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Қысқартулар 

Глоссарий

C4D   Даму мақсатындағы коммуникация
МФБК   ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті
СЭБК     ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті
ҚР ДСМ   Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
ҚДСҰО   Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы 
ҮЕҰ   Үкіметтік емес ұйым
МӘӨКБ   Мінез-құлық және әлеуметтік өзгерістерге арналған коммуникациялық бағдарламалар  
СОП   Стандартты операциялық процедура
ЖТ   Жұмыс тобы
CDC   АҚШ ауруларды бақылау және олардың алдын алу орталықтары

Термин Анықтамасы

Дағдарыстық жағдай  

Бұл - жағдай нашарлай түсетін бетбұрысты кезең болып табылатын аса қауіпті немесе 
күрделі тұрақсыздық. Дағдарыстық жағдай адамдар тәуелді болып табылатын жергілікті 
денсаулық сақтау жүйелері шектен тыс жұмысбасты болып, қажеттіліктерге ден қоя 
алмайтын немесе ден қоймайтын  кезде туындайды. Денсаулық сақтау секторындағы 
дағдарыстық жағдайлардың барлығы сонымен қатар коммуникация саласындағы 
дағдарыстық жағдайлар болып табылады.

Дағдарыстық 
коммуникация

Дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация келеңсіз жағдай  (дағдарыстық жағдай) 
барысында адамдар мен ұйымдардың арасындағы қарым-қатынасқа стратегиялық 
тұрғыдан қарау болып табылады.

Коммуникациялық 
арналар

Тұлғааралық коммуникация арналары мен құралдары арасында медицина мамандарын, 
қоғам көшбасшыларын, адам топтарын теледидар, радио, газет, интернет және әлеуметтік 
желілер сияқты БАҚ, сол сияқты брошюралар, плакаттар және үндеу парақтары сияқты 
баспа материалдарын бөліп көрсетуге болады.

Денсаулық
ДДСҰ анықтамасы бойынша «денсаулық аурулардың немесе физикалық кемістіктердің 
жоқ болуы ғана емес, толық физикалық, психикалық және әлеуметтік салауаттылық 
болып табылады».

Денсаулық үшін тәуекел
Әлдебір нәрсенің денсаулыққа зиян келтіру немесе басқаша әсер ету мүмкіндігі немесе 
ықтималдылығы, соның ішінде денсаулық пен экономика үшін салдарға қатысты 
эмоциялық мәні, белгісіздік.

Тәуекел факторы
Аурудың дамуының немесе жарақат алу қауіпін арттыратын кез-келген қасиет, сипаттама 
немесе адамға тиетін әсер. Мысалы, шылым шегу және ішімдік ішу, семіздік тәуекел 
факторлары болып табылады.

Денсаулық сақтау 
саласындағы 
коммуникация

Жекелеген адамдар мен қауымдастықтарға әсер ету, оларды тарту және қолдау мақсатында 
денсаулыққа қатысты ақпарат алмасу үшін әртүрлі аудиторияларды қамтудың көп қырлы 
және пәнаралық тәсілдемесі.

Қоғамдық денсаулық 
сақтаудағы дағдарыстық 
жағдай 

Қоғамдық денсаулыққа қатер төнуіне әкелетін, шешім қабылдау үшін уақыт шектеулі 
болатын және белгісіздік арта беретін, соның салдарынан ден қою мүмкіндіктеріне шектен 
тыс жүктеме түсуіне және беделдің түсуіне апаратын оқиғалар тізбегі.

Денсаулық туралы негізгі 
хабарламалар әзірлеу

Белгілі бір мақсаттық аудиторияға немесе жұртшылыққа арналуы тиіс медициналық 
ақпарат жиынтығы.

Әлеуметтік жұмылдыру
Диалог орнату және консенсусқа қол жеткізу, адамдардың қажеттіліктерін ескере отырып, 
бірлескен және бірін-бірі толықтыратын іс-әрекеттерге қатысушылардың кең ауқымын 
тарту процесі.

Стандарттық 
операциялық процедура 

Ұйым қызметкерлеріне арнап құрастырған, өлшеуге болатын нәтижелерге қол жеткізу 
үшін күрделі дағдылы іс-әрекеттер орындауға бағытталған қадамдық нұсқаулықтар 
жинағы.
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Кіріспе 

Осы Стандартты операциялық процедура (СОП) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің (ҚР ДСМ) 
Қоғаммен байланыс департаментіне және басқа да тиісті мүдделі тараптарға, оның ішінде ҚР ДСМ Санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау комитетінің (СЭБК) қоғаммен байланыс бөлімдері мен оның аумақтық бөлімшелеріне, 
ҚР ДСМ еншілес ұйымдарының  қоғаммен байланыс бөлімдеріне, оның ішінде Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық 
орталығына  (ҚДСҰО) денсаулық сақтау саласында ұлттық немесе өңірлік деңгейлерде дағдарыстық жағдайлардағы 
коммуникацияны жоспарлауда және басқаруда көмек көрсетуге бағытталған. Бұл - ҚР ДСМ үшін әзірленген екі СОП-тың 
екіншісі. Бірінші СОП «Денсаулық сақтау секторында жоспарланған коммуникациялық науқанды әзірлеу және тиімді 
жүзеге асыру» деп аталады. 

Мемлекеттік органдардың дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникациясы өмірге қауіп төндіруі мүмкін кез-келген 
жағдаятқа ден қоюдың аса маңызды әрі таптырмас бөлігі болып табылады [1]. Бүгінгі таңда жаңалықтар мен әлеуметтік 
желілерге тәулік бойы қолжетімділік бар цифрлық ортада адамдар баспа БАҚ-тар мен теледидардан бастап, ұялы 
құрылғыларда қолжетімді хабар тарату мен әлеуметтік желілерге дейінгі толып жатқан дереккөздерден үнемі ақпарат 
алып отырады. Жаңалық таратушы БАҚ-тарға немесе жұртшылыққа аурудың таралуы тексеріліп жатқандығы белгілі 
бола салысымен, олар не болып жатқанын және кім зардап шеккенін білгілері келеді. Себебі сирек кездесетін болып, 
бірақ елеулі зиян келтірілуі мүмкін жағдайда жаңалық агенттіктері бұл оқиғаны шұғыл жаңалық ретінде қарастырады 
да, оны қарқынды талдап-талқылай бастайды. Оқиға орын алған сәттен бастап, түбегейлі шешілгенге дейін және әрі 
қарайғы іс-шараларға дейін қоғамдық денсаулық сақтау органдары бұқаралық ақпарат құралдарына аталмыш аурудың 
таралуының салдары туралы уақтылы, дәл ақпарат береді деп күтіледі [2].

ҚР ДСМ, оның екі комитеті немесе еншілес ұйымдары (ҚДСҰО сияқты) сияқты қоғамдық денсаулық сақтау үшін 
жауапты органдағы қоғаммен байланыс бөлімінің негізгі міндеттерінің бірі залалды барынша азайту және жағымсыз 
жаңалықтар  пайда болған жағдайларда немесе дағдарыстық жағдай туындаған кезде олардың кез-келген теріс 
салдарына жол бермеу болып табылады. Бұрын әртүрлі факторлардың салдарынан дағдарыстық жағдай кезінде 
дағдарыстық коммуникацияны басқарумен байланысты оқиғалардың халық алдындағы ҚР ДСМ бейнесі мен беделіне 
нұқсан келтірілді. Тиісті жағдайларда ҚР ДСМ ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен бірлесіп дағдарыстық 
жағдайларды коммуникациялар саласындағы озық іс-тәжірибеге сүйене отырып басқаруды жүзеге асыруы өте маңызды. 

Осы СОП Қазақстанның қоғамдық денсаулық сақтау саласында дағдарыстық жағдайлардағы коммуникацияға 
басшылық етуді көздейді. Осы СОП Lapis Communications мен Action Global техникалық қолдауымен, сондай-ақ 
ЮНИСЕФ және АҚШ Ххалықаралық даму агенттігі (USAID) қатысуымен олардың ұлттық иммундау жүйесін нығайтуға 
қолдау көрсетуі шеңберінде қоғамдық денсаулық сақтау және коммуникациялар саласындағы мамандармен тығыз 
ынтымақтастықта дайындалған.

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova



6

Осы жарияланымда пайдаланылған белгілемелер және материалды ұсыну әдісі ЮНИСЕФ тарапынан Қазақстандағы, 
қандай да бір елдегі немесе аумақтағы балалардың немесе билік органдарының құқықтық мәртебесіне немесе 
шекараларының межелуіне қатысты қандай да бір пікірімен бөлісуін білдірмейді.

Осы СОП-тың негізгі мақсаты - жергілікті және халықаралық озық іс-тәжірибеге сәйкес Қазақстан Республикасында  
денсаулық сақтау саласындағы дағдарыстық жағдайларда коммуникацияны басқарудың практикалық және жүйелі 
процесін қамтамасыз ету.  

Осы СОП ҚР ДСМ Қоғаммен байланыс департаментіне, сонымен қатар ҚР ДСМ-ның байланысты және еншілес 
ұйымдарына (республикалық мекемелеріне, медициналық университеттер мен денсаулық сақтау ұйымдарына), соның 
ішінде: 

• ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық комитеті (СЭБК) мен оның аумақтық бөлімшелеріне,
• ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті (МФБК) мен оның  аумақтық бөлімшелеріне, 
• ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығына (ҚДСҰО),
• «Салидат Қайырбекова атындағы Денсаулық сақтауды дамытудың ұлтттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК, 
• «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК, медициналық 

университеттерге,
• Ұлттық орталықтарға (үшіншілік буын медициналық ұйымдары)
• жергілікті атқару органдарының 17 Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасындағы баспасөз қызметтеріне немесе 

коммуникация үшін жауапты қызметкерлерге қолданылады. 

Басқа үкіметтік емес ұйымдар мен жеке ұйымдар да өздерінің денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялық іс-
шараларында осы СОП-ты пайдалана алады, олар: 

• ҮЕҰ, 
• медициналық ұйымдар, 
• халықаралық агенттіктер мен олардың өкілдіктері, 
• денсаулық сақтау саласындағы жеке меншік сектор субъектілері. 

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Функциялар мен міндеттер

1. Негізгі жауапты тарап:  негізгі жауапты тараптың рөлі дағдарыстық жағдайда коммуникациялық науқан әзірлеуді 
және оны іске асыруды үйлестіруде болып табылады.     
1.1. Ұлттық деңгейде дағдарыстық жағдайдағы коммуникация жоспарын әзірлеуді және оны іске асыруды 
үйлестіру үшін негізгі жауапты тұлға Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғаммен байланыс департаментінің 
директоры болып табылады 
1.2. Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғаммен байланыс департаментінің директоры ұлттық деңгейде 
дағдарыстық жағдайдағы коммуникация жоспарын әзірлеуді және оны іске асыруды үйлестіру үшін негізгі 
жауапкершілікті басқа жауапты тарапқа, мысалы, Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі басқа ұйымның 
қоғаммен байланыс тобының басшысына беруіне болады. 
1.3. Өңірлік (облыстық) деңгейде дағдарыстық жағдайдағы коммуникация жоспарын әзірлеуді және оны 
іске асыруды үйлестіру үшін негізгі жауапты тұлға жергілікті атқару органының Қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасының Коммуникациялар саласындағы маманы (Баспасөз хатшысы) болып табылады. 
1.4.  Ұйымдастырушылық деңгейде дағдарыстық жағдайдағы коммуникация жоспарын әзірлеуді және оны 
іске асыруды үйлестіру үшін негізгі жауапты тұлға тиісті ұйымның (ҚР ДСМ немесе қоғамдық денсаулық сақтау 
саласындағы басқа заңды тұлғаның денсаулық сақтау ұйымының немесе еншілес ұйымының) Коммуникация 
саласындағы маманы (Баспасөз хатшысы) болып табылады.

2. Бейіндік сарапшылар:  денсаулық сақтау саласының ҚР ДСМ құрамына кірмейтін түрлі, соның ішінде мемлекеттік 
және жеке меншік ұйымдарда жұмыс істеуі мүмкін әртүрлі бейіндік сарапшылар процеске денсаулық сақтау 
саласындағы дағдарыстық жағдайдың мазмұны мен тақырыбына байланысты тартылуы тиіс. Негізгі жауапты 
тарап, қоғамдық денсаулық сақтау, медицина, биомедициналық ғылымдар, коммуникациялар саласындағы және 
басқа салалардағы бейінді сарапшыларды анықтауы, олармен байланыс орнатуы және  жұмысқа тартуы тиіс.       

3. Ресми және бейресми жұмыс тобы:  ұлттық немесе өңірлік (облыстық) деңгейде ағымдағы дағдарыстық 
жағдайдың шұғыл сипатына қарамастан, Негізгі жауапты тараптың сарапшылардан тұратын ресми немесе 
бейресми Жұмыс тобын (ЖТ) құруы ұсынылады, олар бірлесіп, шұғыл жағдайда коммуникация жоспарына қажетті 
өзгерістер енгізіп, оны жүзеге асырады. 
Жұмыс тобының функциялары мен міндеттемелерін ЖТ туралы ережеде анықтауға болады. Жұмыс тобының 
құрамына қоғаммен байланыс/коммуникациялар бойынша сарапшылар мен бейіндік сарапшылар кіруі тиіс. 

ЖТ отырыстары, соның ішінде қабылданған шешімдер, оның мүшелеріне жүктелген міндеттемелер мен міндеттер 
мүмкіндігнше ресми түрде  (отырыстардың хаттамаларын құрастыру және оларға қол қою жолымен) құжатталуы 
немесе бейресми түрде (жазбалар арқылы, электрондық поштамен, ұялы телефондардағы мессенджерлердің 
көмегімен) құжатталуы тиіс. Бұдан басқа, ЖТ қатысушыларына электрондық пошта, ұялы телефон, мессенджерлер 
мен чаттар арқылы бейресми қарым-қатынас жасау ұсынылады.

