ға қарсы вакцинасын әкелгеннен кейін туындағанын айтты. Бастапқы ке-
зеңде баспасөз қызметі сұраған жандарға бала емізетін аналар бұл мүмкіндікті қай 
уақытқа дейін  пайдаланып, вакцинаны қашан ала алатынын айта алмаған. Тек бала 
емізетін аналар екпені тегін салдыруға құқылы екені, босанған соң екі жылға дейін 
мұндай мүмкіндік берілетіні туралы кейінірек мәлім болды. 

Сондай-ақ, бетпе-бет сұхбат барысында баспасөз хатшыларының біразы  фактче-
кинг жасай алса, біразының қолынан бұл келмейтіні белгілі болды. Бір жағынан, бас-
пасөз қызметіндегі кейбір мамандар ақпарат тексеру  білімін тым асыра бағалайтын 
сияқты. Олар коронавирус пандемиясы кезінде осы салада талай тәжірибе жина-
дым, себебі келіп түскен ақпараттарды күнде тексеріп отыруға мәжбүр болдым дер. 
Бұған олардың журналистика мамандығы бойынша білім алғаны, жиған тәжірибесі 
(егер бар болса), түрлі тренингтерге қатысуы (мысалы, ДДСҰ мен ЮНИСЕФ ұйымда-
стырған), өзін-өзі дамытып отыруымен қатар, кез келген уақытта басшылық немесе 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігіндегі әріптестерінен тиісті ақпараттың шындыққа 
қаншалықты жақындығын тексеріп алу мүмкіндігі болғаны жанама түрде көмекте-
скен болар. 

Ал екінші жағынан, баспасөз хатшыларының біразы ақпаратты тексерер кезде өз-
дерінің осал жақтары көрініп қалатынын да мойындады. Біріншіден, баспасөз қы-
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зметіндегі көп маман журналист емес, медицина саласы бойынша білім алған. 
Екіншіден, олар жұмыс барысында қазақстандық фактчекерлердің (FactCheck.kz и 
StopFake.kz) материалдарына арқа сүйегенімен, көбінің мұндай қосымша құралдар-
мен жұмыс істеуде тәжірибесі жоқ. Үшіншіден, бір-екі баспасөз хатшысының айтуын-
ша, қазір фейктер асқан шеберлікпен жасалатыны сондай, келіп түскен ақпаратқа 
сенбеске лаж болмай жатады. «Қазір антиваксерлер сауатты жазуды үйренген. Оқып 
отырып ресми органның таратқан дүниесі деп қаласың», – дейді олардың бірі.

Ақпаратты тексеру қабілетін осындай әрқалай бағалауына қарамастан, баспасөз қы-
зметі мамандарының көпшілігі фактчекинг дағдыларын, соның ішінде арнайы курс 
немесе тренинг аясында жетілдіру қажет деген пікірге келісті.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ДЕЗИНФОРМАЦИЯҒА ҚАРСЫ 
СТРАТЕГИЯЛАР: БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ 
ƏРЕКЕТІ, ТИІМДІЛІКТІ БАҒАЛАУ

Онлайн сауалнама нәтижелері бойынша байқағанымыз – денсаулық сақтау басқар-
масының немесе санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің әрбір 
екінші өкілі апта сайын коронавирусқа қарсы вакцина мен иммундау барысы тура-
лы жалған ақпаратқа тап болады (кесте алдыңғы тарауда келтірілген). Сөйте тұра, 
респонденттердің төрттен бір бөлігі ғана осындай жалған ақпаратты жоққа шығара-
тын материалды апта сайын дайындайтынын айтты. Сауалнамаға қатысушылардың 
тағы 25%-ы соңғы жылы мұндай материалдарды мүлдем жасамайтынын атап өтті. 
Қалған жауаптар арасында «айына бір, екі рет» және «екі, үш айда бір рет» деген де 
нұсқалар болды.

КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ГОТОВИТЬ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОПРОВЕРЖЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ВАКЦИНАХ И ХОДЕ ИММУНИЗАЦИИ?

