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Аббревиатуралар

АБААО   Ауруларды бақылау және алдын алу орталығы

COVID-19  2019 жылғы коронавирус инфекциясы

СЭБК   Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

ЖІӨ   Жалпы ішкі өнім 

ЖҚТБТБҚКЖЖҚ ЖҚТБ, туберкулез және безгекке қарсы күрес жөніндегі жаһандық қор

АИВ / ЖҚТБ  Адамның иммунтапшылық вирусы / жұқтырылған иммунтапшылық синдромы

ККЕБХО  ЖИТС кезінде көмек көрсету және емдеу бағдарламаларының халықаралық   

   орталығы (қазір Колумбия университетінің жанындағы ККЕБХО деп аталады)

ХВҚ   Халықаралық валюта қоры 

КТ   Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ҚДСҰО   Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы

ЭЫДҰ   Экономикалық ынтымақтастық және дамыту 

ПТР   Полимеразды тізбекті реакция

PR   Қоғаммен байланыс

МКББЖП  Мемлекет кепілдік берген базалық жеңілдіктер пакеті 

ӘМСҚ   Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (ӘСҚ) 

ӘМСҚ   Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

СОП   Стандартты операциялық процедура

КӘМҚ   Күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері, қауіптері 

ТБ    Туберкулез

БҰҰДБ   Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы

ЮНФПА  БҰҰ-ның халық саны саласындағы қоры

ЮНИСЕФ  Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры

АҚШ ХДА  АҚШ Халықаралық даму агенттігі 

Долл. АҚШ  АҚШ доллары 

ДБ   Дүниежүзілік банк

ДДҰ   Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
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Қысқаша сипаттамасы   

Қазіргі коммуникациялық құрылымдар, ресурстар, жиектеу, қатынастар және негізгі қағидаттар туралы 
нақты түсінік қалыптастыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ҚР 
ДСМ) үйлестіретін ұлттық және өңірлік деңгейлерде Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі COVID-
19-бен байланысты коммуникацияға қатысты ағымдағы жағдайға осы зерттеуде бағалау жүргізілді. 
Осыған сүйене отырып, ДСМ мен жалпы денсаулық сақтау жүйесінің жалпы коммуникациялық қабілетін 
арттыру үшін бірқатар ұсыныстар ұсынылады. Кабинеттік талдау, КӘМҚ-талдау, мүдделі тараптарды 
талдау және фокус-топтардағы талқылау сұхбаттарын қамтитын сапалы схема қолданылды.  

Бұл зерттеуде коммуникацияның әртүрлі нысандарын пайдалана отырып, COVID-19-ға байланысты 
мәселелерді шешу үшін Қазақстан Үкіметі, ДСМ және оның ведомстволық бағынышты ұйымдары, 
сондай-ақ өңірлік денсаулық сақтау департаменттері мен әріптестер үлкен күш жұмсағанын көрсетті. 
Алайда қиындықтар да  туындады, кейбір мәселелер шешуді талап етеді. Жағдайды түзету үшін 
жеткілікті әлеует, ресурстар, әдістеме, тиісті саясат, стратегия мен СОП, сондай-ақ коммуникацияны 
қолдау, сұранысты қалыптастыру және қоғамдастықты тарту үшін үйлестірудің тиімді тетіктері қажет. 
Ашықтықты қамтамасыз ету үшін ақпарат қолжетімділігіне кепілдік беру қажет. ДСМ және оның 
ведомстволық бағынышты ұйымдары, сондай-ақ өңірлердегі денсаулық сақтау департаменттері ДСМ 
ақпаратын электрондық таратуды енгізу үшін жаңа рәсімдерді міндетті түрде қабылдауы тиіс. Бұдан 
бөлек, ДСМ және тиісті денсаулық сақтау мекемелері қоғамдастықтарды тарту барысында көтерілген 
мәселелер мен сұрақтарды тыңдап, қоғамдастықтардың оң шаралар қабылдауы және адамдардың 
жалған ақпаратқа тұрақтылығын арттыру үшін мүмкіндіктерін кеңейтуі керек. Тіпті, болмашы 
коммуникация ақаулары үкіметтің халық алдында денсаулыққа үлкен қауіптермен күресу қабілетіне 
деген сенімін жоғалтуы мүмкін, бұл жағымсыз және күтпеген салдарға әкелуі мүмкін.  



6

1.  Анықтамалық ақпарат 
Қазақстан-Орталық Азиядағы мемлекет. Әкімшілік деңгейде ол 14 ауданнан (облыстардан) және 
Республикалық маңызы бар үш қаладан - Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкенттен тұрады. Әр облыс 183 
әкімшілік-аумақтық бірлігі бар аудандарға бөлінеді. 1 2022 жылғы 16 наурызда президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев еліміздің әкімшілік-аумақтық құрылымын жетілдіру қажеттігі туралы мәлімдеді. Ол Қазақстанда үш 
жаңа өңір (облыс) құрылғанын хабарлады. Осы өңірлер пайда болғаннан кейін ел әкімшілік тұрғыдан 17 
өңірден (облыстардан) тұратын болады.

2020 жылы Қазақстанда жан басына шаққандағы ЖІӨ шамамен 9 122,2 АҚШ долларын құрады, бұл 
Еуропаның орталығындағы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше  елдердің 
көрсеткіштеріне сәйкес келеді, демек Қазақстанды табыс деңгейі орташадан сәл жоғары елдерге 
жатқызуға мүмкіндік береді деген сөз. Тәуелсіздік алғаннан кейін ел күшті экономикалық құлдырау мен 
гиперинфляциядан зардап шеккеніне қарамастан, айтарлықтай экономикалық өрлеуге қол жеткізді және 
сол кезеңдегі әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан экономикалардың біріне айналды. Шынында да, 
соңғы 20 жыл ішінде жан басына шаққандағы ЖІӨ екі жарым есегеөсті.2 Алайда, 2020 жылы COVID-19 
пандемиясы ішкі экономикалық белсенділікті едәуір төмендетіп, нәтижесінде ЖІӨ 2,6 пайызға төмендеді. 
Осыған қарамастан, 2021 жылы ЖІӨ 3,5 пайызға өсті, бұл COVID-19  салдарынан туындаған құлдыраудан 
кейінгі ең жоғары өсу қарқынының бірі.

1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесі орталықтандырылып 
бақыланатын және қаржыландырылатын жүйеден орталықтандырылмаған және плюралистік жүйеге 
айналды, ол медициналық қызмет көрсететін ұйымдарға басқарушылық және қаржылық автономия берді. 
2004 жылы мемлекет кепілдік берген тегін базалық жәрдемақылар пакетін (МКББЖП) енгізумен және 
денсаулық сақтау жүйесінің барлық элементтерінің ауқымды реформасымен елеулі өзгерістер орын алды. 
Бұл ауру мен өлім деңгейінің төмендеуіне және қолданыстағы медициналық қызметтердің айтарлықтай 
жақсаруына ықпал етті. Алайда, денсаулық сақтау жүйесіне қатысу деңгейіндегі аймақтық үлкен 
айырмашылықтар кейбір аудандарда қолжетімділік біршама шектеулі екенін көрсетеді.3  

2010 жылдан бастап медициналық қызметтерді ырықтандыру, медициналық қызметтерді сатып алуды 
реттеу мен үйлестіруді жақсарту, алғашқы медициналық-санитарлық көмектің рөлін күшейту, сондай-ақ 
медициналық карталардың бірыңғай жүйесін құруға және әртүрлі мекемелер мен мемлекеттік дерекқорлар 
арасындағы өзара іс-қимылды жақсартуға бағытталған белсенді цифрландыруды қоса алғанда, денсаулық 
сақтау жүйесінде бірқатар маңызды реформалар жүргізілді. Мысалы, 2018 жылдың қаңтарынан бастап 
мемлекеттік көздерден өтемақы алатын барлық жеткізушілер өтемақы алу үшін электронды медициналық 
карталарға ауысуы керек еді. Әртүрлі мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен емделушілердің тіркелімдері 
операциялық үйлесімділік платформасы арқылы синхрондалды және әрбір адам қазіргі уақытта COVID-
19-ға қарсы вакцинация мәртебесін қамтитын электрондық мемлекеттік портал арқылы медициналық 
құжаттамаға (электронды денсаулық паспортына) қол жеткізді.

Көптеген жылдар бойы Қазақстанда балаларға арналған иммундау көрсеткіштері жоғары болды, кіші жастағы 
балаларға арналған вакциналардың көпшілігі 90 пайыздан кем емес немесе одан жоғары болды.4 Осыған 
қарамастан, вакциналаудан бас тартқан ата-аналар санының, ең алдымен, бір жасқа толмаған балаларға 
жауап беретіндер арасында тұрақты өсуі байқалады, олардың 67%-ы 2020 жылы вакцинациялаудан 
бастартты. Мұндай бастартушылықтардың көпшілігі (72 пайызы) туған кезде енгізілетін В гепатитіне қарсы 
вакцинамен байланысты болды, аз саны БЦЖ вакцинасынан бас тартты.5 

COVID-19 пандемиясы Қазақстандағы балаларды жоспарлы иммундау жағдайын одан әрі ушықтырды. 
Себебі ресурстар COVID-19- жоспарлы иммундауға  бағытталды, жоспарлы күтім шегерілді, сондай-ақ 
балаларға арналған вакциналардың кез-келген түрін қолдануға болмайтыны да ескерілді. COVID-19 және 
стандартты медициналық қызмет көрсетушілер әдетте медициналық ұйымдар сұранысты қанағаттандыра 
алмауда деп мәлімдеді. Сонымен қатар, COVID-19-ға стандартты медициналық көмек көрсетуден алшақтау 
салдарынан COVID-пен байланысты емес шараларды қолдау азайды.5 Ата-аналардың вакцинацияға деген 
сенімсіздігінен басқа6, жалған ақпарат пен мифтердің тез таралуы иммундауға тағы бір кедергі болды.7  
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Осы мәселені шешу үшін ЮНИСЕФ коммуникацияның тиімді функцияларын құруда, сұранысты 
қалыптастыруда және халықты мемлекеттік денсаулық сақтау секторына тартуда Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне (ДСМ) қолдау көрсеттi. Бұл ретте ЮНИСЕФ ресми 
мемлекеттік мекемелердің вакциналармен байланысты нақты және болжанатын мәселелерді тиімді 
шеше алатын сенімді ақпарат беруге қабілетті, қоғамдастықты тартудың күшті компоненті бар жақсы 
ойластырылған стратегиялық коммуникациялық жоспарды іске асыру және екінші жағынан сұранысты 
қалыптастыру үшін ДСМ-мен әріптестікте жұмыс істеуге ұмтылады. 

ЮНИСЕФ ғылыми негізделген, тиімді коммуникациялық науқандар мен сұранысты қалыптастыру 
жөніндегі науқандар жүргізу арқылы COVID-19 вакцинасын қабылдау деңгейін арттыру үшін халықаралық 
стандарттарды енгізу және ұзақ мерзімді институционалдық әлеуетті құру жолымен қазіргі мәселелерді 
шешуде Қазақстанның ДСМ және тиісті денсаулық сақтау мекемелерін қолдауға ұмтылады.

Атап айтқанда, ЮНИСЕФ денсаулық сақтау жүйесіндегі ағымдағы коммуникациялық құрылымдардың, 
ресурстардың, білім мен қатынастардың нақты көрінісін алу және ДСМ-нің жалпы коммуникациялық 
функциясын жақсарту бойынша бірқатар ұсыныстар әзірлеу мақсатында, денсаулық сақтау жүйесі 
деңгейінде COVID-19-бен байланысты коммуникацияның жай-күйін бағалау үшін осы зерттеуді қолға 
алды. Бұл нұсқаулар болашақта тиімді коммуникациялық шама жоспарын құруда, халықпен түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде және алдағы уақыттағы жағдайды қадағалауда халықаралық стандарттарға 
сәйкес қолданылады. 