4. Бекіту және қадағалау тарапы: құжаттарды, іс-қимылды және дағдарыстық коммуникациялар жоспарын іске 
асырудағы маңызды кезеңдерді бекіту үшін жоспарды бекітетін және оның іске асырылуын қадағалауды 
қамтамасыз ететін тұлға тағайындалуы тиіс.
4.1 Ұлттық деңгейдегі дағдарыстық коммуникациялар жоспарына келсек, жоғары деңгейде бекітуді жүзеге 
асыратын және қадағалауды қамтамасыз ететін  басшылар, әдетте, Денсаулық сақтау министрі немесе Вице-
министрлер болып табылады. Олар, мысалы, дағдарыстық коммуникациялар жоспары үшін Негізгі жауапты 
тарапты тағайындайды немесе бұл жауапкершіліктің басқа ұйымға немесе тұлғаға табысталуын бекіте алады.    
4.2 Өңірлік (облыстық) деңгейдегі дағдарыстық коммуникациялар жоспарына келсек, жергілікті атқару 
органының Денсаулық сақтау басқармасы бекіту және қадағалау үшін жауапты тарап болып табылады
4.3 Ұйымдастырушылық деңгейдегі дағдарыстық коммуникациялар жоспарына келсек,  ұйымның Бас директоры 
(бірінші басшы) Бекіту және қадағалау үшін жауапты тарап болып табылады

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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СОП құжатына шолу

• Топ құру

• Жоспарды іске асыру • Дағдарыстан кейінгі бағалау

• Тиімді коммуникация

Осы СОП коммуникациялық науқанды өткізудің алты кезеңі, атап айтқанда: формативтік талдау, стратегия әзірлеу, 
контент әзірлеу, науқан өткізу, мониторинг және бағалау әрі  дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация сипатталған 
«Денсаулық сақтау секторында жоспарлы коммуникациялық науқан әзірлеу және тиімді жүзеге асыру» стандартты 
операциялық процедурасына қосымша ретінде әзірленді. Алдыңғы СОП-тың «Дағдарыстық жағдай кезіндегі 
коммуникациялар» бөлімінде топ құру, тиімді коммуникация, дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация жоспарын 
іске асыру және дағдарыстан кейінгі бағалау сияқты негізгі іс-шаралар қысқаша баяндалған болатын.  

Осы СОП-та дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация бойынша, соның ішінде денсаулықпен байланысты 
дағдарыстық жағдайды ескере отырып жоспарлауды қалай жүзеге асыру керектігі туралы және дағдарыстық 
коммуникациялар жоспарын қалай іске асыру керектігі туралы егжей-тегжейлі түсініктеме бар. 

«Дағдарыстық коммуникация негіздері» бөлімі денсаулық сақтау саласындағы коммуникациялар бойынша 
сарапшылардың практикалық кеңестері мен негізгі хабарламаларынан  тұрады, онда дағдарыстық жағдай кезіндегі 
коммуникацияның негізгі тұстары қысқаша баяндалған.

«Дағдарыстық жағдайдағы негізгі коммуникациялық іс-шаралар» бөлімінде дағдарыстық жағдайдағы коммуникацияға 
дайындық барысында,  дағдарыстық жағдай кезінде және одан кейін жүзеге асырылуы қажет іс-шаралар кешені 
сипатталған.

Одан әрі қарай АҚШ ауруларды бақылау
және олардың алдын алу орталықтары (CDC) ұсынған коммуникациялық іс-шараларға тікелей ықпалы бар дағдарыстық 
жағдайдың бес кезеңі келтірілген, олар: дағдарысқа дейінгі кезең, бастапқы кезең, дағдарыстық жағдайды тұрақтандыру 
кезеңі, дағдарыстық жағдайды шешу кезеңі және бағалау кезеңі.

«Дағдарыстық коммуникациялар жоспарын қалай әзірлеу керек» бөлімінде жоспар құру үшін қажет негізгі іс-шаралар 
сипатталған.

1-қосымшада дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация жоспарының мысалы көрсетілген. 2-қосымшада 
коммуникация кезінде қателіктерді болдырмау бойынша кеңестер бар. 3-қосымшада   «Дағдарыстық жағдайда ден 
қоюдың тоғыз кезеңі» берілген, бұл - дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникация жоспарын барлық ден қою кезеңі 
бойы пайдалану бойынша нұсқаулық. 

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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Дағдарыстық коммуникация негіздері

Денсаулық сақтаудағы дағдарыстық жағдайлардың типтері  

Төменде Денсаулық сақтау министрлігі немесе жергілікті атқару органының Денсаулық сақтау басқармасы немесе 
тіпті денсаулық сақтау ұйымы тарапынан дағдарыстық коммуникациялар талап етілетін тақырыпқа айналуы мүмкін 
проблемалардың түрлері тізіліп көрсетілген. Бұл мысалдарды дағдарыстық коммуникациялар жоспары үшін болжамды 
дағдарыстық тақырыптар «тізімін» әзірлеген кезде ескерген жөн және ұымдар осындай тақырыптарға алдын-ала 
дайындалуы тиіс [3].

Қоғамдық денсаулық сақтаумен байланысты проблемалар:

1. Инфекциялық аурулар (COVID-19, қызылша және т.б.). 
2. Жаппай жұқтыру / жұқтыру тәуекелі:

• Биотерроризм; 
• Кездейсоқ ағып кету немесе төгілу;  
• Ауру жұқтырған донор қаны;
• Бұзылған немесе дұрыс таңбаланбаған препарат (дәрі). 

3. Жаппай құрбан болу оқиғалары:
• Әуе апаты, жарылыс және т.б.;
• Терроризм (бомба жарылысы, жаппай атыс және т.б.)..

4. Ресурстардың жетіспеушілігі:
• Жұмыс күшінің қысқаруына әкелетін ереуілдер;
• Қолда бар медициналық ресурстар мен  кадр ресурстарына жүк түсіретін жаппай құрбан болу / жарақаттар;
• Инфекциялық аурулар.

Нормативтік, сот проблемалары:

1. Ұлттық немесе жергілікті саясаттағы немесе нормативтік актілердегі өзгерістер.
2. Дәрігерлердің салғырттығымен / әкімшілік тергеумен / науқастарды емдеумен байланысты проблемалар:

• Пациенттерге сапасыз күтім көрсетілгені туралы кез-келген елеулі мәлімдемелер;
• Дәрігерлік қателіктер, соның ішінде  бұрыс препаратты тағайындау, бұрыс мөлшерлеме, пациентті шатастырып алу, 

бұрыс дәрігерлік процедуралар, қателесіп, басқа органға ота жасау, ауруханаішілік инфекция және т.б.;
• Науқастың өзіне-өзі қол жұмсауы;
• Нәрестенің ұрлануы.

3. ҰлттҰлттық нормативтік актілердің елеулі түрде бұзылғаны туралы мәлімдемелер, реттеуші органдардың тергеулері.
4. Ауқымды немесе ауыр айыптар / талап-арыз.
5. Денсаулық сақтау ұйымының аккредитациясынан немесе лицензиясынан айырылуы.
6. Медициналық бұйымның немесе хирургиялық аппараттың кемістігі (ақауы), қолдан жасалған дәрілік құралдар.

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Басқарушылық, әкімшілік, кадрлық проблемалар: 

1. Сыбыс, жалған ақпарат. 
2. Медициналық қызмет көрсетудегі іркілістер.
3. Емдеудің,  дәрі-дәрмектің шектеулі қолжетімділігі.
4. Денсаулық сақтау ұйымдарының арасындағы бірігу / жұтылу/ ынтымақтастық.
5. Қызметкерлердің ереуілдері, жұмыстан шығару, жалақыға қатысты проблемалар, басшылық тарапынан тиісінше 

басқармау.
6. Адам санының қысқаруы / жұмыстан шығару.
7. Жымқыру / басқа да қылмыстар / қаржылық айла-шарғы / сыбайлас жемқорлық.
8. Қауіпсіздіктің / науқастарға қызмет көрсету сапасының төмендігі. 
9. Жоғары басшылықтың жүріс-тұрысына қатысты проблемалар.
10. Қызметкерлер немесе басшылар тарапынан заңсыз әрекеттер, озбыр қылық туралы мәлімдемелер:

• Қылмыстық және қылмыстық емес; 
• Емдеумен байланысты және емдеумен байланысты емес. 

11. Қолдан жасалған диплом, лицензия (жарамсыз кәсіби құжаттар).
12. Қызметкерлердің қатысуымен орын алған шулы оқиғалар.
13. Басшылықтың кенеттен ауысуы.
14. Ұйымның әкімшілік ережелерінің өзгеруі. 

Апаттар / жабдықтарға қатысты проблемалар:  

1. Мекемеге немесе клиникаға залал келтірілуі (өрт, апат және т.б.).
2. Коммуналдық қызметтердің жұмысының тоқтатылуы немесе іркілуі (ауа-райымен немесе апатпен байланысты).
3. Терроризм. 
4. Жұмыс орнындағы зорлық-зомбылық.
5. Адамдарды кепілге алу. 
6. Белсенді атқыш.
7. Ауа-райымен, табиғи апатпен байланысты проблемалар.
8. Өнеркәсіптік немесе экологиялық апаттар, тағамдық өнімдердің, судың ластануы.

Киберқауіпсіздік, электрондық медициналық карталарға қатысты проблемалар:  

1. Электрондық медициналық құжаттамаға қатысты проблемалар: 
• Ақпаратты рұқсатсыз тарату;
• Электрондық медициналық карталарды рұқсатсыз өзгерту.
• Электрондық медициналық карталарды ұрлау / жою.

2. Науқас туралы құпия ақпаратты рұқсатсыз жария ету.
3. Электрондық жүйелердің істен шығуы / өзгертілуі / үйлесімділік проблемалары. 
4. Медициналық көмекті құжаттау, төлем  үшін деректер беру мүмкінсіздігі.
5. Басты ІТ-жүйелерге зиянкестік шабуылдар жасау.
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Дағдарыстық жағдайдың анықтамасы – өте қауіпті немесе күрделі тұрақсыздық жағдайы, жағдай нашарлайтын 
бетбұрысты сәт. Дағдарыстық жағдай адамдар тәуелді болып табылатын жергілікті денсаулық сақтау жүйелері шектен тыс 
жұмысбасты болып,  сұраныстар мен қажетіліктерге ден қоя алмайтын немесе ден қоймайтын кезде туындайды. Денсаулық 
сақтау секторындағы барлық дағдарыстық жағдайлар сонымен қатар коммуникация саласындағы дағдарыстық жағдай 
да болып табылады. Қоғаммен байланыс тұрғысынан, дағдарыстық жағдай – бұл ұйымның немесе жекелеген адамның 
беделіне, сеніміне немесе бет-бейнесіне теріс әсер ететін кез-келген оқиға немесе мән-жай [4]. Әрбір дағдарыстық жағдай 
бірегей болып табылады және жағдайға икемді амал-тәсілдер қолдануды талап етеді.

Төменде дағдарстық жағдайлардың кейбір ерекше белгілері, соның ішінде дағдарыстық жағдайлардың мақсаттары мен 
дағдарыс жағдайындағы іс-қимыл туралы практикалық кеңестер келтірілген [5].

• Шұғылдық (проблема бізді алаңдатуды дәл қазір қойсын!)
• Тәсілдеме (сіздің әрекеттеріңіз ғана емес, сонымен қатар ақпаратты қалай беретініңіз де маңызды).
• Жауапты кім (қоғамдық денсаулық сақтау органы немесе ҚР ДСМ жағдаят туралы баяндауды және оқиғалардың 

барысын бақылауға алуы тиіс).
• Дағдарыстық жағдайда қоғаммен байланыстың әдеттегі құралдары жұмыс істемейді. 

• Жағдайды БАҚ қалай жеткізеді:
• Қатысушы адамдар немесе «оқиға кейіпкерлері».
• Мақтау  (позитив).
• Масқара (негатив).
• Аты шулы тақырыптарды іздеу жолындағы «журналистердің жарысы» (деректерді емес, оларды қалай 

түсінетінін баяндау).
• Дағдарыстық жағдайдағы үш кейіпкер:

• Негативті кейіпкер (кімді айыптау керек).
• Құрбан (кімді аяу керек).
• Қорғаушы (жағдайды кім түзетуі керек).

• Негативті кейіпкер болмаңыз! Негативті кейіпкер – көбінесе телефон қоңырауына жауап бермейтін  
басшылар. Жауап берсе де, олардың орнына өкілдері, орынбасалары, жұмыскерлері сөйлейді. Егер олар 
қателіктерімен ұсталса, оны мойындауға және түзеуге емес, керісінше өрбітуге тырысады. Олар тіке 
қараудан қашқақтайды, жалпылама сөздермен, жалтара сөйлейді.

• Бірінші: деректерді айтыңыз
• Кім, не, қайда, қашан?

• Кейінгі сұрақтар:
• Кінәлі кім?
• Мұның алдын алу мүмкін бе еді? 

Дағдарыстық коммуникациялардың мақсаттары  
• Халықты, басқа да негізгі стейкхолдерлерді(мүдделі тараптарды) ақпараттандыру (өмірлік маңызы бар ақпарат 

ұсыну).
• Байбаламды жою / азайту.
• Дағдарыс туралы түсінікті жақсарту.

Дағдарыстық жағдай дегеніміз не?

Дағдарыстық коммуникациялар әдеттегілерден 
несімен ерекшеленеді?

Бұқаралық ақпарат құралдары дағдарыстық
жағдайлар туралы қалай баяндайды?

«Абырой жинауға бүкіл ғұмырды арнауға болады, 
бірақ одан бір сәтте айырылып қалу ғажап емес»
Джозеф Нойбауэр
Aramark Worldwide Бас директоры

«...жағымсыз оқиғаның көлеңкесі іскерлік 
ортаңызда ұзақ уақыт бойы жүріп алады» 
Дэвис Янг, «Компанияңызға абырой жинау» кітабының 
авторы.
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@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova

• Шындықты айтыңыз!
• Оны бірінші болып айтыңыз!
• Оны толық айтыңыз!

• Бірақ, қажет болса, құпиялықты сақтаңыз. 
• Біле салысымен, не білгеніңізді айтып беріңіз:

• Егер сіз білгенініңді айтпасаңыз, оны басқа біреу айтары анық.
• АҚПАРАТ ЖОҚ БОЛСА = АДАМДАР ОЙДАН ШЫҒАРА БАСТАЙДЫ!
• Толық ақпарат жоқ болса, мұны ашық мойындау керек.

• Анық, нақты шешімдер 
• Үнемі жаңа мәліметтермен толықтырылып отыратын бірізділік 
• Жанашырлық, қамқорлық
• Сенім, кәсібилік, нақтылау
• Қарапайымдылық, күрделі терминдерден, медициналық терминдер мен қысқартулардан аулақ болу
• Ашықтық

• Дағдарысты барынша азайту / бұрынғы беделге үміт арту 
• Кінәлаушыны бас салу 
• Ақпаратты бұрмалау, өтірік, жаңылыстыру
• Біреудің атынан пікір айту 
• Басқаларды кінәлау
• Жорамалдар, теріске шығару
• Шешімдер мен аақпаратты кідірту
• Мазаны алатын, шектен тыс егжей-тегжей түсіндіру 

Кез-келген дағдарыста не тиімді болады?