Жоғарыда екі рет алынған сұрақ-жауаптарды салыстырудан ұққанымыз – баспасөз 
қызметтерінің біразы жұрт арасында жалған ақпарат көп таралатынына қарамастан, 
оған уақтылы көңіл бөлмей келген. Жалған ақпаратты жедел анықтап, тексеруге ке-
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ РЕГЛАМЕНТ, ОПИСЫВАЮЩИЙ ОСНОВНЫЕ 
ШАГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ДЕЗИНФОРМАЦИЮ (НАПРИМЕР, О ВАКЦИНАХ И ХОДЕ ИММУНИЗАЦИИ)?

ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМОСТЬ
РАЗРАБОТКИ ТАКОГО ДОКУМЕНТА, И ПОЧЕМУ?

дергі келтірген объективті факторлармен қоса (алдыңғы тарауда сипатталған), мем-
лекеттік органдардың мұндай жайбасарлығына баспасөз қызметтерінде тиісті регла-
менттің болмауы әсер еткен.

Респонденттердің төрттен бір бөлігі өздерінің баспасөз қызметтерінде жалған ақпа-
ратқа уақтылы жауап берудің негізгі қадамдары белгіленген құжат жоқ екенін айтты. 
Мұндай жауап бергендердің 75%-ы мұндай ереже дағдарыс жағдайында жұмысты 
едәуір жеңілдететініне немесе, жоқ дегенде, кейбір жағдайларда пайдалы болаты-
нына сенімді.

Қате ақпаратқа жауап берудің құжат күйінде бекітілген тәртібі бар баспасөз қызмет-
теріндегі мамандар оны оң бағалайды. Респонденттердің төрттен бір бөлігі бұл ере-
же «өте тиімді» деп атап өтті, онлайн-сауалнамаға қатысушылардың жартысы оны 
«тиімді» деп санайды.
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ЕСЛИ ДА, ТО НАСКОЛЬКО ОН ЭФФЕКТИВЕН?

Медициналық дезинформацияға қарсы күресте Денсаулық сақтау басқармалары 
мен санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеттерінің баспасөз хатшылары 
жалған ақпаратты теріске шығаруды өздері жариялай отырып, белсенді әрекет ету-
ден гөрі, БАҚ өкілдерінен немесе блогерлерден сұрау келіп түскенде ғана қимыл-
дайды. Сондай-ақ, бетпе-бет сұхбат барысында кей баспасөз қызметтері әлеуметтік 
желілердегі комментарийлерге өздері жауап беретіні және ақпаратты теріске шыға-
руда FactCheck.kz және StopFake.kz секілді алаңдарды пайдаланатыны анықталды. 

Коронавирусқа қарсы вакциналар мен иммундау барысы туралы соңғы жылдағы 
жалған ақпаратты жоққа шығару мысалы ретінде баспасөз қызметтері өткен жылы 
тараған қауесетті атады. Ол кезде: мектепте балаларды ата-аналарының  рұқса-
тынсыз коронавирусқа қарсы егетін болыпты; Pfi zer BioNTech вакцинасының орнына 
қазақстандықтар арзан аналогты немесе тұзды суды алады; вакцинадан кейін ағ-
заны белгілі бір құралдармен «тазарту» керек; вакциналау жаппай тромбозға апа-
рып соғады; адамның потенциалы мен ақыл-ой қабілетіне әсер етеді; коронавирус 
вакцинасын алған біреу қайтыс болды; вакцина дұрыс тасымалданып, сақталмаған-
дықтан қауіпті болады» деген сөздер таралған болатын.  

ПО ВАШЕЙ ОЦЕНКЕ, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ВАШЕЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД УДАВАЛОСЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ГОРОДА/ОБЛАСТИ/СТРАНЫ, 
ЧТОБЫ В НЕМ НЕ ПРЕВАЛИРОВАЛА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАХ И
ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА?
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КАКОЙ СПОСОБ(-Ы) БОРЬБЫ С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКЦИНАХ И 
ИММУНИЗАЦИИ КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ В 
УСЛОВИЯХ ИНФОДЕМИИ?