Осы бағалауды жүргізу кезінде тұжырымдамалық негіз пайдаланылды, оның мақсаты қызметтерді 
жеткізушілер тұрғысынан Денсаулық сақтау министрлігі үйлестіретін Қазақстанның денсаулық сақтау 
жүйесіндегі COVID-19 коммуникациялық әлеуетіне қатысты олқылықтарды, стратегиялық бағыттардың 
мүмкіндіктерін, басымдықтарды айқындау болды. 1-суретте коммуникациялық әлеуетті бағалаудың 
тұжырымдамалық негізі көрсетілген. Бұл негіз Денсаулық сақтау министрлігінің, сондай-ақ оның 
ведомстволық бағынышты ұйымдарының, ұлттық денсаулық сақтау агенттіктерінің және аймақтық 
денсаулық сақтау департаменттерінің COVID-19 хабарламаларына халықтың реакциясы туралы 
идеялар мен түсініктерді зерттеуге көмектесті. Тұжырымдамалық негіз жобалық топты осы зерттеу 
деректерін жинау және талдау тұрғысынан да бағыттады.

2. Әдіснама
2.1 Тұжырымдамалық негіз

1-сурет Халықты әлеуметтік мобилизациялау және түсіндіру-ақпараттандыру жұмыстары бойынша 
мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына баға беру  (коммуникация, сұранысты қалыптастыру және 
қоғамдастықты тарту функцияларын қоса алғанда)
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Тұжырымдамалық негіз келесі тақырыптық салаларды қамтыды:
1. Халықты әлеуметтік мобилизациялау және ақпараттандыру жұмыстарының көрсеткіштері 
және коммуникацияның тиімділігі. Бұл жалпы ортаға, мәселелерге, әлеуетке және секторға 
байланысты денсаулық сақтау мекемелері мен аймақтық денсаулық сақтау департаменттеріне тиімді  
коммуникация орнатуға мүмкіндік беретін немесе мүмкіндік бермейтін мүмкіндіктермен байланысты 
болды. Ол үшін КӘМҚ-талдау жүргізілді (күшті жақтары, әлсіз жақтары, қауіп-қатерлер, мүмкіндіктер). 
2. Ұйымдастырушылық коммуникацияның құрылымы мен ресурстары. Олар денсаулық 
сақтауды ұлттық басқару деңгейінде, сондай-ақ денсаулық сақтау департаменттері мен денсаулық 
сақтау ұйымдарында аймақтық деңгейде қазіргі қол жетімді құрылым мен ресурстарды қамтыды. 
Құрылым мен ресурстарды бағалау процесі ДСМ және жалпы денсаулық сақтау жүйесінің қоғаммен 
байланыс бөлімінің ішкі жұмысы, сондай-ақ оның қызметі мен бюджеттері қоғаммен байланыс үшін 
пайдаланылуы мүмкін БАҚ-тың кең медиалық ұсынысына қаншалықты негізделгені туралы түсінік алу 
үшін тігінен және көлденеңінен жылжыды.  
3. Ұйымдастырушылық коммуникацияны қалыптастыру. Құрылымды қалыптастыру басқаларды 
қоспағанда, белгілі бір аспектілерді бөліп көрсету арқылы шешім қабылдау процесін ынталандырады. 
Қалыптастыруды талдау процесі шеңберінде қоғамдық денсаулық сақтау секторында баяндау мен 
хабарламаларды қалыптастыру процестеріне бағалау жүргізілді. Бұл мазмұндама мен таратылатын 
хабарламалар жиынтығы жалпы жұртшылық үшін қаншалықты тартымды екенін анықтауға көмектесті. 
4. Ұйымдастырушылық коммуникация жөніндегі саясат және нұсқау. Атап айтқанда, бұл саясат, 
хаттамалар мен нұсқаулардың болуы туралы сөз қозғалып отыр. Осының арқасында қолданыстағы 
негізгі құжаттарды зерттеп, жасалуы тиіс құжаттарды анықтауға мүмкіндік туды. 
5. Ұйымдастырушылық-коммуникациялық қатынастар. Олар ДСМ мен негізгі мүдделі тараптар 
(қоғамдық денсаулық сақтау агенттіктері (қоғамдық денсаулық сақтау агенттіктері (ҚДСҰО, СЭБК), 
аймақтық денсаулық сақтау департаменттері, азаматтарды вакцинациялау науқанының штабы 
мен жеке медициналық мекемелер, сондай-ақ қауымдастықтар ұсынған жеке сектор) арасындағы 
ынтымақтастық пен өзара әрекеттесуді қамтыды.

Денсаулық сақтау және COVID-19 коммуникациясымен байланысты елдің мәнмәтінін түсіну, сондай-ақ 
олқылықтар мен мүмкіндіктерді анықтау мақсатында негізгі көздер мен ақпаратқа кабинеттік талдау 
жүргізілді. Кабинеттік талдау барысында мемлекеттік құжаттар, жарияланған және сұр әдебиеттер, 
сондай-ақ бағдарламаның негізін қалау үшін негізгі мүдделі тараптар ұсынған ақпарат көздері зерттелді. 
Іздеу жүйесін және негізгі мүдделі тараптардың веб-сайттарын пайдалана отырып, кабинеттік талдау 
барысында саяси құжаттар, мақалалар, есептер, нұсқаулықтар мен бағалаулар зерттелді. Кабинеттік 
талдау жүргізу кезінде тұжырымдамалық негіз басшылыққа алынды. 

Келесі құжаттар мен дереккөздер зерттелді:

• Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне шолу, ЭЫДҰ есебі, 2018 (ағылшын тілінде)8

• Мәдениет және спорт министрлігінің коммуникациялық стратегиясы, 2021 (орыс тілінде) - көпшілікке 
қолжетімді жалғыз ресми қабылданған және коммуникациялық стратегия бойынша соңғы құжат.

• Денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайты: https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru. 
• Донорлар, БҰҰ агенттіктері және Қазақстан бойынша жеке сектордың кейбір веб-сайттары 

(ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ДДҰ, АБААО, АҚШ ХДА, Дүниежүзілік банк, вакцинацияны қолдау жөніндегі 
төменгі бастамалар). 

• Facebook, Twitter және Instagram сияқты әлеуметтік желілердегі ДСМ жазбаларын талдау. 
• Әлеуметтік медиа желілерінің мониторингі таңдалған тақырыпқа қатысты (негізгі кілт сөздерге жақын 

хэштегтерді пайдалану арқылы): вакцинация, коронавирус, Covid, COVID-19, Спутник-V, Pfizer, 
Comirnaty, BioNTech, QazVac сұраныстары арқылы жүргізілді.

• ДСМ ведомстволық бағынышты ұйымдарының және облыстық денсаулық сақтау басқармаларының, 
сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармаларына ведомстволық бағынышты ұйымдарының 
(емханалар, ауруханалар) сайттары мен арналарын талдау.

• ЮНИСЕФ, ДДҰ, БҰҰДБ және Дүниежүзілік банк сияқты тиісті мүдделі ұйымдардың веб-сайттары..

2.2 Бағалауды жобалау

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru
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Қоғамдық денсаулық сақтау және коммуникация саласындағы сарапшылардан тұратын, 
вакцинациялауға арналған коммуникацияны қолдау жөніндегі жұмыс тобы бұдан бұрын 2021 жылы 
ДСМ  ЮСАИД (2021 жылғы 30 сәуірдегі №43-21 ЮСАИД Төрағасының бұйрығы) құрылды. Аталмыш 
жұмыс тобының мүшелері, оның ішінде ДСМ-нің, мемлекеттік және жеке медициналық мекемелердің 
қызметкерлері бағалау үшін КӘМҚ-талдау жүргізуге тартылды. Осы бағалау шеңберінде жүргізілген 
SWOT-талдау ДСМ коммуникациялар жұмысының тиімділігі ДСМ-нің ішкі мүдделі тараптарымен 
де, оның шеңберінде ДСМ әрекет етуі тиіс сыртқы мәнмәтінмен қалай өзара іс-қимыл жасайтынына 
байланысты негізделді. Бұл жұмыстың негізі төрт басты сұрақпен 1-Қосымшада ұсынылған матрицада 
орын алды. Сонымен қатар, топ негізгі мүдделі тараптарды, олардың қатысу деңгейін анықтау және 
осы топтардың әрқайсысымен бүкіл процесс барысында қалай жақсы қарым-қатынас жасау керектігін 
анықтау мақсатында мүдделі тараптарға жедел талдау жүргізді. 

2022 жылғы 19 қаңтар мен 25 қаңтар аралығында бес фокус-топтық пікірталас (ФТП) өткізілді, атап 
айтқанда: ДСМ; ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті; Қоғамдық денсаулық сақтау 
ұлттық орталығы (ҚДСҰО); Нұр-Сұлтандағы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының орталық 
кеңсесі; Алматы, Атырау, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан 
қаласындағы АМСК медицина қызметкерлері; Университеттің Медицина орталығының Ана мен бала 
денсаулығын қорғау ұлттық ғылыми орталығы; Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми 
орталығы; COVID-19 вакцинациясы бойынша азаматтық штаб белсенділері; Орталық Азиядағы 
ауруларды бақылау және алдын алу орталығы (АБААО); БҰҰ-ның халық  санағы қоры (ЮНФПА); 
АҚШ-тың халықаралық даму жөніндегі агенттігі (АҚШ ХДА); Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
(ДДСҰ) Қазақстандағы елдік кеңсесі. Әр пікірталасқа 37 қатысушыдан, орта есеппен, 7 респондент 
қатысты. Пікірталастарға 74% әйел және 26% ер адам қатысты. Фокус-топтағы бір пікірталасқа кететін 
орташа уақыт 1,7 сағатты құрады.

Респонденттер осы тақырыпта пікір алмасты, сұрақтар қойды, өз пікірлерін білдірді және кейбір 
жалпы идеялармен  бөлісті. Фокус-топтағы пікірталастар тұжырымдамалық негізге, сондай-ақ кейбір 
құрылымдық мәселелерге негізделген. Фокус-топта қолданылатын сұрақтар құрылым мен ресурстарды 
шолумен, шеңберлерді шолумен және   әдістемелік ұсыныстардың орындалуын қадағалаумен 
байланысты болды. 2-Қосымшада фокус-топ шеңберінде респонденттермен талқыланған сұрақтар 
келтірілген. 

Деректерді жинаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін жергілікті бағалау тобына бағалау 
мақсаттарын дұрыс түсіну, деректерді тиімді жинау мен өңдеу және зерттеу респонденттерінің жеке 
өмірі мен құпиялығын дұрыс қорғау үшін қысқа, бірақ қарқынды оқыту бағдарламасы берілді. Дала 
жұмыстарын жүргізу барысында жоба тобы деректерді жинау процесі мен барысын қарау, сондай-ақ 
туындаған мәселелерді жою үшін зерттеушілермен күн сайын сөйлесті. Барлық талқылаулар қазақ 
және орыс тілдерінде Zoom арқылы өтті. Сұхбаттың сөзбе-сөз толық жазылуын қамтамасыз ету үшін 
Zoom жазбалары қолданылды. Сұхбаттар оқылып, ағылшын тіліне аударылды. Фокус-топтарға қатысу 
толығымен ерікті болды. 