Денсаулық сақтаудағы дағдарыстық жағдайда 
не тиімді болады?

Дағдарыстық жағдайда не тиімсіз болады?
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1. Сіздің хабарламаларыңыз қандай?
2. Сіздің өкіліңіз кім болады («сөйлеуші бас»)?
3. Сізге қандай күрделі сұрақтар қойылуы мүмкін?
4. Жауаптарыңызда дайындап алған хабарламаларыңызды қалай пайдаланасыз? 
• Егер хабарламалар мынандай болса, олар жақсы пікірге болады (ұнайды):

• Адами (Бізді қатты толғандырады...)
• Шынайы (Біз әлі білмейміз...)
• Сіздің миссияңыз бен құндылықтарыңызды көрсетеді  (Қауіпсіздік – біздің негізгі басымдығымыз...)
• Жанашырлығыңызды/тілектестігіңізді білдіреді (Осылай болғаны көңілімізге қаяу түсіреді...)
• Бірізді (Біз өзіміздің қызметкерлерімізге айтқанымыздай...)
• Интерактивті (Бізбен келесі жолдармен байланысуға болады ...). 

• Ұйымыңыз үшін анағұрлым маңызды адамдармен тікелей байланысқа шығыңыз:
• Бәрінен де көп зардап шеккен кім?
• Ең маңызды кім?

• Бірізді болыңыз
• Сіз біреумен бөліскен мәлімет БАҚ қолына түсуі мүмкін

• Аудитория мысалдары:
• Жалпы қоғам немесе халықтың нақты бір тобы
• Белгілі бір ұйымның қызметкерлері мен олардың отбасылары
• Дәрігерлер, жалпы немесе белгілі бір ұйымдардағы медицина қызметкерлері 
• Жалпы немесе нақты топтағы науқастар мен олардың отбасылары 
• Төлемшілер, демеушілер, қаржыландырушы ұйымдар 
• Лауазымды тұлғалар (парламент депутаттары), жергілікті атқарушы органдар
• Реттеуші органдар немесе қоғамдық денсаулық сақтау органдары  

• Өз аудиторияңызбен қарым-қатынасты қалай құратын боласыз?
• Сайт
• Әлеуметтік желілердің арналары
• Электрондық хаттар, телефон соғу.
• Көзбе-көз немесе онлайн кездесулер, сұхбат, баспасөз брифингтері, ресми сөз сөйлеу.

• Екіжақты коммуникация бәрінен де тиімді:
• Өз аудиторияңызға (сол сияқты өз қызметкерлеріңізге) сізбен кері байланысу тәсілін беріңіз 

• Жағдаят туралы ақпаратты үнемі жаңартып отырыңыз 
• Әлеуметтік желілердің артықшылықтарын пайдаланыңыз:

• Жылдамдық. 
• Дереккөздер  (кімнің не айтқанын қадағалап отыруға болады)
• Қамту (ауқым).
• «Ауыздан ауызға тарау» әсері.
• Өз аудиторияңызбен тікелей тілдесіңіз.
• Аудиторияңызға нені және қашан істеу керектігі туралы нақты нұсқаулар беріңіз.
• Өз оқиғаңызды «БАҚ-тың сүзгісінен өтпеген түрде» айтып беріңіз. 
• Әңгімеге қосылыңыз (қажет болған жағдайда). 
• Ақпаратпен және жаңа мәліметтермен бөлісіңіз.
• Жалған ақпаратты түзеңіз. Егер жалған ақпарат пайда болса, әлеуметтік желілердегі пост немесе ақпарат 

арқылы оны жоққа шығаруға болады.
• Қоғамдағы проблемаларды қадағалап және бағалап отырыңыз, керек кезде әрекет жасаңыз. 

Пайдалы кеңестер: БАҚ-пен сөйлеспес бұрын ... 
дайындалып алыңыз!

Пайдалы кеңестер: өз аудиторияңызды біліңіз
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• Зардап шегушіні кінәламаңыз:
• «Егер біреуді ренжітіп алсам, кешірім өтінемін» деу шын жүректен айтылған сөздер емес

• Ырықсыз етістен аулақ болыңыз:
• Қателіктер жіберілді…

• Ақталмаңыз:
• Мен кешірім өтінемін, бірақ, … 

Кешірім сұрау – бұл жауапкершілікті мойындау ЕМЕС 
Бұл - қайғылы оқиғаға немесе қиыншылықтарға адами реакция 
• Былай деп айтыңыз:

• Бұлай болғаны өкінішті …
• Бұл жағдайдың біздің науқастарымызға ыңғайсыздық тудырғаны үшін кешірім өтінемін  

• Сенімді қайтарыңыз!
• Мына сайтқа кіріңіз:  https://sorryworks.net/

Пайдалы кеңестер: қалай кешірім сұрау керек

Пайдалы кеңестер: «өтірік» кешірім сұрамаңыз 

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 

https://sorryworks.net/ 
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Дағдарыстық жағдайдағы негізгі коммуникациялық 
іс-шаралар 

Денсаулық сақтау секторында болуы ықтимал дағдарыстық жағдайға дайындалу кезінде Қазақстанның Денсаулық 
сақтау министрлігі, Денсаулық сақтау басқармалары мен басты мекемелеріндегі қоғаммен байланыс бөлімдері
келесілерді ескеруі қажет [3].

1. Дағдарыстық жағдайдың ықтималды  параметрлерін (сипаттамаларын) анықтаңыз 
2. Негізгі мүдделі тараптарды анықтаңыз 
3. Коммуникацияны жүзеге асыру үшін бағыну тәртібін орнатыңыз
4. Тиімді дағдарыстық коммуникацияларды қолданыңыз

Жоғарыда аталған қадамдар туралы толық ақпарат төменде келтірілген.

1-қадам. Дағдарыстық жағдайдың немесе уақиғаның дағдарыстық коммуникацияларды 
тарату тәсіліне және мазмұнына ықпал етуі мүмкін ықтимал параметрлерін анықтаңыз: 

1. Дағдарыстық жағдайдың ауқымы – қала / өңір (облыс) / бірнеше өңір / ұлттық?
2. Кім зардап шекті
3. Сізге құлақ түруі тиіс аудиторияңыз кімдер?
4. Орын алған жағдайдың бірыңғай және дұрыс нұсқасы қандай? Кеңінен таралған сыбыстар бар ма?

2-қадам. Ден қойған кезде коммуникацияға қатысатын негізгі ішкі мүдделі тараптарды  
анықтаңыз және әрбір қатысушының функцияларын анықтаңыз:

1. Тактика және хабарлама әзірлеп, іске асыру үшін дағдарыстық коммуникациялар тобын  құрыңыз. Мұндай команда 
басшылардан, бейінді сарапшылардан және коммуникация мамандарынан тұрады.  Кім және кімге не деп айтуы тиіс 
екенін анықтаңыз.

2. Ұйымның өкілін тағайындаңыз
• Өкіл дағдарыстық жағдайдың сипатына ауысып тұра өзгере алады. Ол байланыста болуы тиіс, дағдарыс 

тақырыбын жақсы білуі, өз ойын айқын тұжырымдауы, күрделі сұрақтарға сенімді түрде жауап беруі және 
қысым көрсетілгенде сабыр сақтай білуі тиіс.

• Баспасөзбен жұмыс жасайтын өкілді оқытуды ұйымдастыруға тырысыңыз.
• Дағдарыстық жағдайға қатысты ең маңызды хабарламаларды анықтап, олар коммуникацияның барлық жария 

мәлімдемелері мен тактикаларында бар екеніне көз жеткізіңіз. 

3-қадам. Коммуникацияны жүзеге асыру үшін бағыну тәртібін орнатыңыз:

1. Алғашқы бес минуттың ішінде керек екенін алдын-ала анықтау қажет:  
• Кімге және қандай тәртіппен қоңырау шалу керек (қоңырау шалу сызбасын алдын-ала дайындаңыз*).
• Науқастарға медициналық қызмет көрсетуде, аумақтың қауіпсіздігін және (немесе) ықтимал айғақтардың 

сақталуын және т.б. қамтамасыз етуде басымдықтарды қалай айқындау керек.
• Науқастарды және қызметкерлерді қорғау басымдықтарын анықтаңыз. 

* Ескертпе. Сызба «қоңырау шалу ағашы» (немесе «қоңыраулар тізімі») деп аталады және дағдарыстық жағдайдың орын 
алғаны туралы нақты адамдарға хабарлау үшін және дағдарыстық менеджментті үйлестіру үшін пайдаланылады. 

Қоңырау шалу сызбасы қалай жұмыс істейді:

• Дағдарыс туындаған жағдайда дағдарыс үшін жауап беретін сарапшылар тобы бағалау жүргізуді аяқтағаннан кейін 
және қызметкерлерге хабарлау қажеттігін анықтағаннан кейін қоңырау шалу бастамасы көтеріледі.

• Шұғыл қоңырау шалу бастамасын көтеру үшін жауапты қызметкер тағайындалады. Ұйымда бастапқы жауапты адам 
қолжетімсіз болған жағдайда қоңырау шалу үшін қосымша жауапты адам  болуы тиіс.

. 1  Дағдарыстық коммуникацияларды дайындау
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• Қоңырау шалу сызбасы бойынша телефон соғуды жүзеге асыру барысында байланыса алмаған адамдар туралы жазып 
отыру керек, өйткені бұл деректерді әрі қарайғы іс-әрекеттерді іске асыру үшін дағдарыс үшін жауапты сарапшылар 
тобына қайта беру керек. 

• Қоңырау шалудың сызбаға сәйкес жасалып жатқанына көз жеткізу үшін тізімдегі соңғы адам соңғы қоңырауға жауап 
бергенін тағайындалған қызметкерге растауы тиіс. Жауаптарды қадағалау үшін және қажет болғанда резервтегі 
қызметкерлермен байланысу үшін екінші бір қызметкер байланысу тізімінің менеджері функциясын атқара алады.

2. Бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты ұсынымдар: 
• Жаңалық тарататын БАҚ өкілдерін алдын-ала жұмысқа тартыңыз және дағдарыстық жағдай орын алғанға дейін 

оларды өз ұйымыңызбен таныстырыңыз. 

4-қадам. Тиімді дағдарыстық коммуникацияларды қолданыңыз:

1. Өз аудиторияңызбен өзара сенімге негізделген қарым-қатынас құрыңыз:
• Деректер ұсыныңыз. 
• Шыншыл болыңыз.
• Тіпті қосымша ақпарат жоқ болған кезде де, берілген уәделердің орындалуын бақылап отырыңыз (қайтадан 

байланысыңыз).
• Болжамдаумен айналыспаңыз және әсірелемеңіз.

2. Өз аудиторияңызды және ол үшін ненің маңызды екенін біліңіз. Ақпаратты кім алуы тиіс екенін түсініңіз және 
хабарламалар мен оларды беру тәсілдерін әрбір аудиторияның қажеттіліктеріне қарай түзетіп отырыңыз. 

3. Тиімді ішкі коммуникация арналарын орнатыңыз (директорлар кеңесі, қызметкерлер, медициналық қызметкерлер, 
еріктілер және т.б.):
• Дағдарыстың ауқымына сай ден қою шараларын таңдау үшін дағдарыстық жағдайларды ауырлық дәрежесі 

бойынша жіктеу қажеттігі туралы шешім қабылдаңыз.
• Ұйымыңызда коммуникацияның қандай құралдары ең жақсы жұмыс істейтінін анықтаңыз (телефон, ішкі 

байланыс жүйесі, радио, электрондық пошта және т.б.)
• Байланыстың кейбір тәсілдері дағдарыстық жағдайдың түріне байланысты қолжетімсіз болып қалуы мүмкін 

екенін естен шығармаңыз (ұялы телефондар жарылысын жасау үшін қолданылуы мүмкін, ауа райы жағдайлары 
ұялы байланыстың немесе интернет байланысының істен шығуына әкелуі мүмкін және т.б.). Негізгі байланыс 
тәсілі қолжетімсіз болатын жағдай үшін балама байланыс түрі дайын болсын.

4. ҚР ДСМ немесе басқа мемлекеттік органдар үшін (егер сіздің ұйымыңыз медициналық мекеме немесе денсаулық 
сақтау басқармасы болса), сол сияқты басқа ұйымдармен байланысу үшін негізгі байланыс тұлғасы кім болатынын 
анықтаңыз. Жедел ден қою шараларын іске асыратын, тиісті ақпаратқа ие болатын қызметкерлерді анықтаңыз..

5. Дағдарыстық коммуникациялар жоспарында беделге қатысты тәуекелдердің ескерілгеніне көз жеткізіңіз.

Денсаулық сақтаудағы дағдарыстық жағдай кезінде келесі қадамдар жасалуы тиіс [3].

1. Дағдарыстық коммуникациялар тобы үшін бастапқы міндеттер.
2. Дағдарыстық коммуникациялар тобының ерте ден қою шаралары. 
3. Ағымдағы қадағалау және ден қою. 

Бұл қадамдар туралы толық ақпарат төменде келтірілген.

1-қадам. Дағдарыстық коммуникациялар тобы үшін бастапқы міндеттер:

1. Дағдарысты басқару орталығын немесе Дағдарысты басқару жөніндегі жұмыс тобын  (ЖТ) құру қажеттілігін 
анықтаңыз (дағдарыстық жағдайдың сипатына қарай).

2. Алдын-ала тағайындалған Дағдарысты басқару орталығында дағдарыстық коммуникациялар тобын құрыңыз 
немесе Медиа-орталық (Ақпараттық орталық) құрыңыз.

3. Үдерістерді, процедураларды және басқарушы қағидаттарды белгілеңіз.
4. Коммуникациялық тактиканы анықтаңыз (проактивті немесе реактивті, жаңалықтар брифингі немесе мәлімдеме 

және т.б.).
5. Өкіл сайлаңыз.
6. Ақпарат көздерін белгілеңіз, деректерді растаңыз.
7. Бастапқы негізгі мәлімдемелердің мазмұнын белгілеңіз.

. 2  Дағдарыстық жағдай кезінде
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9. Хабарламаларды аса маңызды ішкі және сыртқы аудиторияға дағдарыстық коммуникациялар үшін алдын-ала 
белгіленген арналар бойынша таратыңыз (сайт, электрондық пошта, СМС, кеңес беру арқылы басты БАҚ-тармен  
байланысу және т.б.), бұл ретте мүмкіндігінше ішкі аудитория бірінші болып хабар алады.

10. Дағдарыстық коммуникациялар бойынша сыртқы мамандардың кеңес беру/қолдау көрсету қажеттілігін анықтаңыз. 