Жалпы, сауалнамаға қатысқан баспасөз қызметкерлерінің 64%-ы көп жағдайда вак-
цина мен коронавирусқа қарсы иммундау туралы жалған ақпарат таралмауы үшін 
ақпарат кеңістігін қадағалай алғанына сенімді. Тек екі респондент өз тиімділігіне қат-
ты күмән келтірді, респонденттердің төрттен бір бөлігі виртуал кеңістікте таратыла-
тын ақпаратты бақылау үшін жұмсалған күш-жігер әрдайым нәтижелі болмайтынын 
атап өтті.

Тікелей сұхбат кезінде баспасөз хатшыларының белгілі бір бөлігі алғашқы сағаттарға 
басты назар аударатынын, желіде пайда болған жалған ақпаратқа жауап беріп, одан 
әрі таралуын болдырмау үшін алғашқы  сағаттар маңызды екенін айтты. Баспасөз 
қызметі негізгі алаң ретінде Instagram, Facebook желілеріндегі аккаунттарын пайда-
ланады. Жауаптардан байқағанымыз, YouTube пен Telegram ресми ақпарат жария-
лауда мүлдем  пайдаланылмайды. Өкінішке қарай, сұқбат берушілердің бірнешеуі 
ғана WhatsApp чаттарда (мысалы, жүкті әйелдер немесе ата-аналар чаты) тараты-
латын вирустық хабарламаларға мониторинг жасап, жауап беріп отыратынын айтты.

Мәтін – баспасөз қызметтерінің ақпарат берудегі ұстанатын негізгі форматы. Мыса-
лы, баспасөз хатшылары ауру мен вакциналау барысы туралы мәліметтерді күн сай-
ын мәтін күйінде береді және журналистер мен қоғамның сұрауларына жауап дай-
ындайды. Инфографика, фотосуреттер мен видеолар да баспасөз қызметі атынан 
жарияланады, алайда мұндай әдіс жиі қолданылмайды, арагідік қана болып тұрады. 
Баспасөз хатшылары мұны штатта SMM мамандары жоқ екенімен және инфографи-
ка немесе видео материалдар жасауға қаражат қарастырылмағанымен түсіндірді. 
Осыған байланысты баспасөз қызметінің мамандары ресми парақшаларында Қа-
зақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі дайындап, өңірлерге жіберетін 
материалдарды қуана-қуана жариялайды.

Баспасөз хатшылары әлеуметтік желілерде белсенді болу және азаматтармен қа-
рым-қатынас инфодемия жағдайында вакциналар мен иммундау туралы жалған 
ақпаратпен күресуде және түсіндіру жұмыстары үшін ең тиімді және дұрыс әді-



40

2020-2021 жылдары Қазақстанда вакциналау
ТУРАЛЫ ЖАЛҒАН АҚПАРАТТЫҢ ТАРАУЫ

стердің бірі деп санайды. Сонымен қатар, олардың ойынша, жалған ақпараттарды 
теріске шығару үшін брифингтер өткізу, журналистермен белсенді қарым-қатынас 
одан да маңызды. Вакциналар мен коронавирусқа қарсы иммундау жұмыстары ту-
ралы жалған ақпаратты болдырмауда  профилактика жұмыстарының маңызын тек 
16 респондент (36-ның ішінде) қана атап өтті.

Бетпе-бет сұхбат барысында баспасөз хатшылары жұртты екпеге қарсы үндейтін 
антиваксерлермен қалай қарым-қатынас жасау керектігі туралы ойларын ортаға 
салды. Сұқбат бергендердің көпшілігі диалог, қарапайым тілде түсіндіру, тет-а-тет 
кездесулер қажет екеніне сенімді. Баспасөз қызметінің мамандары коронавирус ба-
рына күмәнданған немесе оны жоққа шығарған азаматтармен жұмыс тәжірибесін 
де айтты. Атап айтқанда,  оларды COVID-госпитальдарын аралауға шақырған, ре-
анимация бөлімшелеріне кіргізіп көрсеткен, ауыр науқастардың видео үндеулерін 
көрсеткен, вакцина алған азаматтармен кездесулер ұйымдастырған. Баспасөз хат-
шыларының бірі өз аймағындағы белсенді антиваксерлер үшін бір чат ашып, иммун-
дау мәселелері бойынша тұрақты түрде ақпарат беріп  отырғанын айтты. Осының 
арқасында кейбірі райынан қайтқан.