Кабинеттік талдау, КӘМҚ-талдау, мүдделі тараптардың талдауы және фокус-топтардағы талқылаулар 
нәтижесінде алынған деректерді талдау үшін негіздемелік талдау әдісі қолданылды. Негіздемелік 
талдау – бұл бастапқы сапалы зерттеулерде деректерді талдау әдісі. Бұл тәсілдің айқын артықшылығы 
– алдын-ала анықталған кез-келген сұрақтар немесе мәселелер талдауға нақты және әдістемелік түрде 
қосылады, сонымен бірге деректерді алу кезінде туындайтын мәселелерді анықтауға және сипаттауға 
жеткілікті икемділік сақталады.9 

КӘМҚ-талдау, мүдделі тараптар мен фокус-топтар талдауының нәтижелері триангуляцияланған және 
осы бағалау нәтижелеріне енгізілген. 
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3. Нәтижелер 
3.1 Қоғамдық денсаулық сақтау секторының  қоғаммен 
байланыс, сұранысты қалыптастыру және қоғамдастықты 
тарту жөніндегі функцияларын КӘМҚ-талдау    

Біз респонденттердің күшті және әлсіз жақтарына, коммуникациялық әлеуетке, сұранысты 
қалыптастыруға және ДСМ үйлестіретін қоғамдық денсаулық сақтау секторына, қоғамдастықты 
тарту функцияларына байланысты мүмкіндіктер мен қауіптерге қатысты көзқарастарын анықтадық 
(1-Қосымша).  Нәтижесінде барлық респонденттер ДСМ-нің көрінуі, сәйкестігі және артықшылығы 
тиімді коммуникацияға байланысты деп санайды. Сондай-ақ, олар ДСМ өзінің беделін сақтауға, 
хабардарлықты арттыруға, ресурстарын дұрыс пайдалануға және қызмет ететіндерге құндылықты 
жеткізуге тырысуы керек деп санайды. 

ДСМ коммуникациясының күшті жақтарына келетін болсақ, респонденттер оны COVID-19 
пандемиясының бүкіл кезеңіндегі үкіметтегі ең тиімді органдардың бірі деп санайды. Олардың пікірінше, 
COVID-19 жұқтыруымен байланысты қауіптер туралы ақпаратты, сондай-ақ, ауруды алдын-алу 
шаралары, ауру мен өлім көрсеткіштері, COVID-19-ды бақылау және емдеу әдістері туралы маңызды 
статистиканы, сондай-ақ ұлттық вакцинация бағдарламасын  күшейту сынды маңызды қоғамдық 
функцияны орындайды. Олар денсаулық сақтау жүйесінде ақпарат ДСМ-де жақсы ұйымдастырылған 
және бақыланатын ішкі үйлестіру жүйесінің арқасында тиімді таратылады деп мәлімдеді. 

Әлсіз жақтарға келетін болсақ, респонденттер білікті маман санының аздығына, сапасыз байланыс 
жоспарларына, осы жоспарларды іске асырудың тиімсіз стратегияларына, ДСМ Қоғаммен байланыс 
департаментінің қаржыландырылмауына, сондай-ақ жедел және қалыптастырушы зерттеулер мен 
әлеуетті арттыруға арналған жоспарлар мен бюджеттің болмауына алаңдаушылық білдірді. 

Сондай-ақ, респонденттер COVID-19 емдеу және вакцинациялауға қатысты халық бұл қызметтерге қол 
жеткізу үшін денсаулық сақтау жүйесінде қалай келіссөздер жүргізуді және бағдарлауды білмейтіндігін; 
және Қазақстан үкіметінің күш-жігеріне қарамастан, олар әртүрлі қолжетімді вакциналар туралы 
білмейтіндігін атап өтті. Covid-19 туралы жалған ақпараттың жиі таралуына қарсы күресу үшін үкімет 
пен ДСМ Stopfake.kz интернет-порталымен бірлесіп әзірледі. Бұл сайттың мақсаты COVID-19 және оны 
емдеу туралы қате түсініктер мен “жалған жаңалықтардың” таралуын шектеу, олардың қайдан шыққанын 
және осы ақпаратты таратудағы қозғаушы күшті көрсету.10 Респонденттер енді бір сөзінде мифтер мен 
жалған ақпараттың (инфодемия секілді белгілі) COVID-19-да қолжетімді үлкен көлемде табылуы мүмкін 
екенін атап өтті. Сондай-ақ, респонденттердің пікірінше, ДСМ шеңберіндегі коммуникация процесіне 
қауіп төндіретін немесе кедергі келтіруі мүмкін факторлар туралы пікірлері анықталды. Бұл тұрғыда 
халықтың ДСМ-ге де, кең мағынада үкіметке деген жалпы сенімсіздігі ерекше маңызды мәселе болды. 
Респонденттер халықты жоғары сапалы медициналық қызметтермен қамтамасыз етуі үшін ДСМ 
халықпен қарым-қатынасты сенімге негізделген қарқында дамытуы керек, бұл тек коммуникацияның 
ашықтығына ықпал етуі мүмкін. Егер коммуникация елеулі болмаса немесе өзектілігінен айырылса, 
ДСМ мен қоғам арасындағы қарым-қатынас тез арада нашарлайды деп санайды.

Респонденттерден МС білуге және барынша пайдалануға тиісті факторларды анықтауды сұраған 
кезде, олар коммуникацияға қатысты ДСМ әлеуетін арттыру үшін кәсіби даму бағдарламасын құру, 
сондай-ақ жұмыс процестерін анықтауда, СОП әзірлеу мен енгізуде ДСМ-ге көмек көрсету пайдалы 
болар еді деп мәлімдеді. Олар коммуникациялық стратегиялар мен хабарламаларды енгізбес немесе 
іске асырмас бұрын оларды ДСМ мақұлдауы керек деп сендірді. Сондай-ақ, жеке секторға кіретін 
мемлекеттік емес жеткізушілермен тығыз ынтымақтастық арқылы маркетингті күшейту, вакциналарды 
жылжыту және сұранысқа ие болу үшін іс-шараларды пайдалануға ерекше назар аударылды. Олар 
адамдарға COVID-19 екпесін жасауға шақыратын науқанды алға жылжытуда танымал тұлғалар немесе 
ұйымдасқан топтар сияқты мемлекеттік емес субъектілердің көмегіне жүгінудің керемет мүмкіндігін 
атап өтті. 
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3.2 ДСМ коммуникациялық құрылымы және ресурстар

Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы байланыстарды жақсарту үшін тиісті ресурстар мен 
құрылымдар туралы және олардың COVID-19 пандемиясында және одан кейінгі жылдары саясатқа 
да, тәжірибеге де қалай қызмет ететінін білу өте маңызды.

Тікелей немесе басқа институттар мен процестерге қолдау көрсету арқылы ДСМ COVID-19-дың алдын 
алу және оған қарсы күресте, ең алдымен кейбір саясаттар мен іс-шараларды әзірлеу және енгізу 
арқылы маңызды рөл атқарды. Ең алдымен, динамикалық байланыс процесі арқылы ДСМ қоғамның 
хабардарлығын арттыруға, тиісті серіктестерді тартуға және адамдарды COVID-19-дан қорғауға қызмет 
ететін мінез-құлықты ынталандыруға тырысады. 

Нәтижелер денсаулық сақтау саласындағы байланыс үшін негізгі жауапкершілік ДСМ-ге жүктелетінін 
көрсетеді. ДСМ аясында ол Қоғаммен байланыс департаментінің (ҚБД) қарамағында, оның негізгі 
міндеттері: 

• БАҚ және ДСМ, сондай-ақ ДСМ қадағалауындағы басқа да денсаулық сақтау мекемелері арасындағы 
қатынастарды қолдау.

• Баспасөз хабарламасы мен ақпараттық материалдарды дайындау, жариялау және БАҚ-та тарату.
• Баспасөз конференцияларын, брифингтер мен басқа да презентациялық және ақпараттық іс-

шаралар ұйымдастыру.
• Адамдардың денсаулығын сақтауға және жақсартуға ықпал ететін ДСМ және оған ведомстволық 

бағынышты ұйым басшыларының іс-әрекеттері мен атқарған жұмыстарын жариялау арқылы ДСМ 
қызметін қоғамның  оң қабылдауын қалыптастыру.

• Министрліктің қызметі туралы жұртшылықта оң пікір қалыптастыру.  
• ДСМ саясатын іске асыру мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарымен, жеке және заңды 

тұлғалармен өзара серіктес болу.
• Министрліктің қызметіне қатысты материалдар мен ақпаратты жылдам, жиі және жақсы 

ұйымдастырып тарату. 
• Үкіметтің ақпараттық саясатын әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу.
• Бұқаралық ақпарат құралдарында ұйым басшыларының сұхбаттарын, тікелей эфирлерін және сөз 

сөйлеу мәтінін дайындау.
• ДСМ қызметкерлері дайындаған сұхбат жобалары мен ақпараттық материалдарды редакциялау.
• ДСМ-нің оң имиджін және беделін қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; ақпараттық 

кеңістікті талдау және мониторингтеу, жұртшылықтың адалдығын қолдау.
• ДСМ қызметінің БАҚ-та қалай көрсетілетініне күнделікті мониторинг жүргізу.
• Баспасөзге шолулар дайындау.
• Ұйымдардың қызметі туралы жарияланған ақпараттың дұрыстығын тексеру.
• ДСМ қызметіне қатысты мақалалар мен сұхбаттардың, теле - және радиобағдарламаларды басқару.
• Министрліктің PR-стратегиясын күшейту.
• ДСМ сайтындағы “Жаңалықтар” бөлімін үйлестіру және жүргізу.
• Facebook және Twitter сияқты әлеуметтік желілер платформаларында ДСМ ресми парақшаларынан 

ақпараттық материалдарды орналастыру және онлайн-БАҚ өзара серіктес болу .
• ДСМ өткізетін іс-шараларға БАҚ өкілдерін шақыру. 

Аймақтық деңгейде денсаулық сақтау департаменттері денсаулық сақтау мамандарымен бірге 
қауіптен қорғау шараларын насихаттауға, медициналық хабарламаларды таратуға қатысады және 
адамдарды әлеуметтік қашықтықты сақтау, маскаларды қолдану және вакцинация сияқты үкімет 
ұсынған ережелерді сақтауға шақырады. 
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“Денсаулық сақтау министрлігі үлкен жұмыс атқаруда деп айтқым келеді. Біріншіден, бізде чат 
бар [байланыс механизмі], ол жерге барлық ең алғашқы ақпарат келіп түседі және біз оны өз 
деңгейімізде өңдейміз. Күн сайын олар бізге прогресс динамикасын береді; ол барлық деңгейлер үшін 
үнемі қолжетімді. Мен оны оң бағалаймын”. [FGD4]

Вакцинациялау және COVID-19 вакцинациялау науқанын жүргізу туралы шешімдерді ДСМ Санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау комитеті жүргізеді. ДСМ құрамындағы екі бағынышты ұйым да маңызды 
рөл атқарады. Біріншісі - дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сараптау ұлттық 
орталығы, тіркелген COVID-19 вакциналары туралы ақпаратты таратады, ал екіншісі - вакцинацияға 
қатысты маңызды медициналық хабарламаларды кітапшалармен, инфографикамен және т.б. 
толықтыруға жауап беретін ұлттық денсаулық сақтау орталығы.

Жақында ДСМ-нің “100 күн - 100 сұрақ” атты бастамасы қоғамдық белсенділермен, азаматтармен 
және серіктестермен пікір алмасудың ашық сериясын бастады.11 Бұл бағдарламаны ДСМ мүдделі 
тұлғалармен ДСМ веб-сайты , Instagram,  Facebook , және электронды пошта  арқылы жеке байланыс 
үшін пайдаланады. ДСМ халыққа қызмет көрсету сапасын және денсаулық сақтаудың басқа 
элементтерін жақсарту жолдарын ұсынатын қоғамдық хабарландыру шығарды.