2-қадам. Дағдарыстық коммуникациялар тобының ерте ден қою шаралары: 

1. Хабарламаларды, олар түскен сайын және ақпарат расталған сайын толықтырып / нақтылап отырыңыз.
2. БАҚ үшін бастапқы мәлімдеме және (немесе) брифинг дайындаңыз.
3. Медиа-орталықтың / ақпараттық орталықтың жұмысын жандандырыңыз (брифинг өткізілетін жағдайда).
4. Негізгі аудиторияны анықтаңыз (ішкі және сыртқы).
5. Бірден ден қою үшін және ағымдағы жағдайда үздіксіз ден қою үшін кезінде әрекет ететін қызметкерлерді белгілеңіз.
6. Ақпаратты аудитория үшін және мультимедиалық платформалар үшін бейімдеңіз.
7. Қажет болған жағдайда басты жергілікті / облыстық / ұлттық органдардың сіздің медиа-орталықпен / 

ақпараттық орталықпен байланыста болатын қоғаммен байланыс жөніндегі өкілдерімен байланысыңыз. 

3-қадам. Ағымдағы қадағалау және ден қою:

1. Негізгі ішкі мүдделі тараптардың тізімін жаңартыңыз.
2. Қажеттілікке қарай жаңалықтар бойынша брифингтер/конференциялар өткізіңіз.
3. Негізгі БАҚ / әлеуметтік желілерді қадағалап отырыңыз, қажеттілігіне қарай нақты емес ақпаратты нақтылаңыз 

немесе түзетіңіз.
4. Тікелей дағдарыс өткеннен кейін ақпараттандырылуы қажет екінші деңгейлі мүдделі тараптарды анықтаңыз 

(еріктілер, медициналық қызмет көрсетушілер, көршілер және т.б.). 

Дағдарыстық коммуникациялар жоспарын іске асыру барысында:

1. Сіз жағдайдың кейбір мән-жайын неліктен хабарлай алмайтыныңызды түсіндіріңіз. 
2. Басты назарда қысқамерзімді және ұзақмерзімді мақсаттарды ұстаңыз.
3. Құпиялықты ескере отырып, қандай ақпаратты хабарлауға болатынын анықтаңыз.
4. Сабырлы болыңыз, кәсіби қалпыңыздан танбаңыз.

Бұл кезең дағдарыстан кейінгі бағалау іс-шараларынан тұрады. 

Дағдарыстық коммуникациялар жөніндегі топтың қатысуымен дағдарыстан кейінгі бағалауды өткізіңіз

Дағдарыстан кейінгі бағалау кезеңінде келесі мәселелерді басшылыққа алу керек [3]:

1. Қандай сабақ алынды? 
2. Нені жақсырақ істеуге болатын еді? 
3. Қандай табысқа жеттік (не өте жақсы істелді)? 
4. Ережелерге (бұйрықтарға) өзгерістер енгізу керек пе? 
5. Біздің ден қоюымызды қандай оқыту (тренинг) жақсартар еді? 
6. Проблеманың шиеленісуінің алдын алған және дағдарыстың қайталануына жол бермеген  іс-әрекеттерді 

анықтаңыз. 
7. Беделіңізге келтірілген қандай да бір залалды жою үшін қалпына келтіру жоспарын әзірлеңіз. 

*  *  * 

Жоғарыда дағдарыстық жағдай кезіндегі коммуникацияның негізгі үш кезеңі келтірілді. Келесі тарауда дағдарыстық 
жағдайдың бес кезеңі сипатталады.

. 3  Дағдарыстан кейінгі бағалау
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Дағдарыстық жағдайдың кезеңдері

Дағдарыстық  жағдайдың әрқайсысы бірегей болғанымен және өзінше дамитынымен, жағдайлардың көбісінде бәріне ортақ 
заңдылықтар байқалады. Дағдарыстық жағдайды ұсынылып отырған бес кезеңге бөліп, қоғаммен байланыс жөніндегі 
мамандар бұқаралық ақпарат құралдарының, мүдделі тараптар мен  жұртшылықтың ақпараттық қажеттіліктерін алдын-
ала біле алады. Сондықтан коммуникациялық жұмыстар дағдарыстық жағдайдың даму кезеңдеріне сәйкес дамуы тиіс. 
Төменде тізіліп көрсетілген бес кезеңнің әрқайсысының өзінің бірегей ақпараттық қажеттіліктері бар [6].

Дағдарысқа дейінгі кезеңдегі коммуникацияның міндеттері:
• Жоспарлау мен дайындықты  жүзеге асыру.
• Мүдделі тараптармен одақтастықты нығайту.
• Келісілген ұсынымдар әзірлеу
• Жедел желі, ақпараттық орталықтар (АО) және сайттар сияқты жүйелер мен резервтер әзірлеу 
• Хабарларды тексеруді (сынақтан өткізуді) жүзеге асыру 

Дағдарысқа дейінгі кезеңде жоспарлау бойынша анағұрлым маңызды жұмысты атқару қажет. Дағдарысқа дейінгі 
жоспарлау мен дайындау дағдарысты сәтті басқаруды қамтамасыз етпесе де, олар болмаса, Денсаулық сақтау 
министрлігін немесе басқа ұйымды өте қолайсыз жағдайға қалдырады.

Дағдарыстық жағдайлар уақыт ағымымен өрбиді дамиды. Бұл ең алдымен жоспарлау ұзақ жылдар бойы ақсап, 
дайындық жүргізілмеген жағдайларға қатысты, сондықтан, дағдарыстық жағдай туындағанда оны ауырлатып жіберуі 
мүмкін.

Дағдарысқа дейінгі кезең ұзақ жылдарға созылуы мүмкін. Ең тиімді жолын таңдағанда, бұл кезеңге дағдарстық 
жағдайларды болжау және оларға дайындалу үшін мүдделі тараптардың қатысуымен алдын алу мақсатымен жоспарлау 
кіреді. Дағдарыстық жағдай табиғи қауіппен, техногендік апатпен немесе кез-келген басқа да оқиғамен байланысты 
болуы мүмкін (11-12 беттердегі денсаулық сақтау секторындағы дағдарыстық жағдайлардың түрлерін қараңыз).

Қандай да бір ел, мемлекеттік орган немесе ұйым тап болуы мүмкін дағдарыстық жағдайдың түрлерін тарихқа, 
орналасқан жері мен басқа да тәуекел факторларына сүйене отырып, белгілі бір дәрежеде күні бұрын білуге болады. 
Тәуекелдерді бағалаудың негізінде ықтималды дағдарыстық жағдайларды айқындағаннан кейін, жоспарлауға кірісу 
анағұрлым жеңілірек болады.
 
Бастапқы коммуникациялық тактикалар мен хабарламаларды дағдарыстық жағдай туындаған кейін толтыруға болатын 
бос жолдар қалдыра отырып, алдын-ала құрастыруға болады:

• Өкілдерді («сөйлеуші бастарды»), ресурстар және оларды ұсыну механизмдерін анықтаңыз. 
• Тренинг әзірлеңіз және жоспарлар мен негізгі хабарламаларды нақтылаңыз. 
• Ресми тұлғалар мен сарапшылардың хабарламаларының бірыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін, сол сияқты 

ресурстарға қолжетімділік үшін одақтастықтарды және серіктестік қатынастарды нығайтыңыз.
• Мүмкіндігінше денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайлардағы коммуникация қажеттіліктерін бағалаңыз. 

Міндетті түрде жоспарды дағдарысқа дейінгі кезеңде әзірлеңіз. Бұл осы кезеңде дағдарыстық жағдай кезіндегі 
коммуникацияны жақсарту үшін жасауға болатын ең маңызды қадам болып табылады. 

Төменде кезеңдердің әрқайсысының сипаттамасы тиісті коммуникациялық қажеттіліктерімен қоса берілген.

Дағдарысқа 
дейінгі

Бастапқы Тұрақтандыру Шешім Бағалау

. 1  Дағдарысқа дейінгі кезең
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Бастапқы кезеңдегі коммуникацияның міндеттері коммуникацияны жүзеге асырушы тұлға ретінде сізден мыналарды 
талап етеді: 
 
• Дағдарыстық жағдайды мойындау және жанашырлық (эмпатия) таныту. 
• Жұртшылыққа тәуекелдер туралы қарапайым әрі түсінікті сөздермен түсіндіру және хабарлау.
• Өз ұйымыңызға және ресми өкіліңізге деген сенім ұялату.
• Төтенше жағдайдағы іс-әрекеттерді, соның ішінде қосымша ақпаратты қалай және қайдан алуға болатынын ұсыну.
• Негізгі хабарламаларды басқа ұйымдармен және мекемелермен келісу.
• Мүдделі тараптар мен жұртшылықтың алдында коммуникацияны жалғастыру және қолжетімді болу міндетін 

мойныңызға алу.

Дағдарыстық жағдайдың өрбуінің бастапқы кезеңі әлем-тапырықпен, белгісіздікпен және бұқаралық ақпарат 
құралдарының белсенді қызығушылығымен сипатталуы мүмкін. Әдетте толық емес ақпарат пен шашыраңқы деректер 
белең алады. Жұртшылықтан, бұқаралық ақпарат құралдарынан, басқа ұйымдардан және сіздің ұйымыңыздан 
алынатын ақпарат нақты болмауы мүмкін екенін түсіну маңызды.  

Ақпарат алуан түрлі – сенімді және сенімсіз - дереккөздерден түсетін болады. Ақпарат алмасудың жаңа технологиялары  
ерекше назар аударуға тұрарлық.  Қазіргі заманғы технологиялар адамдарға жаңа ақпаратты жылдам беріп отыруға және 
әлеуметтік желілерде жариялауға мүмкіндік береді. Кейбір ақпарат пайдалы болуы, ал қайсы біреуі – жаңылыстыруы 
мүмкін. Ақпарат көлемінің көптігі немесе ұялы байланыс жүйелері, компьютер серверлері мен интернет-серверлер 
сияқты коммуникация жүйелеріне шектен тыс күш түсуі проблема тудыруы мүмкін.

Денсаулықпен байланысты жедел хабарламалар зардап шеккен аудандардағы қоғамдық денсаулық сақтау 
органдарына нақты уақыт режимінде жөнелтіледі. Жергілікті атқару органдарының Денсаулық сақтау басқармалары 
кейін бұл хабарламаларды тиісті қызметтерге, мәселен, полицияға және өртке қарсы күрес қызметіне, денсаулық сақтау 
ұйымдарына және төтенше жағдайлар, табиғи апат, аурулардың тарауы және денсаулыққа қатер төнген басқа уақыттарда 
халықты қорғаумен айналысатын өзге де қызметтерге жібере алады. 

Дағдарыстық жағдайлар кез-келген жерде орын алып, сол аймақтың халқына немесе жеріне әсер етеді. Өкінішке орай, 
әдетте дағдарыстық жағдай туындағаннан кейінгі алғашқы 48-72 сағаттың ішінде жергілікті халық  проблемамен бетпе-
бет жалғыз кездесіп, көмексіз қалады (яғни, ден қоюдағы кідіріс дағдарыс басталғаннан кейін шамамен 48-72 сағатты 
құрайды).

Бастапқы кезеңде қабылданған шешімдердің аса маңызды салдары болады. Дағдарыстың дамуының бұл кезеңінде 
дұрыс коммуникацияны жолға қоюдың басқа мүмкіндігі жоқ десе де болады. Ұйымның беделі қыл үстінде болады. 
ҚР ДСМ мен оның ведомстволық ұйымдары, тіпті оларда барлық деректер жоқ бола тұра, коммуникация жұмысын әрі 
қарай жалғастыра беруге мәжбүр болуы мүмкін.

Коммуникация жасайтын адамның маңызды функциялары – ол:

• Ненің орын алғаны туралы ақпарат жинау
• Іс жүзіндегі ақпаратты өз білгенінше түсіндіруден және сыбыстардан ажыратып алу. 
• Қалай ден қою және коммуникацияны қалай құру керек екенін анықтау. 
• Іс-қимылды басқа ден қою командаларымен және мекемелермен үйлестіру 
• Оқиғаның ауқымын өте жылдам тексеру. 
 
Төтенше жағдай туындағаннан кейін бастапқы кезеңдегі коммуникация кезінде қарапайым, шынайы, дәл және бірізді 
ақпаратты уақтылы ұсыну маңызды.   

Ұйымыңыз сенімге лайық екенін мәлімдейтін уақыт дәл осы. Дағдарыстық жағдай белгісіздік қалыптастырады. 
Ұйымыңыз проблеманың сипаты туралы және халықтың қалай әрекет етуі туралы пайдалы ақпарат ұсынып, қоғамдағы 
үрейдің деңгейін төмендете алады. Тіпті егер ақпарат жеткіліксіз болса да, ұйымның оқиғаны қалай тексеріп жатқанымен 
және қосымша ақпараттың қашан болатынымен бөлісуге болады. Ұсынуға болатын ақпарат аз болса да, хабарламалар 
ұйымның проблемамен етене айналысып жатқанын көрсетуі тиіс. Бұл ұйымыңыз орынды, қамқорлықпен және уақтылы 
әрекет етіп жатқанын және тырысып жатқанын, сонымен қатар халықтың ақпарат алу қажеттіліктерін қанағаттандырып 
жатқанын білдіреді.

Сонымен қатар ақпаратты уақытынан бұрын бергізу үшін өте күшті қысым көрсетілуі мүмкін. Көптеген жағдайларда 
бұқаралық ақпарат құралдарына ұсынбас бұрын, бүкіл ақпаратты тиісті басшылар немесе тағайындалған қызметкерлер 
тексеруі тиіс.

. 2  Бастапқы кезең
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Дағдарыстық немесе төтенше жағдай өрбуінің бастапқы кезеңінде қоғам жағдаят туралы, соның ішінде кім, не, қайда, 
қашан және неліктен екен туралы ақпаратты дереу алғысы келеді:  
• Дәл деректерді, соның ішінде дағдарыстың қайда туындағаны туралы дәл деректерді уақтылы беріп отырыңыз.
• Қазіргі уақытта қандай әрекеттер жасалып жатқанын айтып беріңіз.
• Дағдарыстың ауқымына, соның ішінде халық үшін ықтималды қатерге қатысты шынайы жауаптар беріңіз.
• Дағдарыстық жағдайдың шамамен алғандағы ұзақтығы қандай болатынын айтыңыз.
• Проблеманы кім және қашан жоятыны жөнінде барынша толық түсіндіріңіз.

«Сөйлеуші бастар» (коммуникация жасайтын адамдар) мұндай сұрақтарға тез, дәл және мейлінше толық жауап беруге 
дайын болуы тиіс. Коммуникация кезінде қателіктерді болдырмау жөніндегі 1-қосымшада келтірілген практикалық 
кеңестерді қараңыз.