Баспасөз қызметінің мамандары антиваксерлермен ашық қақтығыс пен оларды 
білімсіз етіп көрсету мәселені шешудің оң жолы емес екенін түсінеді. Кейбірі вак-
циналауды насихаттау мемлекеттік деңгейде қолға алынып, оған беделді сарапшы-
лар мен пікір көшбасшыларын тарту, сұрақтарға ашық жауап беру, кей жағдайларда 
белгісіздік бар екенін немесе әлі жауабын білмейтінін жасырмау керек дегенді айт-
ты. Сонымен қатар журналистердің өзі вакцина мен коронавирусқа қарсы иммундау 
туралы жалған ақпарат таратушыға айналмас үшін бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдеріне тренингтер ұйымдастыру қажет деп санайды.

5. ЖАУАПТЫ ОРГАНДАР, БАҚ ЖƏНЕ ҮЕҰ-ҒА
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ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР

Дезинформацияға мониторинг жасау және жедел әрекет ету қағидаттарын 
қайта қарау, сондай-ақ сенімді ақпаратты аудиторияға жеткізу стратегия-
сын кеңейту қажет. Жалған ақпарат пен ақпараттық қауіп-қатерге жауап бе-
рудің құрылымдық регламенті жасалып, енгізілуге тиіс. Регламент жалған 
ақпараттың тарау деңгейі мен оның ықпалы қаншалық екенін есепке ала 
отырып жасалуы керек. 

ЖЕДЕЛ ƏРЕКЕТ ЕТУ ТАКТИКАСЫ 

5. ЖАУАПТЫ ОРГАНДАР, БАҚ ЖƏНЕ ҮЕҰ-ҒА 
АРНАЛҒАН ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНЕ 
АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР

Вакциналауға қарсы контентке жауап 
беру, алдын алу қажет болған кезде біз 
үшін әлеуметтік желілердің қолданы-
стағы ережелері мен алгоритмдерін қол-
дану ыңғайлы сияқты. Техногиганттар 
ағылшын тіліндегі контентке барынша 
көп көңіл бөлетініне қарамастан, ішкі ере-
желермен бекітілген әрекет платформа-
ларын қолдану – дезинформаторларға 
жүйелі түрде тойтарыс беруге сеп бола-
ды. Осылайша, олардың Қазақстандағы 
танымал платформаларға әсер ету дең-
гейін азайтуға болады. Вакциналау ту-
ралы жалған ақпаратқа қарсы бағдарла-
малар – ресми түрде жарияланған плат-

формалар миссиясының бөлігі. Мысалы, 
YouTube-тің ішкі ережелері бойынша, 
вакцинаға қарсы контентті монетизация-
лау мүмкін емес, ал жалған мәліметтерді 
жүйелі түрде жариялап отыру арнаны то-
лық жоюға әкелуі мүмкін және оны қайта 
қалпына келтіру мүмкін емес. Instagram 
ережелері бойынша денсаулыққа қаты-
сты жалған контент арнайы белгіленеді. 
Ал егер контентке ұдайы шағым түсіп 
отырса, оның таралуы шектеледі.

Youtube-тағы әрекеттер алгоритмі64

Instagram әрекет алгоритмі65

64 Как ещё можно сообщить о нарушении - 
Cправка - YouTube -  https://support.google.com/
youtube/answer/2802057?hl=ru 
65 Как пожаловаться на публикацию или про-
филь в Instagram? - https://www.facebook.com/
help/instagram/192435014247952
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Біз Денсаулық сақтау министрлігіне бағы-
нысты ұйымдардың баспасөз қызмет-
теріне қазақстандық ғалымдар мен тәу-
елсіз БАҚ-тың волонтерлік жобаларымен 
ұзақ мерзімді ынтымақтастық жасауды 
ұсынамыз. Жоспарлы иммундауды үнемі 
насихаттау қазіргі ғылыми мәліметтерге 
негізделген жаңа шығармашылық тәсіл-
дерді қажет етеді. Бұл тәсілдің мысалы 
ретінде Власть интернет-басылымының 
редакциясы және Medsupport волонтер-
лік жобасы жасаған «Прививка» жоба-
сын қарастыруды ұсынамыз.66