Мемлекеттік бюджет тарапынан  денсаулық сақтау саласын қаржыландыруы шектеулі болуына 
байланысты ДСМ және жалпы денсаулық сақтау секторы жеке секторды қолдауға көп арқа сүйейді. 
Мысалы, көптеген адамдарды COVID-19 вакцинациясына итермелеу үшін әртүрлі жеке және мемлекеттік 
ұйымдар тартылды, олар айтарлықтай үлес қосты. Мысалы, қысқа мерзім ішінде Нұр-Сұлтан әкімдігі 
вакцинацияланған азаматтар арасында конкурстар өткізді. Теледидарлар, тоңазытқыштар және кір 
жуғыш машиналар сияқты жүлделермен қатар, байқау жеңімпаздары аптасына екі iPhone алды.12 

Мұндай байқауларда басқа да жүлделер болды, мысалы үш бөлмелі пәтер13 және Мальдив аралына 
саяхат.14 Екпе алған Нұр-Сұлтан қаласының зейнеткерлер шипажайлар жолдамаларының ұтысына 
қатысу мүмкіндігін алды .15 Басқа жүлделердің ұтыс ойындары Алматыдағы «Car City», «Sputnik 
Mall» сауда кешенінде және “Тигрохауд” СОСО-да өтті. Әуезов ауданы әкімдігінің қолдауымен бұл іс-
шараларды электр скутерлері, тұрмыстық техника және ұялы телефондарды қоса алғанда, кең ауқымды 
жүлделер ұсынған кәсіпкерлер ұйымдастырды.16 Басқа жеке ұйымдар халықты вакцинациялауға 
итермелеу үшін осындай әрекеттерге барды.17–19

Алайда, зерттеу нәтижелері Қоғаммен байланыс департаменті ДСМ бюджетінен тәуелсіз қаржыландыру 
алмайтынын көрсетеді. Респонденттердің барлығы қолда бар ресурстардың жеткіліксіздігіне 
алаңдаушылық білдірді, бұл тек қаржылық қана емес, сонымен қатар жабдықтар мен қызметкерлердің 
болуына да қатысты. 2020 жылы ДСМ-ге бөлінген мемлекеттік бюджет 1,5 триллион теңгеден асты, 
оның 88 пайызы медициналық қызмет көрсетуге арналған шығыстарға бөлінді. 2020 жылға арналған 
республикалық бюджет нақтыланғаннан кейін 2021 жылдың  сәуір айындаденсаулық сақтауға бөлінген 
қаражат 88,4 млрд.теңгеге ұлғайды.20 Алайда, қызметкерлердің жалақысын қоспағанда, ДСМ-нің 
жылдық бюджетінен Қоғаммен байланыс департаментіне байланыс үшін ешқандай қаражат бөлінген 
жоқ.

Біріншіден, оларға [ДСМ] білікті кадрлар, екіншіден, қаржы ресурстары мен технологиялар 
қажет. Қоғаммен қарым-қатынасты жақсарту және адамдарға жеткізілген хабарламаларды ой 
таразысынан өткізуге мүмкіндік беру қажет.’[FGD2] 
“Ұйымды бос қолмен басқаруға болмайды”[FGD1].

Көптеген қатысушылар ТЕҚ-да жұмыс істейтін қызметкерлердің саны жеткіліксіз екенін атап өтті. 
Шынында да, біз БАҚ-пен және қоғамдық коммуникациялармен, соның ішінде COVID-19-бен жұмыс 
істейтін қызметкерлердің жалпы саны 3 штаттық және 2 толық емес қызметкер болғанын анықтадық. 
Демек, респонденттер өздерінің күнделікті жұмысы шамадан тыс деп санайды, сондықтан ұйымдасқан 
және жан-жақты қарым-қатынасқа назар аудару екіталай. 

1  https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru
2  https://instagram.com/healthcare.gov.kz?utm_medium=copy_link
3  https://www.facebook.com/MinzdravRK
4  100dnei100voprosov@mail.kz 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru
 https://instagram.com/healthcare.gov.kz?utm_medium=copy_lin
 https://www.facebook.com/MinzdravRK
http://100dnei100voprosov@mail.kz 
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‘Мұнда қандай құрылым! Онда бірнеше қызметкер бар, бірақ олар ДСМ-нің барлық 
коммуникациясына жауап береді. Олардың негізгі функциясы енді тек ескерту болып табылады. 
Маңызды жұмыс үшін қызметкерлер жетіспейді”. [FGD1]

Сол сияқты, аймақтық денсаулық сақтау ұйымдарының өкілдерімен сөйлесе келе, біз адами 
ресурстардың жетіспеушілігі коммуникацияның тиімділігін арттыруға және ұлттық және аймақтық 
деңгейде берік коммуникациялық құрылымдар құруға кедергі келтіретін негізгі фактор екенін 
анықтадық. 

“Өкінішке қарай, адами ресурстар жетіспейді. Бос орынды толтыру үшін журналист 
студенттерді тарту қажет болуы мүмкін. Бірақ төмен жалақыны ескересек, мамандар 
мемлекеттік секторда жұмыс істеуге дайын емес”.[FGD3]

Біздің нәтижелеріміз өңірлік деңгейдегі коммуникацияға жауаптылардың ДСМ-нен ақпарат 
алатындығын және оны өз арналары бойынша тарататындығын көрсетеді. Өңірлік деңгейде 
коммуникацияларды жоспарлау жоқ екендігі анықталды.

3.3 Қоғамдық денсаулық сақтау секторында COVID-
19-ға қарсы вакцинацияға сұраныстың қалыптасуымен 
байланысты коммуникацияларды қалыптастыру

Қазақстандағы COVID-19 пандемиясының бастапқы кезеңдерінде ДСМ басшылары пандемияны 
басқаруға және тежеуге мүмкіндік беретін хабарламаларды тарату мақсатында өте жедел әрекет 
етуге тиіс болды. Бұл жаңа сценарий болғандықтан, аталмыш кезеңде арнайы зерттеулер қажет екені 
түсінікті болды. Сондықтан шенеуніктер қолжетімді ең жақын мәліметтерге негізделген және аурудың 
ықтимал нәтижелері мен кейінгі ағымына кепілсіз ұсыныстар ұсынуы керек еді. Бұл сол кезде 
жасалуы мүмкін болған ең жақсы нәрсе екені түсінікті. Соған қарамастан, ДСМ-де қалыпты жұмыс 
қалпына келтірілгеннен кейін, өзгерістердің нақты теориясы Министрліктегі коммуникациялардың 
қозғаушы күші болады деп күтілді. Алайда, пандемияға қарсы шаралар қалай тұжырымдалғанына, 
жақында жүргізілген шолу екі жылға жуық уақыттан кейін ДСМ-де коммуникация негізінде біртұтас 
теориялық негіз жоқ екенін көрсетеді, ол негізінен жеткізуге бағытталған стратегияны ұстанады, 
мұнда қоғамдық пікір тек эпизодтық түрде ескеріледі. 

Қажетті шектеулердің болмауы кейбір респонденттерді (фокус-топтардағы бес талқылаудың 
ішінде) денсаулық туралы хабарламалар арқылы қоғамдық мінез-құлыққа әсер етуі мүмкін деп 
санамайтындарын айтуға итермеледі. 

“Жалпы ақпарат беріледі, бірақ оны адамдар қалай қабылдайтынын мен сенімсіздік ретінде 
сипаттай аламын, өйткені вакцинацияға қарсыластар өте көп, түсінбеушіліктер көп, үнемі 
жанжалдар болады”. (FDD5)
“Ақпарат жеткілікті, бірақ жеткілікті ақпараттық емес болар, назар аударуға жеткіліксіз. ДСМ 
хабардарлықты арттыру және ақпаратты әр мақсатты топ үшін қолжетімді және түсінікті 
түрде беру үшін коммуникациялық стратегиясын өзгертуі керек”. (FGD3)

Біз жүргізген кабинеттік талдау көрсеткендей, бар болғаны 73 000 жазылушының болуына 
қарамастан, ДСМ-нің ең ыңғайлы және белсенді әлеуметтік желісі Facebook болды. Оның лентасы 
негізінен брифингпен, дәйексөздермен бекітілген, кездесулер туралы есептермен, COVID-19 туралы 
статистикамен (жаңа жағдайлар, өлім) және COVID-19-ға қатысты басқа да жаңалықтардан тұрады.  
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Пайдаланушылардың осы хабарламаларға қатысты пікірлеріне ДСМ 24 сағат ішінде барлық сұраулар 
тіркелген және қысқа мерзімде өңделетіні туралы хабарламамен жауап берді. Әр хабарламаның екі 
нұсқасы бар, біреуі қазақ тілінде, екіншісі орыс тілінде. ДСМ Twitter-ді қоғамдық коммуникациялар 
үшін белсенді пайдаланбайды, соңғы твит 2020 жылдың 24 наурызында жарияланды. Facebook-
тегі ДСМ лентасы оның Instagram-дағы аккаунтында қайталанады, оның 115 000 жазылушысы бар. 
Хабарламалардың көпшілігі тиісті статистиканы ұсынады, ал аз саны (ДДҰ-мен бірлесіп құрылған) 
хабардарлықты арттыруға және адамдарды іс-әрекетке шақыруға арналған, мысалы, вакцинацияның 
артықшылықтары. Facebook-тен айырмашылығы, Instagram-да ДСМ жазылушылардың пікірлері мен 
сұрауларына тез жауап бермейді, олардың көпшілігі ДСМ қызметін сынайды. Сонымен қатар, халыққа 
COVID-19 туралы өзекті ақпарат беру үшін колл-орталық ашылды.21

Фокус-топтардың бірқатар респонденттерінің пікірінше, ДСМ медицина қызметкерлерімен және 
денсаулық сақтау басшыларымен ішкі қарым-қатынаста жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Олар ДСМ-
нің медицина қызметкерлерін оқыту үшін нақты байланыс арналарын орнатқанына сенім білдірді. 
Алайда, олар мұндай хабарламалардың мазмұны кез-келген нақты теориялар мен әдістер негізінде 
қалыптасатынына сенімді емес. 
Сондай-ақ, олар ДСМ қабылдаған коммуникациялық стратегия ең осал адамдарға жеткілікті 
қолдау көрсететініне сенімді емес еді. Респонденттердің көпшілігі жіберілген хабарламалардың 
жалпы сипаты осал топтарға жетпейді деп санайды. Сонымен қатар, олардың пікірінше, қол 
жеткізуге тырысқан халықтың жас, жыныс және әлеуметтік-демографиялық айырмашылықтарына 
жеткілікті көңіл бөлінбеді. Осыған байланысты аймақтық деңгейдегі айырмашылықтар да маңызды, 
респонденттердің пікірінше, нақты хабарламалар жасау кезінде ескеру қажет.  

Мақсатты аудиториямен жұмыс істеу басымдықтарын өзгертуге “[Назар аударыңыз]. Біріншіден, 
осы басымдықтарды қолда бар статистикаға сүйене отырып анықтаңыз, содан кейін олармен 
байланыс жоспарын құрыңыз”. [FGD2].

Жақында жүргізілген бұқаралық ақпарат құралдарының талдауы көрсеткендей, ел ауқымында 
теледидар мен дәстүрлі БАҚ 1-Кестеде көрсетілгендей, ең көп таралған ақпарат көзі болып қала 
береді.22 Алайда, жас топтарында, сондай-ақ қала мен ауыл тұрғындары арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар. Мысалы, интернет пен әлеуметтік желілер жастар мен қала тұрғындарының 
денсаулығы туралы ақпарат көзі ретінде жиі қолданылады. WhatsApp хабар алмасу қолданбасы 
жиі қолданылады, дегенмен Telegram сияқты хабар алмасу үшін баламақолданбалар Қазақстанда 
танымал бола бастады.22 Қазақстанда 2019 жылдың соңында пайдаланылатын әртүрлі ақпарат 
көздері 1-Кестеде келтірілген.

Сондай-ақ, қатысушылар қоғамдық коммуникациялардың жүйесіз сипатын атап өтті. Олардың 
пікірінше, бұл үкіметтің COVID-19 тәуекелдерін басқару үшін қабылдаған стратегиясына деген 
қоғамдық сенімге нұқсан келтіруі мүмкін, өйткені бұл осындай тәуекелдердің әсеріне қатысты 
белгісіздік пен шатасуды тудырады.  

Сондай-ақ, қатысушылар қоғамдық коммуникациялардың жүйесіз сипатын атап өтті. Олардың 
пікірінше, бұл үкіметтің COVID-19 тәуекелдерін басқару үшін қабылдаған стратегиясына деген 
қоғамдық сенімге нұқсан келтіруі мүмкін, өйткені бұл осындай тәуекелдердің әсеріне қатысты 
белгісіздік пен шатасуды тудырады.  