Коммуникация жасайтын адамдар белгілі болып қойған ақпаратты керексіз қайталаудан және шектен тыс оптимизмнен 
аулақ болуы тиіс. Жұртшылық негізсіз, шектен тыс оптимистік мәлімдемелерді ажырата алады және құптамайды. 
Мұндай мәлімдемелер сенімсіздік тудырады. Одан да «бізге қазіргі уақытта белгілі жағдайларға сүйене отырып» немесе 
“жағдай өрбіп жатыр” деген сияқты нақтылауларды ұсыну орындырақ болады.

Бұл кезеңдегі коммуникацияның міндеттері: 
• Халыққа өз тәуекелдерін анағұрлым дәл түсінуге көмектесу.
• Анықтамалық және жалпыланған ақпаратты оны қажет ететін адамдарға беру. Мәселен, мына сияқты сұрақтарға 

жауаптар әзірлеп алу:
• «Бұл қалайша болды?»
• «Бұдан бұрын осындай жай болып па еді?» 
• «Осындай жағдай қайталанбауы үшін не істей аламыз?» 
• «Болашақта менің жағдайым ұзақ уақыт бойы ойдағыдай бола ма – мен қалпыма келемін бе?»

• Ден қою және қалпына келтіру жоспарларын түсінуді және оларды қолдауды қамтамасыз ету
• Мүдделі тараптармен және аудиториямен кері байланысқа құлақ түру және жалған ақпаратты түзету.
• Төтенше жағдайларда ден қою бойынша ұсынымдарды түсіндіру.
• Пайда мен тәуекелдердің арақатынасы негізінде шешімдер қабылдауға мүмкіндік беру. 

Тұрақтандыру кезеңі әдетте тікелей залалдың көп бөлігі немесе бәрі оқшауланғаннан кейін және дағдарыстық жағдайдың 
қарқыны кемуге бет бұрғанда  басталады.

Дағдарыстық жағдай өрбіген сайын бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан тұрақты қызығушылық танытатынына
және көз жазбай назар салынатынына дайын болыңыз. Күтпеген  мән-жайлардың, сыбыстардың немесе жалған 
ақпараттың пайда болуы ұйымыңыздағы «сөйлеуші бастарға» (коммуникация жасайтын адамдарға) қойылатын 
талаптарды қатаңдатуы мүмкін. Ден қоюға қатысы жоқ және ұйымыңызға қатысы жоқ сарапшылар, кәсіби мамандар мен 
басқа да адамдар проблемаға көпшілік алдында түсініктеме беретін болады және кейде сіздердің хабарламаларыңызға 
қарама-қайшы келетін болады немесе оларды бұрыс түсіндіретін болады. Сіздерді бәрінен бұрын, қалыптасқан 
жағдайдағы іс-қимылдарыңыз үшін сынайтын болады. Қорғануға тырыспаңыз! Ақпарат берумен және түсіндірумен ден 
қоюды жоспарлаңыз.  

Хабардар болу, ақпарат ағынында болу, басқа мекемелермен және ресми өкілдермен тығыз үйлестіруді жалғастыру аса 
маңызды. Жұмыстың жүгі артқан сайын коммуникациялық іс-шараларды қадағалап отыру маңызды бола түседі.

Дағдарыстық жағдайды тұрақтандыру кезеңіне сонымен қатар оқиғаны тұрақты түрде бағалап отыру және ден қою 
үшін үнемі ресурстар бөліп отыру кіреді.

. 3  Дағдарыстық жағдайды тұрақтандыру кезеңі
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Бұл кезеңдегі коммуникацияның міндеттері:  
• Келешектегі ұқсас төтенше жағдайларға тиісті жариялы түрде ден қоюды ағарту жұмысы арқылы жақсарту
• Проблемалар мен сәтсіздіктерді шындап зерделеп, қалпына келтіру және ден қою жұмыстарының шеңберінде 

олардың іске асқанын нығайту, ал іске аспағанын жою.
• Жұртшылықты мемлекеттік саясатты қолдауға көндіру және проблеманы шешуге мемлекеттік ресурстар бөлінуіне 

қолдау көрсету
• Ұйымның іс-шаралары мен әлеуетін ілгерілету. Ұйымыңыздың білікті және тез ден қоятын ұйым ретіндегі имиджін 

нығайтуға көмектесу 

Дағдарыстық жағдай шешіле бастаған сайын қандай да болмасын түрде  өмір өз қалпына қайта оралады. Көбіне бұл - 
тәуекелдерді анағұрлым тереңірек түсіну мен олардың туындауын болдырмаудың жаңа тәсілдерін қамтитын жаңа норма. 
Кейбір жағдайларда толық қалпына келу көп жылға созылғанымен, шешу кезеңінде қалпына келтіру шараларының көбі 
қолданылып қойылған болады. Бұл кезең сонымен қатар жұртшылықтың және бұқаралық ақпарат құралдарының 
қызығушылығы төмендеуімен сипатталады.

Дағдарыстық жағдайдың шешімі табылғаннан кейін сізге, бәлкім, қалыптасқан жағдайда қандай шаралар 
қолданылғанына қатысты бұқаралық ақпарат құралдарының көз жазбай назар аударуына ден қоюға тура келуі мүмкін. 
Бұл сізге проблема өзекті болып тұрғанда қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы хабарламаларды күшейтуге 
мүмкіндік береді. Мысалы, ұйымыңыз коммуникациялық науқан өткізуге бастамашылық ете алады немесе  сайтқа 
маңызды өзгерістер енгізе алады. Зерттеулер тәуекелдерді болдырмау және салдарды жеңілдету бойынша оқытуға 
қоғамдастықтың тікелей дағдарыстан кейін белсенді ден қоятынын көрсетіп отыр, сондықтан, қазір, дағдарыстық 
жағдайдан кейін, осындай іс-шараларды өткізу үшін ең қолайлы уақыт болып табылады.

Дағдарыстық кезең аяқталғаннан кейін: 

• Ден қоюды, соның ішінде коммуникация тиімділігін бағалаңыз.
• Алынған сабақтарды құжаттаңыз және олармен бөлісіңіз – не іске асты және қай тұста қиындықтар болды?
• Дағдарыстық коммуникацияларды және дағдарысқа ден қою мүмкіндіктерін жақсарту бойынша нақты іс-әрекеттерді 

анықтаңыз.
• Дағдарысқа дейінгі келесі іс-шараларды жоспарлаңыз:

Дағдарыстық жағдай аяқталғаннан кейін коммуникация жоспарының тиімділігін бағалау, алынған сабақтарды 
құжаттау және дағдарысқа қарсы жүйелер мен жоспарды жақсарту бойынша нақты іс-әрекеттерді анықтау маңызды. 
Дағдарыстық жағдай сабақ алу үшін өте маңызды мүмкіндік болып табылады. Дағдарыстан сабақ ала алмау келешекте 
оған ден қоюдың сәтсіздікке ұшырау ықтималдығын арттырады. Жалпы коммуникациялық стратегияны ескерусіз 
қалдырып, көбіне коммуникациялық іс-шаралардың тек тактика және іске асыру деңгейіне ғана көңіл бөлгіміз келеді. 
Бірақ бағалау барысында жалпы коммуникациялық стратегияны да талдау қажет.

Сонымен бағалау әртүрлі тәсілдермен барлық кезеңдерде жүзеге асырылатын үздіксіз процесс болып табылады. 
Дағдарыстық коммуникация үшін негізгі жауапты тарап бағалаудың нәтижелерін дағдарысқа дейінгі жоспарлау 
жұмысына кіріктіруі тиіс.

. 4  Дағдарыстық жағдайды шешу кезеңі 

. 5  Бағалау кезеңі 

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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Дағдарыстық коммуникациялар жоспарын қалай 
әзірлеу керек 
1. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі және ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті, ҚР ДСМ 

Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы, Денсаулық сақтау басқармасы сияқты қоғамдық денсаулық сақтау 
секторындағы әрбір мемлекеттік агенттік дағдарыстық коммуникациялар жоспарын алдын-ала әзірлеуі және 
дағдарыстық жағдай іс жүзінде орын алған кезде оған қажетті өзгерістер енгізуі тис. Мысалды 2-қосымшадан 
қараңыз.

2. Келесі факторлар мен ресурстарды ескеріңіз [6]:
• Қажеттіліктерді бағалаудан бастаңыз
• Адами ресурстар
• Технологиялық қолдау
• Оқыту
• Ұжымның, топтың немесе штабтың орналасқан жері
• Шығыс материалдары
• Сапарлар
• Қаржыландыру механизмдері
• Жоспарлаудағы қажеттіліктер – қандай деректер керек, жоспарлауға кім және қандай факторлар әсер етеді 

3. Дағдарыстық коммуникациялар жоспарының мақсатын түсініңіз:
• Жоспар дағдарыстық жағдайда қажетті негізгі ақпаратты қайдан алуға болатынын анықтайды
• Жоспар – бұл біздің жұмысымыздың негізі, бірақ өте егжей-тегжейлі емес, қадамдық емес нұсқаулар
• Жоспар динамикалық болуы  -  қажет болған сайын өзгертіліп отыруы тиіс 

4. Осы міндетті элементтерді өзіңіздің дағдарыстық коммуникациялар жоспарына енгізіңіз:
1. Басшы қол қойған «Бекітілген» белгісі; 
2. Жауапты тұлғалардың міндеттері;
3. Жария ету үшін ішкі ақпаратты тексеру және мақұлдау процедурасы;
4. Ақпаратты жария ету бойынша өкілеттіктер туралы уағдаластық;
5. БАҚ байланыстарының тізімі;
6. Қоғамдық денсаулық сақтау ұйымдарының ден қою командаларымен үйлестіру процедурасы;
7. Өкіл («сөйлеуші бас») болып кім тағайындалған;
8. Шұғыл ден қою командасымен жұмыстан тыс уақытта байланысатын телефон нөмірлері;
9. Төтенше жағдай туралы ақпарат мәселелері бойынша серіктестермен байланысатын телефон нөмірлері;
10. Серіктестік туралы келісімдер (әртүрлі мүдделі тұлғалармен немесе серіктестермен – мысалы, ҮЕҰ, жеке 

сектормен, халықаралық ұйымдармен және т.б. қандай уағдаластықтар бар екенін немесе болатынын жазып 
көрсету керек);

11. Ресурстар (орын-жайлар, жабдықтар, жұмысшылар) алу процедуралары / жоспарлары;
12. Ақпарат таратудың алдын-ала анықталған арналары;
13. Ықтимал немесе негізгі мүдделі тұлғалардың тізімдері, олармен байланысу тәсілдері, олардың демографиялық 

және анықтамалық деректерінің сипаттамасы. 

5. Басшылық ауысқан кезде, бұл ден қою барысында жиі болатын жағдай, жоспарды қарап, ұсыныстар енгізуін өтініп, 
басшыны жоспарлау процесіне тартыңыз.

6. Жоспарды жиі және қажеттілігіне қарай жаңартып отырыңыз. Дағдарысқа қарсы жоспарлау – бұл ешқашан 
аяқталмайтын үздіксіз процесс, өйткені тәуекелдер, ресурстар мен адамдар үнемі өзгеріп отырады. 

7. Жауапты тұлғалардың міндеттеріне мыналар кіруі тиіс:
• Дағдарысқа қарсы бас менеджер:

• Бүкіл процеске басшылық етеді;
• Ақпаратты халыққа жария ету мәселелерін шешеді;
• Серіктестермен жұмысты үйлестіреді
• Бас директорға/ бірінші басшыға кеңес береді;
• Нақты жағдай (дағдарыс) туралы ережелерді, ғылыми деректерді және ахуалды біледі.

• БАҚ-мен жұмыс жасау және жұртшылықты ақпараттандыру үшін жауапты адам:
• Қарымта шаралардың әртүрлі нұсқаларынан ең лайықтысын таңдап алады; 
• Өкілге («сөйлеуші басқа») қолдауды қамтамасыз етеді;
• Материалдар шығарады және таратады;
• Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізуді (медиа-мониторинг) жүзеге асырады;
• Жұртшылықты ақпараттандыру процесін басқарады;
• Сайтқа басшылық етуді және басқалармен өзара ықпалдасуды жүзеге асырады.
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• Мүдделі тараптармен ынтымақтастық үшін жауапты адам:
• Серіктестермен ақпарат алмасу бойынша алдын-ала дайындалған уағдаластықтарды басқарады
• Кері байланысты талап етеді және мүдделі тараптармен қарым-қатынасты бақылауда ұстайды;
• Ресми кездесулерді ұйымдастырады
• Ден қоюға тартылған тұлғалар тізімін жүргізеді 

• Материалдар әзірлеу үшін жауапты адам
• Кәсіби тілдегі ақпаратты жұртшылыққа / БАҚ-на арналған материалдарға айналдырады
• Нақты жағдай үшін материалдар жасайтын сарапшылармен жұмыс істейді
• Хабарламалар мен материалдардың мақсаттық аудитория үшін орындылығын тексереді (сынақ жүргізеді) 

8. Таратылатын ақпаратты тексеру және келісу процедурасын анықтаңыз. Бір жағынан мақұлдау (келісу) процесі 
арқылы ақпараттың нақтылығын растау қажет. Екінші жағынан ақпараттың тез берілуін қамтамасыз ету қажет. 
Дағдарыстық  коммуникациялар жоспарында ұйым жариялағанға дейін және жоғары тұрған орган беретін жиынтық 
ақпаратқа қосылғанға дейін жаңа ақпаратты міндетті түрде мақұлдауы тиіс адам көрсетілуі керек. Нақты 
ақпаратты дереу жариялаңыз. Егер бұлай істемесеңіз, ұйымыңыз көпшіліктің алдында беделінен айрылуы мүмкін. 

a. Жариялағанға / таратылғанға дейін құжатты үш адам мақұлдауы керек:
• Ұйымыңыздың беделі үшін жауапты болып табылатын қоғаммен байланыс жөніндегі директор.
• Ақпаратта ұйымның қағидаларына қарам-қайшылықтың болмауына жауапты әкімшілік директор.
• Жедел түрде жұмыс атқаратын және берілген тақырыпты білетін кәсіби сарапшы.  

b. Егер мәселенің белгілі бір заңгерлік салдары жоқ болса, мақұлдау процедурасына заң бөлімін қатыстырмаңыз 
(олар процесті созып жібереді)

c. Мүмкіндігінше бүкіл ақпаратты бір мезгілде және өзіңіз қатысып отырғанда мақұлдатып алыңыз. Мына 
әрекеттерді орындаңыз:
• Үш көшірме жасаңыз
• Әрбір мақұлдаушы тарапқа бір данадан таратып беріңіз. Ол құжатты қарап, мақұлдағанша (сіздің көз 

алдыңызда) күте тұрыңыз. Құжаттың мұқият қарауды қажет ететін тұсын көрсетіңіз.
• Мұны жаңалықтардың басты тақырыбы ретінде көру оған қолайлы болатын-болмайтынын сұраңыз.

d. Қандай да бір тақырып бойынша (алдын-ала дайындалып, мақұлданған) ақпараттың барынша көп көлемін 
алдын-ала мақұлдануын қамтамасыз етіңіз. Бұл - төтенше жағдайдағы коммуникацияның негізгі аспектісі: 
• Алдын ала дайындалған ақпаратты жариялағанға дейін ағымдағы дағдарыстың мән-жайына сәйкес 

түзетіңіз.
• Сөздерді басынан бастап-ақ мұқият таңдаңыз. Дағдарыстық жағдайларда адамдар сөздерге анағұрлым 

сезімтал болып кетеді. 