Баспасөз қызметтерінің жұмыс бағытын 
қайта қарастырып, өзгертуді ұсынамыз. 
Атап айтқанда, а) технологиялық жағына 
мән беру; б) мейлінше ашық болу және 
журналистермен, азаматтық ұйым өкіл-
дерімен тығыз байланыста әрекет ету; в) 
баспасөз қызметтерін қажетті адамдар-
мен қамтамасыз ету (баспасөз қызметін-
дегілердің бәрінде бірдей маман жет-
кілікті, дайындық жоғары емес). 

Баспасөз қызметтерін үнемі жүйелі түрде 
оқытып отыру керек, мұны Мемлекеттік 

66 Прививка - Аналитический интернет-журнал 
Vласть - https://vlast.kz/vaccination/

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОБАЛАР 

қызмет істері жөніндегі агенттік немесе 
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
базасында жасауға болады: кем дегенде 
баспасөз хатшыларына арналған кіріспе 
курс өткізген дұрыс. 

Өңірлердегі бөлімшелерді ағарту бағы-
тындағы заманауи материалдармен 
және ғылыми-танымдық контентпен 
қамтамасыз ету керек, ондай контентті 
ғылыми және азаматтық ағарту ұйымда-
рымен серіктестікте жасауға болады. 
Әлеуметтік желілердегі жұмысты да қай-
та қарастыруды ұсынамыз, атап айтқан-
да: а) мақсатты аудиторияның назарын 
аударатындай контентке бет бұру, ауди-
тория тез қабылдайтын тілде жазу және 
сондай образда болу, жазылушылармен 
қарым-қатынас орнату барысында ресми 
құжат тілін пайдаланбау; б) диалогқа 
бет бұру – жиі қойылатын сұрақтарды 
жинақтап, оларға жеке хабарлама және 
тұрақты жазба түрінде, сонымен бірге 
қолданыстағы чат-боттардың баптауын 
өзгерту арқылы жауап беру, тек БАҚ өкіл-
дерімен емес, жалпы көпшілікпен екі-
жақты байланыс ұстау. 

66 Прививка - Аналитический интернет-журнал 
Vласть - https://vlast.kz/vaccination/

БАҚ-ҚА ҰСЫНЫС

Бұрмаланған ақпараттардың көптігі 
журналистің мәліметтерді  дұрыс түсін-
беуінен туындайды. Біз барлық журна-
листің медицина мен биологияны терең 
білуін талап етпейміз, бірақ жаңалықтар 
бөлімінің редакторлары мен шығарушы 
редакторларын қосымша оқыту – фаль-
сификацияны едәуір азайтуы мүмкін. 
Сондай-ақ, редакция стандартына ғылы-

ми ақпарат пен препринтке негізделген 
ақпарат беруге қатысты бөлім қосуды 
ұсынамыз. Барлық қызметкер қол жеткізе 
алатын, ашық редакция стандарты бол-
маған жағдайда, оны әзірлеу және жұ-
мыс барысында қолдану қажет. Бұқара-
лық ақпарат құралдарына әрдайым зор 
жауапкершілік артылады. Қиын жағдайда 
бұл жауапкершілік жүгі арта түспек. Өйт-
кені ақпарат бағыты ғана емес, сонымен 
бірге адамдардың өмірі де таралатын 
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ақпараттың сапасына байланысты бо-
луы мүмкін. Қазақстанда жыл сайын он-
даған фактчекер даярланатынын, БАҚ 
редакциясы қызметкерлерінің жан-жақты 
ақпарат іздеп, ақпаратты тексеруді үй-
рену мүмкіндігі бар екенін де ескерткіміз 
келеді. Жаңалықтар бөліміндегі бір ғана 
фактчекер сапа деңгейін жаңа белеске 
шығаруға қабілетті. Біз қызметкерлердің 
ғылыми дереккөзбен жұмыс істей білу, 