“Олар: вакцинация жасаңыз немесе инспекциялар айыппұл салады; содан кейін адамдарда таңдау 
болмады. Ал одан кейін вакцинация ерікті болып табылады деп айтылады. Адамдар толығымен 
ерікті емес болғандықтан жоғалды, жұмыс берушілер вакцинацияға мәжбүр болды, өйткені олар 
оны сақтамағаны үшін жазаланғысы келмеді”. [FGD 3]

Респонденттер COVID-19 жаңалығы бастапқыда ДСМ тарапынан жоғарыдан төменге қарай біржақты 
байланыс әдістерін қолдануды негіздегенімен, енді одан бастарту керек деп санайды. Олар қазір 
қолайлы стратегия - бұл қоғаммен кеңес жүргізу, оның пікірлерін алу және ынтымақтастық процесі 
негізінде саясат құру деп мәлімдеді. 
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ДСМ веб-сайтын және әлеуметтік желілерін талдағаннан кейін біз ДСМ вакцинациялау жөніндегі 
ақпараттық-түсіндіру науқанының негізгі екпіні ақпараттық жұмысқа (статистика, вакциналарды 
жеткізу туралы ақпарат және т.б.) бөлінгенін, бiрақ түсіндіру жұмыстарына (ұжымдық иммунитет қалай 
жұмыс істейді, вакциналар құрамы және т. б.) аз көңіл бөлінгенін анықтадық.

1-кесте. Қазақстандағы ақпарат көздері 2019 жылғы қыркүйектегі жағдай бойынша (Қазақстанның 
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының рұқсатымен алынған соңғы қолжетімді деректер, 
осыдан кейін мұндай зерттеулер жүргізілмеген).

2019 
жылғы 

қыркүйек

Ақпар көзі: Қазақстан Республикасында Жоспарлы вакцинациялау жөніндегі 2021-2015 жылдарға арналған ұлттық 
коммуникациялық стратегия. 5

Теледидардан (жаңалықтар, бағдарламалар, жарнама)

Танымал жаңалық интернет-порталдары (мысалы: nur.kz, tengrinews, zakon.kz, informburo және тағы басқалар)

Әлеуметтік желілер (Одноклассники, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Мой Мир)

Телефондағы мессенджерлер (WhatsApp, Viber, Telegram)

Таныстардан, достардан, туыстардан

Денсаулық сақтау ұйымында медицина қызметкерінен (дәрігерден)

Мемлекеттік денсаулық сақтау органдары мен ұйымдарының интернет-ресурстары

Радио арқылы

Денсаулық сақтау ұйымдарындағы ақпараттық стендтер (стендтер)

Баспа өнімдері: буклеттер, кітапшалар

Хабардарлықты арттыру бойынша медицина қызметкерлерінің халықпен кездесулері

Сыртқы жарнама (көше нысандары, жарнамалық тақталар )

Мені мұндай ақпарат қызықтырмайды

Басқа шарттар 

Жауап бере алмаймын 

70,2

19,5

31,6

21,8

14,1

11,6

14,0

13,6

13,6

5,6

2,5

2,8

3,9

0,1

2,3

3.4 COVID-19-бен коммуникациялық саясатпен 
байланысты және қоғамдық денсаулық сақтау 
саласындағы әдістемелік нұсқаулар 

Ұйымдардағы коммуникацияларға қатысты саясаттар мен нұсқаулықтар барлық тиісті 
ұйымдастырушылық функцияларда тиімді коммуникация тәжірибесін анықтайтын принциптер 
жиынтығының негізін құруы керек. Осылайша, бұл бағалау ДСМ-ге және денсаулық сақтау секторына 
коммуникацияға қатысты өз функцияларын қалыптастыруға көмектесетін нұсқаулықтардың дәрежесі 
мен оның қолданылуын анықтайды. 

Олар ДСМ денсаулық сақтау саласындағы коммуникацияларды іске асыру, жоспарлау және саясатқа 
қатысты басшылыққа алатын қағидаттарды әзірледі деп санайды ма, деген сұраққа қатысушылардың 
ешқайсысы осы тектес қандай да бір құжаттар туралы білмеген. Мұнда біз ДСМ функциялары туралы 
арнайы сұрадық, өйткені ДСМ өзінің барлық қосалқы агенттіктерін, соның ішінде ҚДСҰО-ны, сондай-
ақ СЭБК сияқты аумақтық бөлімшелері бар комитеттерді және аймақтардағы денсаулық сақтау 
департаменттерін үйлестіреді. 
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3.5 Қазақстанның денсаулық сақтау секторындағы 
коммуникация құрылымы:   Ұлттық серіктестерге шолу 

Бұл бөлім COVID-19 пандемиясы кезінде сұранысты қалыптастыру және қоғамдастықты тарту 
мақсатында коммуникацияны қолдау үшін ДСМ жұмыс қатынастарын қолдайтын барлық мүдделі 
ұйымдарды ұсынатындай етіп ұйымдастырылған.  Ұлттық серіктестердің сипаттамасы ұлттық 
деңгейдегі, өңірлік деңгейдегі денсаулық сақтау органдарын, ел ішіндегі жеке субъектілерді, сондай-
ақ жұмысы Қазақстанның жергілікті (ұлттық және өңірлік) субъектілерінің қызметіне органикалық 
түрде интеграцияланған халықаралық  ұлттық серіктестерді қамтиды.
ДСМ-де Қазақстанның әрбір облысында аумақтық өкілдігі бар, “Комитеттер” деп аталатын, екі 
мемлекеттік агенттік бар. Олардың бірі - Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті (СЭБК), 
COVID-19-бен байланысты вакцинация науқанына және вакцинацияның ресми шешімдеріне жауап 
береді; ал екіншісі - Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті, медициналық қызмет 
көрсету сапасын, вакциналар мен дәрі-дәрмектердің қол жетімділігін бақылауға жауап береді. СЭБК 
төменде сипатталған барлық басқа институттар мен мүдделі тараптармен салыстырғанда COVID-19 
пандемиясын басқаруда ең маңызды және жетекші рөл атқарады. СЭБК-тің негізгі міндеттері 
келесідей болып табылады:   

• Комитеттің қызметі туралы ақпаратты тарату.
• Комитеттің бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара қарым-қатынасын қамтамасыз ету.
• Комитет төрағасының қатысуымен өтетін іс-шараларға ақпараттық қолдау көрсетуді ұйымдастыру.
• БАҚ-қа Комитеттің қызметі туралы ресми ақпарат беру;
• Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін 

органдармен өзара жұмыс істеу. 
• Бұқаралық ақпарат құралдарымен қызметті координациялау.5

Сондықтан мәселе пандемия кезінде халықтың денсаулығын жақсартуға көмектесетін COVID-19 
вакцинациясына сұранысты қалыптастыру және қоғамдастықтың жалпы қатысуы үшін ДСМ-нің 
басшылық және үйлестіру функциялары туралы пікірлерді анықтауға арналған. Коммуникацияны 
жіберетін құжаттардың жоқтығы кабинеттік талдау кезеңінде расталды, өйткені ДСМ біздің осындай 
құжаттарды ұсыну туралы өтінішімізді қабылдамады.

“Біз мұндай құжаттар туралы естіген жоқпыз”. [FGD1]

Респонденттердің аз бөлігі коммуникацияға қатысты негізгі құжаттар ДСМ-де бар деп санайды, бірақ 
оларды қолдану біршама шектеулі.  

“Белгілі бір стратегия мен алгоритм жасалуы керек.  Өз тәжірибеме сүйенсем,министрліктегі 
құрылымдық бөлімшелер нашар жұмыс істейді. Бізде коммуникация стратегиясы болды, сұраныс 
болды, бірақ соңында құжаттар сөрелерде жатып-жатып, шаң басты”. [FGD5]

Сондықтан респонденттер әлеуметтік жұмылдыру, мүдделерді қорғау және мінез-құлықты өзгерту 
бойынша бірқатар стратегияларды оңай енгізуге болатын жалпы коммуникация нұсқаулықтарын құру 
идеясын мақұлдады.
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ДСМ аясында ұлттық деңгейде қызмет көрсетуді қолдау үшін ведомстволық бағынышты ұйымдар 
құрылды, атап айтқанда: мемлекеттік медициналық университеттер, денсаулық сақтау саласындағы 
ұлттық саясат институттары және (ДСМ-ге жататын) үшінші деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдары. 
COVID-19 мәселелерімен және вакцинациямен байланысты коммуникациялармен нақты 
айналысатындарға келесі тұлғалар жатады: 

• Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы вакцинацияға қатысты кітапшаларды, 
инфографиканы және т.б. қоса алғанда, денсаулық сақтау секторы мен ДСМ үшін 
коммуникациялық хабарламаларды әзірлеуге жауапты мекеме болып табылады. Бұл институтта 
COVID-19 Жағдаяттық статистика орталығы орналасқан.23

• Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы, Қазақстан нарығына 
түсетін барлық құрылғыларды, вакциналар мен дәрілерді тіркеуге жауапты орган. Ол тіркелген 
COVID-19 вакциналары туралы ақпаратты таратуға жауап береді.24

Қазақстан Республикасында коронавирустық инфекция таралуының алдын алу жөніндегі 
салааралық комиссия.  Қазақстан премьер-министрі орынбасарының төрағалық етуімен, құрамында 
денсаулық сақтау министрі және экономиканың жекелеген салаларының вице-министрлері бар. 
Бұл 2020 жылдың 27 қаңтарында құрылған, тұрақты отырыстар өткізетін ресми үкіметтік комитет. 
Бұл үкіметтің COVID-19-ға қатысты іс-әрекеттері, сондай-ақ шектеулер, карантин және вакцинация 
туралы шешімдер қабылдауға жауапты Қазақстанның ең жоғары мемлекеттік органы.25

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (ӘМСҚ). 2016 жылы құрылған ӘМСҚ медициналық 
қызметтер үшін бірыңғай төлеуші қызметін атқаратын және міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесінің операторы болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады. 
Сондай-ақ, ӘМСҚ-да ұлттық денсаулық сақтау сенім телефоны, яғни, 1406 жұмыс істейді, ол 
азаматтар мен шетелде тұратын адамдардың COVID-19 және медициналық көмектің басқа түрлеріне; 
сақтандыруы бар адамдарға көрсетілетін қызметтерге және медициналық көмекке қатысты басқа 
да бірқатар сұрақтарына жауап береді. Сондай-ақ, ол жерде COVID-19 науқастарына медициналық 
көмек көрсету мәселелері бойынша ұсыныстар мен инфографика ұсынылған.

Жергілікті атқарушы органдардың құрамындағы денсаулық сақтау бөлімдері 17 облыста 
және республикалық маңызы бар 3 қалада орналасқан. Бұл мемлекеттік мекемелер аймақтарда 
жұмыс істейді және көптеген мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына, соның ішінде ауруханалар 
мен емханаларға ие (денсаулықты нығайту, алдын-алу, диагностика және күтім, вакцинация және 
тегін дәрі-дәрмек бағдарламаларын ұсынатын алғашқы медициналық ұйымдар; оның ішінде 
COVID-19 ауыр емес науқастарына күтім жасау). Олар  аймақтарда медициналық ем және COVID-19 
вакцинациясы туралы көптеген ақпаратты таратады.26

Жеке медициналық ұйымдар. Оларға әдетте ПТР және басқа COVID-19 сынақтарын өткізетін 
зертханалар, сондай-ақ COVID-19 туралы хабарламалар мен ақпарат, медициналық көмек 
көрсететін және COVID-19 туралы хабарламалар мен ақпаратты тарататын клиникалар және кейбір 
ауруханалар кіреді. 