9. Дағдарыстық коммуникациялар жоспарына ұйымыңыздың директоры қол қоюы және мақұлдауы тиіс 
(жоспардың мұқабасында мақұлданғанын растайтын қолтаңба болуы тиіс). 

10. Үкіметтік (мемлекеттік) орган жеке сектормен, соның ішінде ҮЕҰ-мен ынтымақтасып, дағдарысқа дейінгі сатыда 
олармен қарым-қатынас құруы тиіс. Осылайша серіктестер мен мүдделі тараптар ұйымыңыздың атсалысуын 
күтетін болады. 

11. Дағдарыстық коммуникациялар жоспарын «бейбіт уақытта» (алдын-ала, дағдарысқа дейін) әзірлеу кезінде 
қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер ұйымның басқа бөлімшелерімен кездесуі және жоспардың мазмұнын 
дағдарыстық жағдайда ден қою үшін жауапты болуы ықтимал адамдармен пысықтауы, олардан қазір көмек 
сұрауы, сол сияқты олардың келешекте жәрдем көрсетуге келісімін қағаз жүзінде алуы тиіс (мысалы, Дағдарыстық 
коммуникациялар жоспарын мақұлдайтыны туралы оның қолтаңбасын алу немесе дағдарысқа ден қою тобының 
мүшесінің жауапкершілігін жазып қою керек).
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1-қосымша 
Дағдарыстық коммуникациялар жоспарының мысалы 

Дағдарыстық коммуникациялар жоспары 

[Ұйымның атауы мен логотипі]

Соңғы жаңарту [Соңғы жаңартылған күні]

Бұл үлгі тек ақпараттық материал ретінде ғана ұсынылады. Ол кәсіби консультацияны алмастырмайды. Осы 
үлгіні пайдаланатын болсаңыз да, қоғаммен байланыс, БАҚ, қауіпсіздік, құқықтық және өзге мәселелер жөніндегі 
сарапшыларыңызбен бірге дағдарыстық коммуникациялар жоспарын әзірлегеніңіз жөн.

Осы құжаттың мақсатын анықтаңыз. Оны қашан пайдалану керек екенін және қандай ақпарат пен сілтемелер 
қарастырылатынын бөліп көрсетіңіз.

Төменде келтірілген сызбаны дағдарыстық жағдайдың ауырлық дәрежесін анықтау үшін пайдаланыңыз. 

«Сипаттама» бағанында дағдарыстық жағдайдың анықтамасын және қандай ден қою шараларын қолдану керек екенін 
сипаттаңыз. Сол сияқты мұндай дағдарыстық жағдай қандай болатынының бірнеше мысалын келтіріңіз.

«Іс-әрекет» бағанында әрекет жасай алатын топтарды немесе жекелеген адамдарды көрсетіңіз, мысалы, заң бөлімі, 
қоғаммен байланыс және коммуникация жөніндегі бөлім, маркетинг бөлімі, әлеуметтік желілермен жұмыс жөніндегі 
қызметкерлер, басшылардың көмекшілері (хатшылар), жоғарғы басшылық, бөлімшелердің басшылары және т.б.

Мазмұны

Мақсаты

Эскалация сызбасы

 Бірінші ден қою желісі 

 Кеңейтілген ден қою тобы 

Функциялар мен міндеттер 

Нені істеу керек және нені істемеу керек

Тиімді ден қою жоспарын қамтамасыз ету 

Мазмұны

Мақсат

Эскалация сызбасы
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• Қоғаммен байланыс бөлімі
• Науқастарды қолдау қызметі 
• Колл-орталық / ресепшн
• Заң бөлімі
• Корпоративтік хатшы
• Әлеуметтік желілер үшін жауапты адам 

• Маркетинг 
• Кадрлар бөлімі
• Клиникалық бөлімшелер
• Басшылық 
• Күзет 

Деңгей Сипаттама Іс-әрекет 

1-деңгей

Дағдарыстық жағдайдың эскалациясының 
(ушығуының) ең жоғарғы деңгейі және ол қолда бар 
барлық күштер мен құралдарды пайдалану қағидатын 
қамтуы тиіс. Бұл жағдайды науқастарыңыз (бұдан 
әрі – клиенттер), серіктестеріңіз, қызметкерлеріңіз 
және (немесе)  мүдделі тараптарыңыз үшін кезек 
күттірмейтін жағдай ретінде сипаттаңыз.
Мысалдар: бұл деңгей үшін мысалдар келтіріңіз. 
Әдетте, олар зорлық-зомбылықпен, сыбайлас 
жемқорлықпен немесе басшылықтың әдепсіз іс-
қылығымен немесе клиенттерге, компанияға және 
(немесе) мүдделі тараптарға ұзақмерзімді залал 
келтіру қатерімен байланысты. 

• № 1 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 2 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 3 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті 

2-деңгей

2-деңгей орташа ықтимал тәуекел немесе қызметті 
жүргізуге, клиенттің табыстылығына және (немесе) 
компанияның беделіне әсер болып табылады. 
Мысалдар: осы деңгей үшін мысалдар келтіріңіз. 
Оларға клиенттердің бірден көптеп кетіп қалуы жатуы
мүмкін.

• № 1 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 2 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 3 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті 

3-деңгей

Бұның клиенттердің қызметін, табыстылығын және 
(немесе) компанияның беделін ұзақмерздімді 
тәуекелге ұшыратуы немесе оларға әсер етуі екіталай,  
бірақ ден қою үшін топ сонда да хабардар болуы тиіс.
Мысалдар: мысалдарға басшының демалысы, 
клиентке орташа түрде келтірілген, оңай түзеуге 
болатын (немесе түзелген) әсер немесе сыбыстар 
(мысалы, қосылу / жұтылу туралы) кіруі мүмкін. 

• № 1 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 2 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 3 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті 

4-деңгей

«Дағдарыстық жағдайлардың» көбі осы деңгейге 
жатады. Әдетте күнделікті проблемалардан сәл 
ауқымдырақ, толық шешу үшін аздап күш салуды 
талап етеді.
Мысалдар: мысалдарға қолдау қызметіне әсер етпей 
электр тоғын аз уақытқа өшіру немесе Twitter-дегі 
ызалы клиент жатуы мүмкін.

• № 1 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 2 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті  

• № 3 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті 

Бұл топты құрудың мақсатын, ол неліктен құрылғанын және не үшін жауап беретінін сипаттаңыз. 

Бірінші ден қою желісі 
 
Дағдарыстық жағдайдың туындағаны туралы біле салысымен компания ақпараттандыруы тиіс негізгі мүдделі тараптарды 
анықтаңыз. Тізімге жекелеген адамдардың аттары, ол адамдар мүшесі болып табылатын топтың/бөлімнің атауы және 
әрқайсысымен байланысудың ең жақсы тәсілдері кіруі тиіс. Ішкі чат немесе ортақ топтық электрондық пошта бар болған 
жағдайда, оларды көрсетіңіз.

• № 1 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті: электрондық поштасының мекен-жайы және (немесе) телефонының 
нөмірі 

• № 2 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті: электрондық поштасының мекен-жайы және (немесе) телефонының 
нөмірі 

• № 3 адам/топ: міндеті немесе  іс-әрекеті: электрондық поштасының мекен-жайы және (немесе) телефонының 
нөмірі...

• Топтың электрондық поштасы /байланысу түрі: осы жерде тізіп көрсетіңіз

Кеңейтілген ден қою тобы

Кеңейтілген ден қою тобы эскалацияның қай деңгейінде қатыстырылатынын көрсетіңіз. Бұдан басқа, кеңейтілген ден 
қою кіретін негізгі бөлімдерді көрсетіңіз және қажет болған жағдайда төменде көрсетілмеген, қажет болғанда тартылатын 
басқа топтарды немесе адамдарды атап көрсетіңіздер. Инциденттерге кеңейтілген ден қою тобына кіретін топтар келесі 
бөлімдерді қамтуы мүмкін:

Уақиғаларға ден қою тобы
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Функциялар мен міндеттер
Жалпы дағдарыс жағдайларында – оның эскалациясына қатыссыз - дағдарыстық жағдайдың туындағаны туралы ақпарат 
алғаннан кейін бөлімдердің / департаменттердің әрқайсысы не үшін жауап беруі тиіс? Ұйымыңыз үшін лайықты кез-келген 
басқа бөлімді қосуға болады.

Дағдарыстық жағдайды басқару процесі

1-кезең. ХАБАРЛАУ   

Ден қою тобына (жауапты тұлғаларға) жылдам хабарлауды қамтамасыз ету үшін қажет іс-әрекеттерді жазыңыз. Егер бір 
адам топқа хабарлаудың қажеттілігіне күмәнданатын болса, ол керек болып қалар деген оймен хабарлай салуы керек.

Ұйымыңыздың алдын-ала ескерту жүйесі өте қарапайым, мысалы, ішкі чат немесе электрондық пошта бола алады.

2-кезең. БАҒАЛАУ

Ден қою тобына хабарлағаннан кейін не болады? Топ (ықтималды) дағдарыстық жағдайды қалай бағалайтынын, қолжетімді 
ақпаратты қалай жинайтынын,  жоғарыда келтірілген эскалация сызбасының көмегімен жағдайды қалай жіктейтінін және 
одан  кейінгі шараларды қолдануға қалай дайындалатынын түсіндіріңіз.

Ең алдымен жауап беру қажет бірнеше сұрақ:

• Не болды?
• Қайда және қашан?
• Кім зардап шекті?
• Кім  қатыстырылды?
• Оқиға туралы біз қашан білдік?
• Әсері /ықтимал әсері қандай?
• Тікелей қаупі бар ма?
• Біз жалпы алғанда проблеманы тұтас түсінеміз бе? 

3-кезең. ЖАНДАНДЫРУ

Жоспарыңызды іске асырыңыз. Ден қою тобы тиісті әріптестерімен міндеттерге қатысты өзара қалай ықпалдасатынын 
және (немесе) нақты хабарламаларға қатысты сыртқы мүдделі тұлғалармен байланысты қалай жүзеге асыратынын 
түсіндіріңіз.

Төмендегі кестеде дағдарыстық жағдайда күтілетін  бірнеше міндетті жазыңыз және сол міндеттерді жекелеген бөлім  немесе 
жекелеген тұлға түріндегі жауапты тарапқа табыстаңыз. Бұл міндеттерге уақиғаларға ден қою тобының коммуникациялары, 
бастапқы сыртқы хабарламалар, ақпарат жинау/мониторингтеу, жиналыс үшін орын іздеу, топтың жиналу жиілігі және т.б. 
кіруі мүмкін. 

Команда / бөлімше Байланыс тұлғасының ТАӘ Функциялар мен міндеттер

Қоғаммен байланыс ТАӘ • Міндеттер мысалы

Науқастарды қолдау 
қызметі ТАӘ • Міндеттер мысалы

Заң бөлімі ТАӘ • Міндеттер мысалы

Әлеуметтік желілер/
маркетинг ТАӘ • Міндеттер мысалы

Кадрлар бөлімі ТАӘ • Міндеттер мысалы

Клиникалық бөлімшелер ТАӘ • Міндеттер мысалы

[Басқа бөлім] ТАӘ • Міндеттер мысалы
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Іс-әрекет Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

Іс-әрекет мысалы Жауапты тарап

4-кезең. ІСКЕ АСЫРУ

Уақиғаларға ден қою тобы жағдайды бағалауды, қарастыруды және жоюды қалай жалғастыратынын анықтаңыз. 
Ден қою шаралары уақиғаның немесе дағдарыстық жағдайдың түрі, ауқымы, көлемі мен ауырлық дәрежесіне қарай 
анықталады. Міндеттерге тиісті жағдайларда мүдделі тараптармен, қызметкерлермен және клиенттермен байланыс, кесте 
әзірлеу, сыртқы заңгерлік және техникалық көмекке жүгіну, модерация және БАҚ-на жауап беру, сол сияқты дағдарыстық 
коммуникациялар бойынша жоспарларыңызды жаңарту кіреді. Бұл тарауда кез-келген дағдарыстық жағдай үшін 
ұзақмерзімді және қысқамерзімді  қадамдар қарастырылуы тиіс.

5-кезең. АЯҚТАУ 

Дағдарыстық жағдайдың қауырт кезеңі артта қалған кезде дағдарыстық жағдайды, ден қою мен коммуникацияны басқаруды 
талдау үшін қайта топтау жүргізіңіз. Қандай өзгерістер енгізу керектігі туралы ойланыңыз да, сол өзгерістерді ескере отырып, 
жоспарды жаңартыңыз.

Бұдан бөлек, осы дағдарыстық жағдайдағы процестерді жетістіктермен, жиналған тәжірибемен және кемшіліктермен қатар дәл 
құжаттау үшін біреу жауап беруі тиіс. Өзін-өзі бағалауды пайдаланып, осы жағдайды шешудегі өзінің тиімділігін бағалау үшін топ 
бірге жұмыс істеуі тиіс.

Ақырында шешуді талап ететін проблемалар болған жағдайда немесе коммуникацияларды / бұқаралық ақпарат құралдарын 
одан әрі қарай мониторингтеу қажет болғанда бұл міндеттерді орындауды жекелеген адамдарға немесе бөлімдерге табыстаңыз.
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ІСТЕУГЕ БОЛАДЫ ІСТЕУГЕ БОЛМАЙДЫ

        Нені істеу керек екенінің мысалы         Нені істемеу керек екенінің мысалы

        Нені істеу керек екенінің мысалы         Нені істемеу керек екенінің мысалы

        Нені істеу керек екенінің мысалы         Нені істемеу керек екенінің мысалы

Нені істеу керек және нені істемеу керек

Сіздердің дағдарыстық коммуникацияларыңызда қандай озық тәжірибе (пайдалы әдістер) қолданылды? Бұл уақытта 
стресстуындауы мүмкін және шешімді асығыс қабылдау оңай, бұл пайдадан гөрі зиянын көбірек әкелуі мүмкін. Төменде 
дағдарысты басқару процесінде нені істеуге болатынын және нені істеуге болмайтынын жазыңыз.