статистикалық мәліметтерді талдай білу 
(негізгі көрсеткіштерді есептеу негізі мен 
оның қоғам үшін маңызын түсіну), интер-
нет пен әлеуметтік желілерде кеңейтіл-
ген іздеу жасай алу, фото мен видеоның 
растығын тексеру, спутниктен түсірілген 
суреттермен жұмыс істей білу дағдыла-
рына, сонымен бірге ағылшын тілін те-
рең түсініп оқи алатын деңгейде білуіне 
назар аударуды ұсынамыз. 
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ҚОРЫТЫНДЫ
Пандемия кезінде вакциналауға қарсы 
қоғамдастықта мақсатты түрде вакци-
наға қарсы насихат жүргізетін адамдар 
мен аккаунттардың белсенді желісі пай-
да болды. Олар ең алдымен Денсаулық 
сақтау министрлігі мен Әд ілет министр-
лігінің қызметіне қатысты әртүрлі сала-
дағы заңнамалық бастамаларға әсер ету 
үшін екпеге қарсы тұрақты негізде наси-
хат жүргізді. Бұған дейін ол адамдар мен 
қауымдастықтардың әрқайсы өз бетінше 
әрекет етіп, ақпарат кеңістігіне айтар-
лықтай ықпал ете қоймаса, инфодемия 
кезінде олардың қызметі нақты бағыттар 
бойынша бір жүйеге бағынып, идеясы ау-
диторияның белгілі бір бөлігінің назарын 
аударта алды. Қазақстанда вакциналау 
деңгейінің төмен болуы да көп жағдайда 
екпеге қарсы қауымдастықтардың қыз-
метімен байланысты: олардың жазып, 
аударып,  таратып жатқан дезинфор-
мацияға құрылған контенті мемлекеттік 
билік органдары мен үкіметтік емес ұй-
ымдардың ағарту бағытындағы матери-
алдарынан әлдеқайда көп.   
Деректерді саралай келе, Денсаулық 
сақтау министрлігі вакцина туралы 
жалған ақпаратқа қарсы қосымша күш 
жұмсауы керек деген тұжырымға келдік. 
Атап айтқанда, бірінші кезекте медици-
на қызметкерлері, бала күтіп жүрген жас 
отбасылар мен жұптар арасында ағарту 
қызметімен айналысу. Екіншіден, цифр-
лық дәуірде жалған ақпаратқа кез болу 
ықтималдығы өте жоғары екенін ескере 

отырып, ондай ақпаратты тудырушылар 
мен таратушыларға ақпарат кеңістігі мен 
құқықтық салада тиісті жұмыс істеу үшін 
тактикалық және стратегиялық шаралар 
мен паттерндерді дайындау маңызды. 
Соның ішінде техногиганттардың ай-
мақтық кеңселерімен келісімге келе оты-
рып, қоғамдық денсаулық сақтау сала-
сына кесірін тигізетін контентке шектеу 
қою немесе оны бұғаттау ісін де айтуға 
болады (Қазақстан заңнамалары мен 
еліміздің халықаралық құқықтық міндет-
темелеріне сай).  

Бұл зерттеудің нәтижесі тек Денсаулық 
сақтау министрлігі мен денсаулық сақтау 
саласындағы мекемелердің баспасөз 
орталығына ғана емес, сонымен қатар 
білім беру, құқықтық қызмет, қоғамдық 
қауіпсіздік, қоғамдық тәртіпті күзету, ки-
берқауіптер мен кибералаяқтық сала-
ларында жұмыс істейтін үкіметтік және 
үкіметтік емес ұйымдар үшін де пайдалы 
деп есептейміз. Вакцинаға қарсы қозға-
лыс өкілдері таратып жатқан контент 
пен нарратив үлгісі кез келген ортаға тез 
таралатынына куә болып отырмыз: дәл 
осы құрылымдар жалпы әділет саласын-
да, білім беру және цифрландыру (тех-
нологияларға қарсылық, радиофобия) 
ісінде де белсенді. Жалған ақпаратты 
тап басып танып, оған қарсы әрекет ету 
аталған салалардың бәрінде бір прин-
циппен жұмыс істейді. 
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