ҚазАқпарат. Бұл халықаралық деңгейде мойындалған Қазақстанның жетекші мемлекеттік ақпараттық 
агенттігі. Ол мобильді қолданбаны, Telegram мессенджерінде “Coronavirus2020kz” атты арнаны және 
танымал ресми веб-платформаны іске қосты https://www.coronavirus2020.kz/.27

COVID-19 вакцинациясы бойынша азаматтық штаб. Экономист және қоғам қайраткері Рахим 
Ошақбаев жасаған бұл жаңашылдық 2021 жылдың жазынан бастап COVID-19 вакцинациясын алға 
жылжытуға бағытталған коммуникациялық науқанды жандандыру үшін күш біріктірген жүзге жуық 
белсенділердің - әртүрлі экономикалық сегмент өкілдерінің қолдауына ие болды.6

5  https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/about/structure/departments/activity/5537/1?lang=en 
6 https://baigenews.kz/news/kampaniyu_protiv_antivakserov_nachinayut_v_kazakhstane/

https://www.coronavirus2020.kz/
https://baigenews.kz/news/kampaniyu_protiv_antivakserov_nachinayut_v_kazakhstane/
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Олар WhatsApp тобы және халықтық қаражаттан қаржыландырылатын хатшылық арқылы жұмыс 
істейді. Олар сауда орталықтарындағы арнайы вакцинация пункттерінде COVID-19 вакцинасын 
алғандарға сыйлықтар мен бағалы заттар сияқты бірқатар коммуникациялық іс-шаралар мен 
материалдарды әзірледі және енгізді; бүкіл ел бойынша COVID-19 вакцинациясына қолдау көрсететін 
танымал адамдар бейнеленген жарнама қалқандары; мүдделі тараптар арасында пікірталастар 
ұйымдастырды, мысалы ДСМ және мемлекеттік емес субъектілер, COVID-19 вакцинациясы туралы 
коммуникацияны жақсарту жолдары туралы бірлескен шешімдер қабылдау үшін; сондай-ақ, 
COVID-19 вакцинациясын насихаттайтын әлеуметтік желілер мен БАҚ сұхбаттары, репортаждар мен 
баяндамалар.

Төменде халықаралық немесе шетелдік агенттіктердің иллюстрациясы келтірілген:

БҰҰ балалар қоры (ЮНИСЕФ) Қазақстан. ЮНИСЕФ көптеген іс-шараларға қолдау көрсетті және 
денсаулық сақтау қызметкерлеріне, саясаткерлерге және қоғамға COVID-19 және вакцинацияға 
қатысты байланыс материалдарын (есептер, зерттеулер, инфографика, сарапшылардың 
пікірлері, ұсыныстар, нұсқаулықтар, тренингтер) жасады. Бірінші сандық стратегия, сонымен 
қатар, әлеуметтік желілердегі ізбасарлардың жалпы санын 2019 жылғы 20 000-нан 2020 жылы 72 
376-ға дейін көбейту арқылы ел үшін басымдыққа айналды. Мұндай өсу негізінен #KidsTakeover, 
#LearningAtHomeChallenge және онлайн-еріктілерді жұмылдыру, COVID-19 өлім-жітімін азайту үшін 
маңызды ақпаратты тарату және ең жылдам қарқынмен өсіп келе жатқан Instagram аккаунтына 
контент жасау арқылы саясаткерлермен және әлеуметтік желілердің ықпалды тұлғаларымен өзара 
әрекеттесудің нәтижесі болып табылады.28

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ). ДДСҰ 2021 жылы Қазақстан Үкіметінің халықтың 
қалың жігіне нақты және шынайы ақпаратты жеткізу жөніндегі күш-жігеріне жәрдемдесу мақсатында 
жұртшылықты COVID-19 туралы хабардар ету жөніндегі жұмысын жандандырды. Тәуекелдерді 
азайтуға, нақты деректерге және шешімдер қабылдауға негізделген жауап шараларын қабылдауға 
жәрдемдесуге бағытталған негізгі хабарламалардың маңыздылығын арттыру үшін тәуекелдер туралы 
ақпараттандыру жөніндегі топ құрылды, оған Қазақстандағы БҰҰ агенттіктері кірді. 2021 жылы бұл 
команда жергілікті БАҚ, қауымдастықтар мен ықпалды адамдар, сондай-ақ ДСМ қатысқан ұлттық 
ақпараттық науқандарды бастады. ДДСҰ басшылығымен және көмегімен ДСМ қалың жұртшылық 
әртүрлі мақсатты топтар мен медицина қызметкерлері үшін орыс және қазақ тілдерінде ұсыныстар 
мен ақпараттық материалдар дайындады.29

БҰҰ Қазақстан даму бағдарламасы (БҰҰДБ). Денсаулық сақтау секторындағы күш-жігерді қолдау 
және неғұрлым қолайсыз жағдайдағы адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандырып, көмек көрсету 
үшін БҰҰДБ-ның жауап шаралары шеңберінде “бүкіл үкімет” және “бүкіл қоғам” қағидаттарына 
негізделген тәсіл ілгерілетілді. COVID-19-ға қарсы шара ретінде БҰҰДБ COVID-19-дың экономикалық 
және әлеуметтік салдарын, сондай-ақ пандемия жойылғаннан кейін қалпына келтіру шараларына 
көмектесу үшін халықтың ең осал топтарына тиісті әсерін бағалау бойынша жұмысты басқарады.30

ЮНФПА-ның Қазақстандағы елдік кеңсесі. Бұл ұйымның рөлі - АИТВ-мен өмір сүретін мүмкіндігі 
шектеулі адамдар, пандемия кезінде жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған қыздар және қарт 
адамдар сияқты, халықтың осал топтарына көмек көрсету үшін қажетті іс-шаралар өткізу және 
қажетті ақпарат беру. Олардың тәсілі БАҚ, медицина қызметкерлерін және басқа да тиісті мүдделі 
тараптарды ақпараттық-коммуникациялық дайындықпен қамтамасыз етуді, сондай-ақ қызмет 
көрсетуге қатысты стандартты операциялық процедуралардың басшылық портфелін құруды 
қамтиды.31

Ауруларды бақылау және алдын алу орталықтары (АБААО), Қазақстанда орналасқан Орталық 
Азиядағы кеңсесі. 2019 жылы АБААО Қазақстанда Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 
төтенше операциялар орталығын құруға көмектесті. Ол Ұлттық денсаулық сақтау орталығында 
орналасқан, кейіннен COVID-19 статистикасы бойынша жағдаяттық орталығына айналды. COVID-19 
әсерін азайту үшін АБААО бірқатар ғылыми зерттеулер жүргізді, зертханаларға материалдар мен 
жабдықтар берді, клиникалық ұсыныстар жасауға көмектесті және денсаулық сақтау саласындағы 
төтенше жағдайларға жауап беру әлеуетін нығайтты.32
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4 Талқылау және саяси 
ұсыныстар
4.1 Сұранысты қалыптастыру және халықты қоғамдық 
денсаулық сақтау секторына тарту функцияларына 
байланысты коммуникациялық көрсеткіштер

АҚШ Халықаралық даму агенттігі (ЮСАИД). ЮСАИД бағдарламаларының мақсаты негізгі 
қызметтерді дамыту арқылы АИТВ/ЖИТС, туберкулез және COVID-19 сияқты жұқпалы аурулардың 
берілуінің алдын алуды және таралуын болдырмауға көмек көрсету болды. Қазақстандағы COVID-19 
пандемиясымен күресу үшін ЮСАИД ДСМ-мен бірлесіп тестілеу зертханаларының әлеуетін нығайту 
бойынша жұмыс істеуде, COVID-19 таралуының алдын алуға көмектесетін гигиеналық практиканы 
насихаттауда және медицина қызметкерлеріне техникалық көмек  көрсетуде, білімін арттыруда.33  

Қоғам қайраткерлері. Әдетте жеке сектордың бірнеше құрметті қоғам қайраткерлері COVID-19 
талқылауында және вакцинацияны қолдауда үлкен сенім тудырады. Олардың арасында Алмаз 
Шарман, Вячеслав Локшин, Мыңжылқы Бердіходжаев және т.б. бар. 

Нәтижелер фокус-топтардың респонденттері әртүрлі мүдделі тараптардың нақты міндеттері мен 
рөлдеріне қатысты сенімді емес екенін көрсетеді. Алайда, олар ДСМ “Коронавирустық инфекцияның 
таралуын болдырмау жөніндегі комиссия” арқылы Қазақстан Үкіметі шеңберіндегі секторлар 
арасындағы жақсы басқарылатын жұмыс нәтижесінде, денсаулық сақтау секторының мүдделі 
тараптарымен ынтымақтастық үшін тиімді позицияға ие болды деп санайды.

Фокус-топтармен сұхбат барысында анықталған кейбір негізгі олқылықтар: болжанған олқылықтардың 
бірі - COVID-19 коммуникациясына қатысатын көптеген мүдделі тараптарды басқару нақты байланыс 
арналары мен тиімді үйлестіру тетіктерін қажет етеді. Жоғарыда аталған әртүрлі мүдделі тараптар 
арасында мұндай жақсы құрылған, әрі нақты байланыс жүйесі жоқ.

Зерттеу барысында анықталған тағы бір олқылық, ол ДСМ-не халықаралық ұйымдардың байланыс 
саласында көрсеткен қолдау деңгейі туралы ақпараттандыруы төмен болды.

Соңында бір мәселе бойынша әртүрлі мүдделі тараптардан алынған хабарламалардың сәйкессіздігі 
атап өтілді, бұл олқылық ретінде қарастырылды. Бірқатар респонденттердің пікірінше, адамдар 
түрлі көздерден дұрыс, дәйекті және сенімді ақпарат алуы үшін, басқа мүдделі тараптар таратқан 
COVID-19 туралы ақпараттың мазмұны ДСМ-нің қатаң бақылауында болуы керек.

2019 жылы Қытайда алғашқы пайда болғаннан кейін, COVID-19-дың тез таралуы Қазақстандағы 
жаңалықтардың басты тақырыбына айналды. ДСМ халықты осы аурумен байланысты қауіптер мен 
алдын-алу шаралары туралы ақпараттандыру мақсатында ұлттық деңгейде коммуникацияларды 
қолдануға көп күш жұмсады. Бастапқыда белгісіздік болса да, нақты жоспарлар болмаса да, уақыт 
өте келе ДСМ қоғаммен қарым-қатынасты жақсартты. 
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Ұсынылатын ақпарат деңгейін арттыру және мінез-құлықты өзгертуге ынталандыру үшін Instagram, 
Facebook, ДСМ ресми сайты және телеарналар сияқты көптеген коммуникация құралдары 
пайдаланылды. Осы уақытқа дейін оның жетістіктері айтарлықтай және мақтауға лайық.

Дегенмен, ағымдағы нәтижелер ДСМ қауымдастықтармен қарым-қатынас жасауда және халық 
арасында жеткілікті сенім деңгейін қалыптастыруда қалағанымыздай табысты емес екенін көрсетеді. 
Респонденттер қарым-қатынасты және сенімді қалыптастыру үшін тиімді коммуникация жасау 
қажеттілігін атап өтті, ал тиянақсыз коммуникация қоғам арасында шатасумен белгісіздік деңгейін 
тудыруы мүмкін, бұл хабарламаны тиімсіз етеді. 

Уақыт өте келе медициналық қызмет көрсетушілер мен қызметтерді пайдаланушылар арасындағы 
қарым-қатынас медициналық ақпаратқа оңай қолжетімділіктің, медициналық көмектің ілгерілеуі мен 
қоғамдағы тенденциялардың өзгеруіне байланысты күрделене түсетінін атап өткен жөн.34 Бұрын 
пациенттерді басқару қызмет жеткізушілері барлық медициналық білімнің танымал тасымалдаушысы 
болып табылады деген болжамға негізделген болатын. Қазіргі таңда жағдай өзгерді. Қазір 
ауруларды емдеу белгілі бір адамның қажеттіліктеріне бейімделген, ал медициналық білім қызмет 
жеткізушісі мен қызмет тұтынушылары арасындағы тауар ретінде қабылданады.35 Осылайша, 
пайдаланушыларға жоғары сапалы қызмет көрсету үшін денсаулық сақтау секторы мен халық 
арасында берік және сенімді қарым-қатынас орнату үшін жеткілікті әлеует қажет. 