Тиімді ден қою жоспарын қолдау 

Ұйымыңыздың дағдарыстық коммуникациялар жоспарының тиімділігі мен өзектілігіне көз жеткізу үшін жоспарды үнемі
жаңартып отырыңыз және ұжымыңыздың дағдарыстық жағдайды еңсере алу қабілетін тексеріп отырыңыз. Бұл дегеніміз 
жоспарды қажеттілігіне қарай түзетуді, дағдарыс бойынша жаттықтыру сценарийлерін берілген кезеңділікпен ұйымдастырып, 
пысықтауды, дағдарыстық коммуникация тобының барлық мүшелері үшін оқыту бағдарламасын әзірлеуді білдіреді. Аталған 
процестерді осы тарауда жазыңыз.
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2-қосымша
Коммуникация процесінде қателіктерге жол бермеу

Тәжірибелі спикер үшін коммуникация бойынша тоғыз кеңес [7]:    

1. Біріншіден, зиян келтірмеу керек. Сөздеріңіздің салдары болады – олардың дұрыс екеніне көз жеткізіп алыңыз.
2. Өзіңіз толығымен сенімді жайттарды ғана сөз ету керек. Жалған немесе тексерілмеген ақпарат бермеген жөн.
3. Адамдарға әсер қалдыруға емес, оларға ақпарат беруге көңіл бөлу керек. Күнделікті өмірде қолданатын тілде сөйлеңіз.
4. Ешқашан ертеңгі газеттің бірінші бетінде басылғанын көргіңіз келмейтін жайттар туралы жақ ашпаңыз.
5. Ешқашан жалған сөйлемеңіз. 
6. Орындай алмайтын уәделер бермеңіз.
7. «Айтарым жоқ» деген тіркесті пайдаланбаңіз. Жасырары бар адам сияқты көрінетін боласыз.
8. Ашуға бой алдырмаңыз. Бұқаралық ақпарат құралдарымен дау туындайтын болса, сіз міндетті түрде ұтыласыз әрі 

көпшіліктің алдында ұтыласыз.
9. Жорамалдаумен айналыспаңыз, болжам жасамаңыз және тұспалдамаңыз. Егер бірдеңені білмесеңіз, солай деп 

айтыңыз. 

Коммуникация процесіндегі күтпеген кедергілер [7]:

Кінә тағу: 

Проблема үшін жауапкершіліктегі өз үлесіңізді 
мойындаңыз. Кінәні немесе жауапкершілікті басқаларға 
аударуға тырыспаңыз және сынға ұшырамас үшін 
немесе өз кінәңізді мейлінше азайту үшін басқалардың 
кінәсін арттырмаңыз.

Шығындар:   

Ілеспе шығындарға емес, иеленетін артықшылықтарға 
баса назар аударыңыз.  Егер шығындар немесе 
қаржыландыру проблема болып табылса, мемлекеттік 
қаражатты жауапкершілікпен басқару қажеттігіне 
құрметпен қараңыз. Проблемаларды ақшалай 
құны тұрғысынан талқыламаңыз және қаражаттың 
жетіспеутініне шағымданбаңыз.

Кепілдіктер: 
 
Жетістіктерге және жүргізіліп жатқан жұмыстарға 
баса назар аударып, ықтималдық туралы айтқан 
жөн. «Ешқандай кепілдік жоқ» деген сияқты сөздерді 
айтпаңыз.

Әзіл:  

Әзілдемеген жөн. Егер әзілдесеңіз, өзіңізге қатысты 
болсын. Әзілді қауіпсіздікке, денсаулыққа қатысты 
немесе тәуекелді сипаттаған кезде пайдаланбаңыз.

Бейнелік мысалдар:  

Өз көзқарасыңызды білдіру үшін мысалдарды, 
оқиғаларды ұқсас жағдайларды пайдаланыңыз. 
Аудитория (тіпті өз көзқарасыңызды білдіру үшін 
оқиғалар мен ұқсас жағдайларды пайдалансаңыз да) 
сізді оңай әрі бірден түсіне қояды деп ойламаңыз.  

Шабуылдау:  

Адамдарға емес, проблемаларға ден қойыңыз. 
Пікірталасты жалғастыруға емес, оларды доғаруға 
ұмтылыңыз. Шабуылға шабуылмен жауап бермеңіз.

Рай / сөзсіз хабарламалар:   

Сабырлы, ықыласты және сыпайы күйден танбаңыз. 
Денеңізді босаң, бейтарап ұстаңыз. Жақсы қарым-
қатынас жасау қабілетіңізге сезімдеріңіздің кедергі 
келтіруіне жол бермеңіз. Ешқашан жирену, түңілу, 
бейжайлық немесе масаттану танытпаңыз. Әрдайым 
ұстамды болыңыз. Қимыл-қозғалыстарыңыз, дене 
қалпыңыз немесе киіміңіз хабарамаңызға әсер етуіне 
жол бермеңіз. 
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Жаргон (күрделі терминология): 

Барлық техникалық терминдер мен қысқартуларға 
анықтама беріңіздер. Аудиторияңыздың тіпті аздаған 
бөлігіне ғана түсініксіз болатын сөздер мен тіркестерді 
пайдаланбаңыз.

Презентациялардың ұзақтығы:  

15 минуттық иланымды презентация жоспарлап, 
жаттығыңыз да, өткізіңіз. Сіздің айтатыныңыз 
басқа тақырыптардан қызықтырақ және көбірек 
уақытты қажет етеді деп санамаңыз. Сонымен бірге, 
аудиторияның жауап беруді қажет ететін маңызды 
сұрақтары бар болса, 15 минутпен шектелмеңіз.  

Ұнамсыз мәлімдемелер: 

Айыптауларды қысқаша теріске шығарыңыз. 
Айыптауларды қайталамаңыз және оларға шынайылық 
беру үшін сілтеме жасамаңыз.

Ұнамсыз сөздер мен сөз тіркестері: 

Ұнамды немесе бейтарап терминдерді пайдаланыңыз. 
Ұлттық проблемаларды еске салмаңыз және ағымдағы 
жағдайды кемітіп көрсету үшін салыстыру жүргізбеңіз 
(мысалы, «Бұл сіздерге 9/11 емес» деп айтпаңыз). 

«Хаттама үшін емес»: 

Сіздің сөзіңіз бен ісіңіз көпшіліктің көз алдында деп 
санаңыз. Бөгде пікір немесе «құпия» ескертпелер 
жасамаңыз. Ереже мынандай: газеттердің бірінші 
беттерінде жарияланғанын көргіңіз келмейтін жайттар 
туралы ешқашан сөз қозғамаңыз.  

Тұлғаны анықтау:   

Ұйымның атынан сөйлеңіз. «Біз» есімдігін пайдаланыңыз. 
Көтеріліп отырған мәселелер бойынша жалғыз сіз ғана 
беделді адам немесе сіз шешім қабылдайтын жалғыз 
адам болып табылатындай пікір қалыптастырмаңыз. 
Өзіңіз өкілі болып табылатын ұйыммен ешқашан 
келіспеушілік білдірмеңіз, мысалы: «Өз басым 
келіспеймін» немесе «Меніңше, …» немесе ««Бұндай 
жағдайда мен ... етер едім»» деп айтпаңыз. 

Уәде беру:  

Одан да тырысып көруге дайын екеніңізді мәлімдеген 
жөн. Орындай алатын нәрсені ғана уәде етіңіз. Орындай 
алмайтын болсаңыз,  уәде етпеңіз және басқа біреудің 
атынан ешқашан уәде бермеңіз.

Тек сөзге ғана сену:  

Негізгі тұстарды баса көрсету үшін көрнекі құралдар 
мен үлестірме материалдарды пайдаланыңыз. Өзіңіздің 
көзқарасыңызды түсіндіру үшін бірыңғай сөзге ғана 
сенім артпаңыз.  

Жорамал: 

Не болғаны, қазіргі жағдай және не істелетіні туралы 
деректерге сүйеніңіз. Не істеуге болатын еді немесе не 
болуы мүмкін еді деп немесе болжанғаннан өзгеше, 
ықтимал нәтижелер туралы немесе оқиғаның өрбуінің 
ең нашар сценарийі туралы болжам жасамаңыз.

Статистика: 

Оны барынша маңызды сәттерді айғақтау үшін және 
үдерістер мен жетістіктерді бөліп   көрсету үшін 
пайдаланыңыз. Сөйлейтін сөзіңізді басты назар 
сандарға аударылмайтындай етіп құрыңыз және 
сандарды тым артық пайдаланбаңыз.
 
Техникалық жай-жапсар және деректер: 

Тілектестік білдіруге, жұмсалатын күш-жігерге және 
нәтижелерге баса назар аударыңыз. Аудиторияға  
ұсақ-түйектерді үймелетіп, толық ақпарат беруге 
тырыспаңыз. 
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3-қосымша
Дағдарысқа ден қоюдың тоғыз қадамы
Қандай да болмасын оқиға орын алғаннан кейінгі алғашқы бірнеше сағатта аласапыран болатыны анық. Бұл - 
белгісіздік белең алатын, жылдам әрекет етудің шешуші маңызы бар уақыт. Бұл - сонымен қатар қоғамдық ұйымдар 
өздерімен-өздері оңаша қалатын уақыт. Көп жағдайда дағдарыстық коммуникациялар жоспары ұйым орын алған 
жағдайға өте тез ден қоя алуы үшін бастапқы шешімдерді алдын-ала анықтау мақсатында әзірленеді. Әрбір оқиға 
бірегей болғанымен, келесі тоғыз қадам елеулі дәрежеде әмбебап болып табылады [6, 8–10]. 

2-қадам. Дағдарыс туралы хабарлаңыз  

Мыналарды анықтау өте маңызды:  
• Бағыныш сатысына кімдерді қосу қажет? 
• Қандай деңгейге дейін? 
• Ұйым шеңберінде қай тұста? – яғни қай бөлімдер мен қызметкерлер дағдарыс туралы бірінші болып есту керек? 

Кейбір ескертпелер міндетті болуы мүмкін, ал басқалары келісілген және тиімді ден қою үшін қажет болуы мүмкін. 
Кімге, қашан, қалай хабар бергеніңізді және нәтиже қандай болғанын тіркеп отырыңыз.

• Ақпаратты және оның түсінуді бейіндік 
сарапшылардың көмегімен нақтылаңыз.

• «Қанша?» және «зардап шеккен аумақтың көлемі 
қандай?» деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, 
оқиғаның көлемі мен ауқымын бағалаңыз. 

• Бұқаралық ақпарат құралдарының және 
жұртшылықтың заңды қызығушылығын 
қанағаттандыру үшін кадрлар мен ресурстарға 
қажеттіліктерді анықтай бастаңыз.

• Қосымша ақпаратқа қол жеткізу тәсілдерін 
қарастырыңыз.

• Бұл ықтималды дағдарыстық жағдай туралы кімге 
хабарлау керек екенін шешіңіз. 

• Деректерді жинаңыз да (мүмкіндігінше), оларды 
екіншілікті дерекккөздердің көмегімен тексеріңіз.

• Ақпараттың қайдан шыққанын айқындаңыз да, 
шынайылығына көз жеткізіңіз. Бұл ресми дереккөз 
бе, басқа мекемеден немесе бейресми арнадан, 
мәселен, үкіметтік емес серіктестен алынған 
хабарлама ма? 

• БАҚ-тағы және әлеуметтік желілердегі болжаммен 
айтылған сыбыстарға күмән келтіріңіз.

• Бұл ақпараттың басқа хабарламалармен ұйқасатын-
ұйқаспайтынын анықтаңыз. 

• Оқиғаның сипатталуының шындыққа жанасатынын-
жанаспайтынын анықтаңыз. 

3-қадам. Дағдарыстық жағдайды бағалаңыз (дағдарысқа қарсы жоспарды 
іске қосыңыз)   
Оқиға болып жатқан уақыт бойы ақпарат жинауды және жағдай туралы мәліметтерді жаңартып отыруды жалғастыру 
керек. Жағдайдың ауырлық дәрежесін, қандай ақпаратты хабарлау керектігін, мақсаттық аудитория мен үдерістер 
ресурстар және коммуникация жөніндегі қызметкерлер үшін ықтималды залалды анықтауға тырысыңыздар.
Жаңа мәліметтер жинау медиа-мониторинг арқылы үздіксіз зерттеу жүргізуді және төтенше жағдайларға ден қоюшы 
басқа мекемелермен, денсаулық сақтау саласындағы серіктестермен және жұртшылықпен жұмыс істеуді талап 
етеді. Келесі сұрақтар осы күш-жігерді шоғырландыруға көмектеседі.

1-қадам. Жағдайды тексеріңіз  
Жағдайды білу – бұл саналы түрде ден қою үшін алғашқы қадам.  Ақпарат жеткіліксіз болады және көптеген жолға 
қойылған байланыс арналары бұзылуы мүмкін. Жағдайды тексерген кезде келесі мәселелерді ескеріңіз: 

• Дағдарыстық жағдайды басқару үшін қандай 
ұйым, бөлімше немесе жеке тұлға жауап 
береді? Жауапты бөлімшемен тікелей және жиі 
байланыс жолға қойылғанына көз жеткізіңіз.

• Не орын алды және қандай ден қою шаралары 
өткізіліп жатыр? Деректерді жинауды және 
тексеруді жалғастырыңыз. 

• Осы дағдарыстық жағдайды еңсеру үшін 
ұйымыңыз не істеп жатыр?

• Ақпаратты қандай басқа мекемелер жинайды 
және жалпылайды? 

• Басқа мекемелер мен ұйымдар қандай ден қою 
шараларын қабылдайды?

• Бұл дағдарыстық жағдайдан зардап шеккендер 
кімдер? Олар жағдайды қалай түсінеді? Олар 
нені білгісі келеді? Олармен қалай байланысуға  
болады?

• Халық не істеуі тиіс? 
• Интернетте және бұқаралық ақпарат 

құралдарында не айтылып жатыр? Ресми және 
бейресми мониторинг жүйелерін іске қосыңыз. 

• Бұл оқиға туралы не айтылып жатыр? Ақпарат 
нақты ма? Әртүрлі көздерден алынған 
ақпараттың бір-біріне қаншалықты сай екенін 
анықтаңыз (өрескел айырмашылықтар жоқ па).
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4-қадам. Тапсырмаларды жедел түрде беріңіз 

Оқиға айналасындағы бастапқы міндетке жауапты тұлғаларды тағайындау кіреді. Бұның көбі дағдарысқа қарсы 
жоспарда алдын-ала анықталуы тиіс. Қызметкерлердің бар-жоқтығы мен оқиғаның сипатына қарай кейбір өзгерістер 
енгізу қажет болуы мүмкін. Ұйымдастырушылық процестерді жедел және ағымдағы мәселелерге бөлуге болады.

• Дағдарысты операциялық, бағдарламалық және 
ғылыми тұрғыдан кім басқаратынын анықтаңыз.

• Қоғаммен байланыс жөніндегі команда дағдарысты 
басқару үшін жауап беретін басшымен қалай 
бірлесіп жұмыс істейтіні туралы ойланыңыз. 
Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер қандай 
жиындарға қатысуы тиіс?

• Дағдарыстық коммуникациялар топтарының 
құрамына кімдер кіреді (БАҚ, желі, жұртшылық, 
серіктестер, мүдделі тараптар және әкімшілік)? Олар 
қаншалықты тиімді ма?

• Ағымдағы, анағұрлым маңызды басымдықтар 
қандай?

• Қандай ресурстар қажет? Қызметкерлер штаты 
жеткілікті ме?

• Дағдарыстық жағдайдың шиеленісу ықтималдығы 
қандай? 

• Оқиғалар бұқаралық ақпарат құралдары мен 
жұртшылық тарапынан қызығушылықтың 
қарқындай түсуіне әкеле ме?

• Сыбыстар немесе қақтығысты сәттер (сәйкес 
келмейтін ақпарат) пайда болды ма?

• Ұйым бұл мәселелерге қалай ден қоюы тиіс? 
Қазіргі уақытта  ден қою шарасы бар ма және ол 
қаншалықты жеткілікті болап табылады?

• Ұйым бұқаралық ақпарат құралдары үшін 
осы дағдарыстық жағдай туралы ақпарат көзі 
болып қала беруі керек пе? Кейбір мәселелерді 
басқа топтардың немесе мекемелердің шешкені 
орындырақ бола ма?

• Командалар шамамен бірдей тиімділікпен жұмыс 
істей ме? Тиімділікті қалай арттыруға болады?

• Мақұлдау процесі тиімді жұмыс істейді ме? Оны 
қалай жақсартуға болады?

• Бұл оқиға бойынша көпшілікпен байланыста болатын 
өкіл («сөйлеуші бас») кім болып табылады және оған 
қандай қолдау керек болуы мүмкін (яғни, қосымша 
өкілдер ретінде бейіндік сарапшылар керек пе әлде 
керек емес пе, қосымша брифинг немесе оқыту 
қажет пе)?

• Қоғаммен байланыс жөніндегі команданың жұмыс 
кестесі қандай болуы тиіс – тәулігіне 10, 12, 20 немесе 
24 сағат және аптасына 5, 6 немесе 7 күн?

• Қоғаммен байланыс жөніндегі қызметкерлер іс-
сапарларларға шыға ма?

• Қосымша қаражат керек пе?
• Коммуникация саласындағы мердігердің қолдауы 

қажет пе?  

Ағымдағы ұйымдастыушылық мәселелер:  

• Серіктес болу ден қою шараларын жақсарта ала 
ма? Егер солай болса, онда кімдерді және қалай 
тартаcыздар? 

• Серіктестер ден қою шараларына қатысқысы келе 
ме? Қатысқысы келсе, кім және қалай?

• Ресурстар жеткілікті ме? Кадрлық ресурстарды қайта 
бөлу керек пе?

• Ұйым БАҚ үшін күнделікті жаңа мәліметтер беретін 
уақыт белгілеуі тиіс пе әлде тұрақты түрде жаңа 
мәліметтер беруін доғаруы керек пе?

• Бейіндік сарапшылармен жекелеген 
сұхбаттасулардың қажеттігін төмендету үшін 
күнделікті немесе апта сайын брифингтер өткізген 
орынды ма әлде жоқ па?

• Дағдарыстық жағдай бойынша жұмыс істеуге 
уақытша тағайындалған қызметкерлерді әдеттегі 
міндеттерін атқаруға қайтару керек пе әлде жоқ па?

• Жұмыс істеу сағаттарын арттыру керек пе әлде 
қысқарту керек пе?

• Қосымша ақпарат алу және оны жұртшылық пен 
БАҚ-на ұсыну үшін қосымша қаражат керек пе?

• Бұл дағдарысты басқару үшін және әкімшілер үшін 
ұйым жұртшылықтан және БАҚ-нан қандай пайдалы 
нәрселерді біледі? 

Шұғыл мәселелер бойынша да, сол сияқты ұзақмерзімді мәселелерде де серіктестіктердің іс-әрекеттерін үйлестірудің 
шешуші маңызы бар. Серіктестерді тарту жөніндегі мәселелерге мыналар кіруі мүмкін:

• Бұл оиғада серіктес ұйымдар кімдер болып 
табылады (кәдуілгі және жаңа)? Олар нұсқаулық 
алды ма / олар үшін брифинг өткізілді ме? Олар 
өздерінің беделдері үшін алаңдаулы ма әлде жоқ па?

• Ден қою шараларына қандай серіктестер қатысады 
немесе қатысуы тиіс? Үйлестіруді қалай қамтамасыз 
ету керек? 

Жедел мәселелерге мыналар кіруі мүмкін:
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5-қадам. Ақпаратты дайындаңыз және мақұлдатыңыз    

Жарияланатын ақпаратты тез мақұлдау және бекіту күш салуды керек етеді және күрделі болып табылады. Бекіту процесі 
әр ұйымда өзгеше болып табылады. Бұл функцияға хабарламалар әзірлеу және жөнелту, ақпаратты ұйымның  ішінде бекіту 
және үйлестіру кіреді. Бекіту процесі үшін бірнеше мәселе маңызды: 

• Бұл қандай аудиторияға бағытталған (тікелей әлде 
қашықтағы ма)? Бұл оқиғадан кім зардап шекті? Кім 
әбіржулы немесе алаңдаулы? Кімге ескерту керек?

• Аудиторияның түсіну қабілеті, тәжірибесі мен 
құндылықтары қандай?

• Олардың ақпаратқа қатысты тікелей және 
ұзақмерзімді қажеттіліктері және қалаулары қандай?

• Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері нені 
білгісі келеді?

• Ұйымыңыз қалай тиісінше жанашырлық (эмпатия) 
көрсете алады?

• Деректер қандай? Не болды?

• Ұйымның бұл мәселе бойынша ұстанымы қандай? 
Бұл мәселеге қатысы саясат немесе құндылықтар 
бар ма?

• Ұйымыңыз қандай әрекеттер жасап жатыр? 
Ұйымыңыз бұл мәселені қалай шешіп жатыр?

• Мұндай жағдай қайталанбас үшін ұйымыңыз не істей 
алады?

• Басқа қандай мекемелер немесе топтар 
қатыстырылған және олар не дейді?

• Халық не істеуі керек?
• Қандай ақпарат қолжетімді және қосымша ақпарат 

қашан қолжетімді болады?

6-қадам. Ақпаратты алдын ала ұйымдастырылған арналар бойынша 
жариялаңыз  

Дағдарыстық және төтенше жағдайлардағы коммуникация функциясының мәні ақпаратты негізгі аудиторияға жеткізу 
болып табылады. БАҚ тарапынан қойылуы ықтимал сұрақтарды болжау және олардың рөлдерін түсіну коммуникацияның 
тиімділігін арттыра алады.
 

Ақпарат БАҚ-на тиімді берілген жағдайда жағдайды дұрыс 
баяндамау ықтималдығы азаяды. Соның арқасында БАҚ 
тарапынан қойылуы мүмкін сұрақтарды болжауға болады, 
мысалы: 

БАҚ-қа ақпараттың кейбір негізгі түрлерін беруге болады: 

• Кім жауапты? 
• Зардап шеккен адамдар үшін сіз не істеп жатырсыздар? 
• Жағдай бақылауда ма? 
• Не күтуге болады? 
• Бұл неліктен орын алды? 
• Неліктен мұның беті қайтарылмады? 
• Тағы басқа қандай келеңсіздік болуы мүмкін? 
• Сіздер осы мәселе бойынша қашан жұмыс істей 

бастадыңыздар (бұл туралы қашан білдіңіздер, мұны 
қашан анықтадыңыздар)?

• Бұл деректер немесе нәтижелер нені білдіреді?
• Сіз айтпай отырған қандай да бір жағымсыз 

жаңалықтар бар ма?
• Біз молырақ ақпаратты қашан ала аламыз?

• Тек мақұлданған және бекітілген ақпаратты ғана 
тиісті арналар бойынша беріңіз. Жорамалдаумен 
айналыспаңыз және  шектен тыс оптимист 
болмаңыз.

• Орын алған оқиға туралы деректерді қайталаңыз. 
• Деректер жинау және тексеріс жүргізу барысын 

сипаттап беріңіз.
• Ұйымыңыз дағдарыстық жағдайға байланысты не 

істеп жатқанын сипаттап беріңіз.
• Басқа ұйымдар не істеп жатқанын сипаттап беріңіз.
• Халық не істеуі тиіс екенін түсіндіріңіз.
• Оқиға туралы қосымша ақпаратты қалай алуға 

болатынын айтып беріңіз. 
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7-қадам. Кері байланыс алыңыз және дағдарыстық жағдайды бағалаңыз

Дағдарыстық жағдай орын алғаннан кейін мүмкіндік туа сала ұйымның ден қою шараларын бағалауды жүргізіңіз. Негізгі 
аудиториядан кері байланыс алыңыз. Негізгі және жаңа бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларды бағалаңыз. 
Бұл кемшіліктер мен проблемаларды жою үшін хабарламаларды түзетуге мүмкіндік береді.

Бұл бағалаулар сонымен қатар сабақ алу барысында да маңызды:  

• Дағдарыстық жағдайдың бастапқы кезеңінде 
жазбалар немесе бақылаулардың аудиожазбасын 
жасаңыз.

• Ерекше аудиторияның, соның ішінде ерекше 
қажеттіліктері бар топтар мен осал топтардың 
қажеттіліктерін анықтаңыз.

• Әртүрлі аудиторияның, серіктестердің, мекемелер 
мен мүдделі тараптардың алып-қосарлары мен сыни 
ескертулерін жинап, талдаңыз.

• БАҚ-та хабар таратылуы мен интернет желісіндегі 
белсенділік туралы мәліметтерді жинап, талдаңыз.

• Алынған сабақтарды пысықтау үшін жіті талдау 
/ қорытындылау  жүргізіңіз (орын алған келеңсіз 
жағдайларды, ненің дұрыс, ненің бұрыс болғандығына 
дереу шолу жасау)

• Өткізілген дағдарыстық коммуникация туралы «күшті 
және әлсіз жақтар, мүмкіндіктер және қатерлер» есебін 
(SWOT) дайындаңыз. Талдаудың нәтижелерін ұйымның 
басшылығына жеткізіңіз.

• Ұйым ішінде нәтижелермен бөлісіңіз.
• Дағдарыстық коммуникациялар жоспарына өзгерістер 

енгізу қажеттігін анықтаңыз.
• Бұйрықтарды, ережелер мен  процестер өзгерту 

қажеттігін анықтаңыз.
• Тиісті оқыту шараларын өткізіп, ұйымға өзгерістерді 

енгізіңіз.
• Жиналған тәжірибе негізінде дағдарысқа қатысты 

ережелер мен процедураларды қайта қарап шығыңыз

8-қадам. Халықты ағарту      

Дағдарыстық жағдайдың қарқыны төмендей бастаған кезде ұйымыңызға халықты ағарту (оқыту) бойынша  қосымша 
іс-шаралар өткізуі қажет болуы мүмкін. Халық оқиғаны қадағалап отырғандықтан, бұл халықтың түсінуін, қолдауы мен 
дайындығын жақсарту мүмкіндігіне айнала алады. Халық бұл кезеңде сондай-ақ ақпарат пен мінез-құлықтағы өзгерістерге 
сезімтал болуы мүмкін.

Келесі іс-шараларды орындау мүмкіндігін қарастырыңыз:

• Осы дағдарыспен байланысты денсаулық сақтау 
секторындағы тиісті проблемалар туралы аудиторияға 
баяндаудың қажеттігін бағалаңыз

• Осы дағдарыспен байланысты жұртшылықтың 
түсіну қабілетін және ақпараттық қажеттіліктерін 
анықтаңыз. Түзетуді талап ететін бұрыс түсіну немесе 
келеңсіздіктер бар ма?

• Ұйымның осы мәселе бойынша денсаулыққа 
қатысты хабарламаларын халық түсіне ме? Халық 
тиісті іс-әрекеттерді жасап жатыр ма?

• Дағдарыстық жағдай әсерін тигізбеген аудиторияны 
ағартуға тарту қажеттігі туралы шешім  қабылдаңыз.

• Осы дағдарыстағы негізгі хабарламаларды денсаулық 
сақтау секторындағы басқа коммуникациялық іс-
шараларға, мысалы, «Ұлттық иммундау апталығына» 
қосқан жөн бе?

• Бұл оқиғаны осы дағдарыспен байланысты 
қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы басқа 
хабарламаларды тарату үшін пайдалану керек пе? 

• Осы дағдарыстық жағдайдың нәтижесінде сайттарды 
жаңарту қаншалықты қажет?

• Дағдарысқа қарсы материалдарды заң жүзінде 
бекітудің қажет бар ма?

• Бұл жағдайда дағдарыстан кейінгі, алдын-ала 
дайындалған мақалалар сериясы пайдалы бола  ма?

9-қадам. Оқиғаларға мониторинг жүргізу      

Мониторинг барлық кезеңдерде жүргізілуі тиіс. Ол тұрақты кері байланысты қамтамасыз етеді және хабарламаларды немесе 
жалпы коммуникациялық стратегияны қалай өзгерту керек екенін анықтайды.
Дағдарыстық жағдайдағы мониторинг хаттамасына мыналар кіреді: 
• Медиа-мониторинг, соның ішінде теледидар, радио, негізгі және мамандандырылған баспа басылымдары.
• Интернет желісін, соның ішінде әлеуметтік желілер мен солармен байланысы бар сайттарға мониторинг жүргізу.
• Басты серіктестермен, мысалы, денсаулық сақтау саласындағы басқа ұйымдармен  және мемлекеттік агенттіктермен, 

бейіндік сарапшылармен және серіктестермен тұрақты ақпарат алмасу.
• Қоғамдық пікірге мониторинг жүргізу және басқа да тиісті ақпаратты жинау.
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