Сондықтан, бұл бағалау ДСМ-ге орталық және өңірлік деңгейлерде коммуникациялық 
денсаулық сақтау функциясы бойынша коммуникациялық стратегияны, сондай-ақ стандартты 
операциялық процедураларды (СОП) әзірлеуді ұсынады. Бұған шешімдердің негізіндегі 
ақпаратқа оңай қол жетімділік ықпал етуі керек, бұл шешімдердің заңды болып саналуын қамтамасыз 
етеді және азаматтардың көшбасшылардың жауапкершілігін сезінуін және қабылданған шаралардың 
қажеттілігіне, олардың нұсқаулар мен ережелерге сәйкес келетініне сенуін қамтамасыз етеді. 
Керісінше, билік ақпаратты жасырған кезде, туындаған мәселелерді шешуден бастартқан кезде 
немесе кез-келген мәселенің бар екенін жоққа шығарған кезде сәйкессіздік болуы мүмкін.36  

Екінші жағынан, бұл зерттеу Қазақстандағы COVID-19 туралы ақпараттың үлкен көлемін 
мойындағанымен, бұл ақпаратта бірқатар мифтер мен жалған ақпараттың белгілі бір үлесі 
болуы мүмкін екенін атап өтті. Бұл құбылыс инфодемия деп аталады және белгілі бір мәселе 
туралы ақпараттың үлкен көлемінің болуын тиісті шешімді анықтауға кедергі ретінде қарастыруға 
болатындығын білдіреді.37 Әлеуметтік желілердің жылдам таралуы және интернетті пайдалану 
ақпараттың әлдеқайда жылдам таралып, мағлұматтағы бос орындарды толтыруы мүмкін екенін 
білдіреді, бірақ ол зиянды хабарламаларды да күшейте алады.38 Осылайша, инфодемия қауіпті 
мінез-құлық пен шатасуға әкелуі мүмкін, бұл денсаулыққа зиян келтіруі ықтимал, денсаулық сақтау 
органдарына сенімсіздік деңгейін арттырады және қоғамдық денсаулық сақтау шараларына қауіп 
төндіреді.39 COVID-19-ға қатысты осы мәселемен күресу үшін Қазақстан Үкіметі ДСМ-мен бірлесіп 
“Stopfake.kz” интернет-порталын құрды. Оның мақсаты - алдану мен белгісіздік деңгейін төмендету, 
Интернеттегі жалған ақпараттың таралуын болдырмау және осы ақпарат көздері мен таратушыларын 
нақтылау.10 Алайда, бұл веб-сайттың тиімділігі туралы мәліметтер жоқ және оның қаншалықты 
қолжетімді және  жиі пайдаланылатындығын зерттеу қажет. Маңыздысы, инфодемияны басқару 
жалған ақпараттың денсаулық саласындағы мінез-құлқына әсерін азайту үшін дәлелді тәсілдерді 
және тәуекелдерді талдауды әдістемелік пайдалануды талап етеді.40 
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ДСМ осыған байланысты жасай алатын пайдалы қадамдардың қатарына мыналар жатады: 
қауымдастық көтерген мәселелерді тыңдау; оң шаралар қабылдау үшін қауымдастықтарды 
тарту және кеңейту; адамдардың дұрыс емес ақпаратқа сенуін болдырмау; интернеттегі 
инфодеформациямен байланысты әңгімелерді анықтау және түсіну, желідегі іздеулерден, веб-
аналитикадан және жалпыға қолжетімді әлеуметтік және БАҚ жаңалықтарының деректерін жүйелі 
түрде агрегаттау; теріс ақпарат өркендеуі мүмкін экожүйелерді анықтау үшін визуалды желі талдауын 
жүргізу.

Бұл бағалау қоғамның хабардарлығын және қызметтерге деген сұранысты бағалауды, 
сондай-ақ қоғаммен қарым-қатынасты жақсарту үшін стратегиялық жоспарлаумен 
айналысуды ұсынады. ДСМ ұлттық және субұлттық деңгейде осы салада қосымша 
зерттеулер жүргізіп, халықтың хабардарлығы мен қанағаттану деңгейі туралы сенімді 
сауалнамалар жүргізуі қажет.

Жасалған қорытынды көрсеткендей, коммуникация қызметінің үлкен көлеміне қарамастан, ДСМ 
тиімді коммуникацияны қамтамасыз ету үшін жеткілікті әлеуетке ие емес. Мысалы, ДСМ веб-
сайтына және әлеуметтік желілерге жүргізген талдауымыз, егер вакцинация процесі мен нәтижелері 
туралы егжей-тегжейлі маңызды ақпараттың жоқтығы болмаса, ДСМ-нің вакцинациялау жөніндегі 
коммуникациялық кампаниясы тиімдірек болатынын көрсетті. Бұл негізінен  хабардарлықты арттыру 
күшті болды дегенді білдіреді, бірақ адамдар іздеген ақпараттың егжей-тегжейіне келгенде түсіндіру 
жұмыстары сәтсіз аяқталды. Осылайша, ДСМ қоғаммен байланыс департаментінің қазіргі жеткіліксіз 
бюджеті коммуникациялық жоспарларының сапасына және жоспарлардың нашар орындалуына 
айқын әсер етті. Сонымен қатар, Департаменттің тағы бір мәселесі - барлық PR және медиа 
сұрақтарына, соның ішінде COVID-19-ға қатысты сұрақтарға жауап беретін қызметкерлер санының 
шектеулігі. 
 
Қоғаммен байланыс департаменті ДСМ-нің “имиджін басқаруға” және “қатынастарды басқаруға” 
бағытталған міндеттердің кең тізімін орындайды. Әдетте, ұйым шеңберінде жұртшылықпен байланыс 
жөніндегі бөлімге ұсыныс ретінде негізгі төрт міндет жүктелуі тиіс: (i) өзара қарым - қатынастарды 
басқару - жұртшылықпен қатынастарды қалыптастыру және қолдау жөніндегі стратегияларды 
әзірлеуді қамтиды; (ii) имиджді басқару - атап айтқанда, қамқор, әлеуметтік жауапты және қоғамға 
қатысушы ретінде ұйымның имиджін құру. Теріс жаңалықтар немесе дағдарыс жағдайында PR 
функциясы кез-келген жағымсыз салдарды болдырмау болып табылады; (iii) ресурстарды басқару 
- PR ұйымын қолдау үшін қажетті бюджет пен ресурстарды талдауды және кейіннен барынша 
пайдалануды қамтиды; сондай-ақ, (iv) дағдарысты басқару - төтенше жағдайларда жұмыс істеуді 
қамтиды. Әдетте PR бөлімдерінің рөлі дағдарыстарды, төтенше жағдайларды жою саясатын әзірлеу 
болып табылады, оған басшылық өз қызметкерлерімен ақпаратты қалай бөліседі және бұқаралық 
ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесу үшін кім таңдалады. Сондықтан, осы бағалауда PR 
ресурстарды басқаруға да, дағдарысты басқаруға да, қарым-қатынас пен имиджді басқаруға 
да бірдей шоғырланғанына көз жеткізу үшін ДСМ қоғаммен байланыс департаменті мен 
аймақтық қоғаммен байланыс бөлімшелері жүргізетін жұмыстың құрылымы мен көлемін 
қайта қарау ұсынылады.  

4.2 ДСМ коммуникациялық құрылымы және ресурстары 
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Сонымен қатар, төтенше жағдай сценарийіндегі қауіп-қатердің төмендеуі дұрыс емес немесе 
жаңылыстыратын коммуникациялармен айтарлықтай жинақталуы мүмкін41 және бірнеше қате 
әрекеттер жалпы халық үшін күтпеген, әрітөтенше салдарға әкелуі мүмкін екенін ескере отырып,42,43, 
осы бағалау аясында коммуникациялар бойынша мамандарының жеткілікті санын жалдау 
ұсынылады, PR-ды кәсіби дамытуға қаражат салуды, сондай-ақ шенеуніктерге тиімді 
коммуникациялар бойынша біліктілікті арттыру курстарын ұсыну. Сонымен қатар, үкімет 
орталық және аймақтық деңгейдегі қоғаммен байланыс департаментіне үлкен қаржылық 
қолдау көрсетіп, оларға қызмет аясы тар болса да, үлкен дербестік беруі керек.

Бұл зерттеуде қалыптастыру ДСМ мен денсаулық сақтау саласындағы саясаткерлерді қоғаммен, 
негізінен бұқаралық ақпарат құралдары мен коммуникациялар арқылы байланыстыратын 
процедураға қатысты болды. Алайда, ДСМ-де коммуникациядағы шеңберін анықтайтын механизмдер 
жоқ. Респонденттердің ешқайсысы мұндай әдістер туралы білетіндерін айтқан жоқ. Сонымен қатар, 
кабинеттік талдау барысында қоғамдық пікірді  қалыптастырудың жоқтығы және оның қолданылуын 
көрсететін ешқандай ресурстар табылған жоқ. 

Қалыптастыру адамның мәселені белгілі бір жолмен тұжырымдамалауға қалай келетінін немесе 
оның осы мәселе туралы ойлау тәсілін өзгертетінін білдіреді.44 Олардың ойлау жүйесі бағалауына 
әсер ететін өлшемдер жиынтығынан тұрады. Мұндай қалыптастыру сұрақ немесе оқиға қалай 
берілетіні туралы аз қана өзгерістер пікірдің өзгеруіне (көбінесе әлдеқайда маңызды) әкелген кезде 
пайда болады.45,46 Біздің нәтижелеріміз ДСМ жақында жасаған “100 күн - 100 сұрақ” бастамасы тиісті 
мүдделі тараптармен және қалың жұртшылықпен диалогтың даму процесін көрсетсе де, дағдарысты 
жоспарлау, жауап беру және қалпына келтіру кезеңдерінде коммуникациялық шеңберін қосу мүмкін 
еместігі, тіпті, ең оңтайлы стратегияларды бұзуы мүмкін екенін атап өткен жөн.47

Сондықтан, осы бағалауда денсаулықты сақтаудың оң мінез-құлқына тарту үшін халық 
арасында мотивация жасау үшін коммуникациялық стратегияны және стандартты 
операциялық рәсімін (СОП) әзірлеу ұсынылады. 

Зерттеу барысында зерттеу тобы үшін қолжетімді коммуникация саласындағы жалғыз саясаткерлер 
мен нұсқаулықтар ДСМ-нің жоспарлы иммундау жөніндегі ұлттық коммуникациялық стратегиясына 
жататындар екендігі анықталды. Бұл құжат жақсы ойластырылған ғылыми негізделгенімен, ол COVID-
19-ға бағытталған жоқ.

4.3 Қоғамдық денсаулық сақтау секторында COVID-19-
ға қарсы вакцинациялауға сұранысты қалыптастыруға 
байланысты коммуникацияларды қалыптастыру

4.4 COVID-19-бен байланысты қоғамдық денсаулық сақтау 
саласындағы коммуникациялық саясаты және нұсқаулар 
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Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ДСМ-нің кейбір коммуникациялары әрқашан осал 
адамдарға қол жеткізе бермейді және көмектесе бермейді. Бұдан басқа, ДСМ коммуникациялық 
тәсілдері нысаналы халықтың гендерлік, жас және әлеуметтік сипаттамаларын ескермейді. Сондай-
ақ, аймақтық айырмашылықтар бар, өйткені елдің әр аймағының өзіндік ерекшеліктері бар, оларды 
хабарламалар мен коммуникацияларды дамыту кезінде ескеру қажет. Бұл деректер жаһандық 
деңгейдегі жағдайға сәйкес келеді, онда вирус азшылық топтарға, 48табысы аз азаматтарға, 
49қарттарға, тұрақсыз тұрғын үй жағдайында өмір сүретін адамдарға және аурулары бар адамдарға 
қатты әсер етеді.50 

Сондықтан, осы зерттеуде мінез-құлықты өзгертуге, әлеуметтік жұмылдыруға және 
мүдделерді қорғауға әртүрлі көзқарастармен интеграциялануын қамтамасыз ету үшін COVID-
19-ға арналған жан-жақты коммуникациялық саясатын және СОП жасау ұсынылады. Саясат 
пен СОП мінез-құлық және әлеуметтік өзгерістерге арналған коммуникациялық бағдарламаларды 
зерттеу мен талдауды, жоспарлауды, басқаруды, мониторингтеуді және бағалауды қоса алғанда, 
коммуникация саласындағы ДСМ әлеуетін дамыту қажеттілігіне нақты нұсқауды қамтуы тиіс. 
Мұндай құжаттарда қаржы ресурстарын ұлғайту және коммуникация, донорлармен ынтымақтастық 
және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті қалыптастыру барысында үздік нәтижелерге қол жеткізу 
үшін ресурстарды жоспарлаудың тиімділігін арттыру жолдары да нақты көрсетілуі тиіс. Соңғысы 
коммуникациялық бағдарламалардың қамтылуын арттыруға, секторлар арасындағы оқытуды 
қолдауға және даму бағдарламалары үшін қосымша ресурстарды қамтамасыз етуге көмектеседі. 
Сонымен қатар, әлеуметтік осал топтарды медициналық көмекке жүгінуге ынталандыру 
үшін коммуникациялық СОП-та қандай қызмет түрлері бар екенін, кімге көмекке жүгіну керек 
екенін және коронавирустың таралуын болдырмау үшін COVID-19 таралуын азайтуға арналған 
қандай сақтық шаралары қабылданып жатқанын нақты көрсетуі керек. 

Бұл зерттеу негізгі мүдделі тараптардың рөлі мен міндеттерін анықтауға мүмкіндік берді. Олардың 
көпшілігі денсаулық сақтау министрлігімен және Үкіметпен бірге Қазақстандағы COVID-19 басқаруға 
қатысты. Алайда алынған деректер Қазақстанда COVID-19 коммуникациясына қатысты негізгі  ұлттық 
серіктестердің (мысалы, БҰҰ агенттіктері, донорлар) рөлі ДСМ мәнмәтінінде нашар түсінілетінін 
және басқарылатындығын куәландырады. Сондықтан ДСМ мен мүдделі тараптардың коммуникация 
мен ынтымақтастықты жақсартуы маңызды. Қайталануды болдырмау және араласудың 
тиімділігі мен нәтижелігін қамтамасыз ету үшін іс-шараларды тиісінше келісу және ресурстардың 
бөлінуін қамтамасыз ету қажет. Осы бағалауға жәрдемдесу үшін денсаулық сақтаудағы 
коммуникациялармен айналысатын жұмыс тобын пайдалану ұсынылады. Денсаулық сақтау 
министрлігі мен оның серіктестері үшін жеңіске жету тәсілі - Үкіметтің COVID-19 басқару және алдын-
алу жөніндегі стратегиялық жоспарлары мен ұлттық саясатының сақталуын қамтамасыз ету. 

4.5  Ұйымдастырушылық коммуникациялық қатынастар 
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Қорытындылай келе, бұл зерттеу денсаулық сақтау министрлігінің Қазақстан Үкіметі мен серіктестер 
COVID-19-ға байланысты мәселелерді, соның ішінде коммуникацияның әртүрлі нысандарын шешуге 
үлкен күш жұмсағанын көрсетті. Алайда қиындықтар туындады, кейбір мәселелер шешуді талап етті. 
Жағдайды түзету үшін жеткілікті әлеует, ресурстар, кадрлар қалыптастыру әдістемесі, қолайлы 
саясат, стратегия және СОП, сондай-ақ коммуникацияны қолдаудың тиімді үйлестіру тетігі 
қажет. ДСМ қоғамдастық көтерген проблемалар мен мәселелерді тыңдауға, оң шаралар қабылдау 
үшін қоғамдастықтарды тартуға және олардың мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ адамдардың жалған 
ақпаратқа төзімділігін арттыруы тиіс. Тіпті, болмашы коммуникация ақаулары  үкімет халыө алдында 
денсаулыққа үлкен қауіптермен күресу қабілетіне деген сенімін жоғалтуы мүмкін, бұл жағымсыз және 
күтпеген салдарға әкелуі ықтимал. 

Қазақстанда COVID-19-бен байланысты коммуникацияның әртүрлі элементтерін одан әрі зерттеу 
қажет. Ол әртүрлілік пен инклюзивтілікті қамтамасыз ету үшін пәнаралық сипатта болуы  тиіс, сонымен 
қатар, басынан аяғына дейін қоғамдық кеңестерді қамтуы  қажет. Ағымдағы дағдарысқа жауап берудің 
тиімділігін арттыру үшін және қазіргі пандемиядан кейін өткен жолдан сабақ алу керек. 

Соңғысы, бірақ маңыздылығы кем емес, деректерді жинау процесінде біз ДСМ жұмысына қатысты 
онлайн көздерде шектеулі ақпаратқа тап болдық. Зерттеу тобы коммуникациялық стратегиялары, 
жоспарлау және іске асыру нұсқаулары, қоғаммен байланыс және бюджеттік ақпарат департаментінің 
құрылымы туралы ешқандай құжаттарды таба алмады. Қоғаммен байланыс бөлімімен тікелей 
байланыс кезінде, бізге ДСМ-дегі барлық мәліметтер мен ресми құжаттар құпия болып табылады деп 
хабарлады. Ашықтықты қамтамасыз ету үшін ақпаратқа қолжеткізуге кепілдік беру қажет. ДСМ 
коммуникациялық жұмыс туралы ДСМ ақпаратын электрондық таратуды императивті ету 
мақсатында жаңа рәсімдерді қабылдауы  тиіс.

5  Қорытынды
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1-Қосымша. КӘМҚ-талдау матрицасы 

ДСМ үйлестіруімен ұлттық деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтау секторының қоғамдастықтарын 
тарту және сұранысты қалыптастыру, коммуникациялық әлеуеттің функциялары үшін КӘМҚ-талдау 
нәтижелері.

Күшті жақтары Әлсіз жақтары

• ДСМ үйлестіруімен ұлттық деңгейдегі 
қоғамдық денсаулық сақтау секторының 
қоғамдастықтарын тарту және сұранысты 
қалыптастыру, коммуникациялық әлеуеттің 
функциялары үшін КӘМҚ-талдау нәтижелері.

• Ұлттық деңгейдегі стандарттарға сәйкес 
келмейтін коммуникациялық жоспарлар 
жеткіліксіз орындалды, олардың кейбіреулері 
іске асыру сатысына жете алмады 

•  Бюджеттің жеткіліксіздігінен коммуникация 
бойынша жоспарларды іске асыра алмау

• Талаптарға жауап бермейтін мамандар, 
зерттеулер мен әзірлемелер жүргізу үшін 
дағдылар мен мүмкіндіктердің тапшылығы

• Әртүрлі көздерден халық арасында жалған 
ақпарат таратуды тоқтату қабілетінің 
жеткіліксіздігі 

• Вакциналардың қауіпсіздігін алға жылжыту үшін 
мифтермен, қорқынышпен және вакцинацияға 
қарсы көңіл-күймен күресудің нақты жоспарының 
болмауы

• 
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Мүмкіндіктер Қауіптер

• Қазақстан Үкіметі аясындағы түрлі секторлардың 
үйлестірілген сектораралық жұмысы - 
“Қазақстанда коронавирустық инфекцияның 
таралуын болдырмау жөніндегі комиссия”.

• ДСМ ішінде, сондай-ақ денсаулық сақтау 
мекемелерімен және сыртқы ұйымдармен 
коммуникациялық әлеуетін арттыру мүмкіндігі 

• Коммуникациялық хабарламаларын бекітуде/
растамауда ДСМ үшін басым рөл атқаратын 
әлеует.

• Мемлекеттік емес субъектілермен жұмыс 
істеу арқылы маркетингпен, вакциналарға 
сұранысты ілгерілетумен және  қалыптастырумен 
байланысты қызметті арттыру. 

• Ашықтықты көрсету және қоғам көтеретін 
сезімтал мәселелерге тез жауап беру арқылы 
қоғаммен өзара әрекеттесуді жақсарту.

• Халықтың ДСМ-ге және тұтастай алғанда 
Үкіметке сенімінің болмауы.

• Аға мамандардың нашар қарым-қатынасы. 
• Мүдделі тараптарға қатысты өзара рөлдер 

мен міндеттер туралы жеткіліксіз хабардар 
болу. 

• Сыртқы ұйымдардың ДСМ-нің қоғаммен 
байланыс рөлін түсінбеуі. 

• ДСМ шенеуніктері қоғаммен байланыс 
саласында нұсқаулықтар мен саясатты 
таратқысы келмейді. 

2-Қосымша. Фокус-топқа арналған сұрақтар  

1. Сіз Қазақстандағы COVID-19-ға қатысты қазіргі жағдайды қалай сипаттайсыз және бағалайсыз?
2. Денсаулық сақтау министрлігінің Қазақстандағы COVID-19-бен күрестегі мықты жақтары мен 

жетістіктері қандай? 
3. Сіз ДСМ-нің COVID-19 пандемиясына байланысты халықпен коммуникация процесін қалай 

сипаттайсыз? 
4. Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстандағы COVID-19-ға қарсы күресте қарым-қатынаста қандай 

мәселелер мен кедергілерге тап болады? 
5. Қазақстанда коронавирус пандемиясымен байланысты мәселелерді шешу және күресу үшін 

денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік коммуникациялар пайдаланған түрлі түйінді 
хабарламалар қандай болды?

6. Әртүрлі мақсатты топтардың ерекшеліктері ескерілді ме? Бұл хабарламаларға және олардың 
тиімділігіне қалай әсер етті? 

7. Хабарламалардың теріс әсер ету жағдайлары болды ма? Қандай хабарламалар теріс әсер етті? 
8. Денсаулық сақтау секторы Қазақстанда коронавирус пандемиясымен күресу мақсатында 

қоғамдық пікірге ықпал ету үшін қандай ақпарат берді? COVID-19 пандемиясымен күресуге 
бағытталған хабарламаларды әзірлеу кезінде денсаулыққа қатысты, мінез-құлыққа қатысты 
теориялық негіздер қолданылды ма?

9. Пандемияға қарсы шараларды қолдау үшін күн тәртібін қалыптастыруға бағытталған нақты 
күш-жігердің басымдылығын анықтау үшін әртүрлі онлайн және офлайн медиа платформалар, 
қоғамдық коммуникация субъектілері мен ресурстары қаншалықты тиімді пайдаланды?
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10. Денсаулық сақтау министрлігі пайдаланған коммуникацияның қай арнасы ең тиімді болды? 
11. Ағымдағы ДСМ құрылымын және ДСМ құрылымындағы коммуникациялар бойынша бөлімшесінің 

орнын бағалаңыз?
12. ДСМ тиімді коммуникация үшін тағы қандай ресурстар қажет? 
13. Сіз Қазақстанда COVID-19 пандемиясымен күресу үшін қазіргі уақытта көрсетілетін коммуникация 

саласындағы сыртқы көмекті қалай бағалайсыз? 
14. Үйлестіру мен ынтымақтастықтың нақты ресми тетіктері қандай? 
15. Коммуникация COVID-19-ға жауап ретінде аз қамтылған қауымдастықтардың және осал 

топтардың қажеттіліктерін қаншалықты тиімді ескереді? 
16. Денсаулық сақтау саласында коммуникацияларды жоспарлау және енгізу бойынша нұсқаулық 

бар ма? 
17. Жылдық жоспарлар/жалдау жоспарлары бар ма? Олар неден тұрады? 
18. Нұсқаулық қаншалықты жиі және оны кім қолданады? Барлық хабарламалар нұсқаулыққа сәйкес 

жасалады ма? Анықтамалық қаншалықты маңызды? Ол қашан және кіммен жасалды? Қазіргі 
медиа-ландшафтта нұсқаулық өзекті ме?

19. Денсаулық сақтау саласындағы ДСМ коммуникациясын қалай жақсартуға болады? Өзіңізде 
қандай ұсыныстар бар? 
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