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Бүгінде бүкіл әлем бойынша электрондық денсаулық сақтаудан цифрлық денсаулық сақтауға 
өту байқалуда, бұл көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған. 
Әлемдегі цифрлық денсаулық сақтау саласындағы жалпы үрдістерге сәйкес Қазақстан мобильді 
денсаулық сақтау саласында белсенді жұмыс істеуге ұмтылады. Мобильді денсаулық сақтау 
бұрын телефон желісі арқылы дауыстық байланысты қолданған процестер мен қызметтерге 
салыстырмалы түрде оңай енгізілуде. Елімізде қазірдің өзінде мобильді байланысты 
пайдаланатын медициналық ақпараттық-анықтамалық қызметтер, тегін желілер мен шұғыл 
қызметтер жұмыс істейді. Денсаулық сақтау, эпидемиологиялық қадағалау және онлайн-
кеңес беру жүйелерінде халықтың хабардарлығын арттыру үшін мобильді денсаулық сақтау 
сирек қолданылады. Бұл үшін медицина қызметкерлерінің қажетті әлеуеті мен инфрақұрылым 
талап етіледі. Қазақстанда цифрландыруды дамыту міндеттерін түсіну - мобильді денсаулық 
сақтауды ұлттық және қосалқы ұлттық деңгейлерде ілгерілетудегі маңызды кезең.

Осы нұсқаулықтың мақсаты – жасөспірімдер мен жастарға онлайн-кеңес беру бойынша 
денсаулық сақтаудың бастапқы буындағы медицина қызметкерлерінің әлеуетін арттыру. 
Оқу құралын тәжірибеде қолдану жасөспірімдер онлайн режимінде жиі жүгінетін мәселелер 
бойынша қашықтықтан медициналық қызметтер көрсетуге мүмкіндік береді. Нұсқаулық 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының (ДДСҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қорының (ЮНИСЕФ) және БҰҰ 
халықтың қоныстануы саласындағы қорының (ЮНФПА) ұсынымдары негізінде жасалды.

Бүгінгі жастардың денсаулығына қатысты негізгі мәселелер, әдетте, мінез-құлық пен қауіпті 
ортаға байланысты, оның ішінде дененің жарақаттануын, психикалық белсенді заттарды теріс 
пайдалануды, психикалық ауруларды, жыныстық және репродуктивті денсаулық мәселелерін, 
соның ішінде АИТВ сияқты жыныстық жолмен берілетін ауруларды атап айтуға болады.

Көптеген жасөспірімдер мен жастар өздерінің денсаулығына төнетін қауіп-қатерлер 
туралы білмейді және көбінесе тиісті медициналық қызметтер мен ақпаратқа қол жеткізе 
алмайды. Осыған байланысты, жастар үшін қолжетімді медициналық қызметтерді ілгерілету 
және хабардарлықты арттыру бойынша жұмысты жандандыру қажет. Денсаулық сақтау 
саласындағы саясаткерлер мен мамандар жасөспірімдер мен жастарды қолдау, қымбат емес 
және құпия медициналық қызметтерді енгізу және мектептер мен елді мекендерде денсаулық 
сақтау бағдарламаларын кеңейту туралы тиімді заңдардың қабылдануына ықпал ете алады.

АЛҒЫСӨЗ
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

КІРІСПЕ 

Бұл онлайн және офлайн режимінде жұмыс істеуге арналған пайдалы және қолайлы нұсқаулық.  

Нұсқаулық медицина қызметкерлерінің пациенттермен және (немесе) олардың заңды 
өкілдерімен қашықтықтан өзара әрекеттесу кезінде цифрлық технологияларды қолдана 
отырып, медициналық-әлеуметтік қызметтер көрсетуге арналған.  

Нұсқаулықты қолданудың нәтижесі өз денсаулығы мен әл-ауқатына қатысты жауаптар 
мен шешімдер іздейтін жастарды қолдау болуы керек. Жасөспірімдер мен жастарға 
ақпарат, қолдау қажет және олар өздерін мойындағанды қалайды, сондықтан онлайн 
платформалардың болуы өте маңызды.

Нұсқаулық жасөспірімдерге бастапқы медициналық қызметтер (оның ішінде 
ағартушылық қызметтер, профилактика және емдеу қызметтері) ұсынатын денсаулық 
сақтау қызметкерлеріне арналған. Оларға дәрігерлер, акушерлер, медбикелер, әлеуметтік 
қызметкерлер, психологтер және бастапқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК) 
ұйымдарының басқа да қызметкерлері жатады. Нұсқаулық елді мекендердің көпшілігінде 
бастапқы буын медицина қызметкерлері балаларға да, ересектерге де медициналық 
көмек көрсететіндігін ескереді. 

Нұсқаулық медицина қызметкерлеріне онлайн кеңес беру жағдайында жасөспірімдердің 
қажеттіліктеріне неғұрлым тиімді және ілтипатпен көңіл бөлуге мүмкіндік береді және 
нысаналы топтармен жұмыс істеуде қадамдық нұсқаулықтарды ұсынады.  

Онлайн платформа дегеніміз не?

Онлайн платформаның екі негізгі мақсаты бар: ақпараттандыру және өзара әрекеттесу. 
Жасөспіріммен өзара әрекеттесу онлайн кеңес беру арқылы жүзеге асырылады. Онлайн 
платформа жасөспірімдерге интеграцияланған медициналық-әлеуметтік қызметтер 
көрсету, сондай-ақ оларды денсаулық, әл-ауқат және даму мәселелері бойынша 
ақпараттандыру үшін құрылған. 

 Интернеттегі платформа жасөспірімдерді қолдаудың басқа түрлерімен салыстырғанда 
бірнеше артықшылықтарға ие. Ол 24/7 қол жетімді, географиялық кедергілері жоқ, 
пациенттер үшін шығындарды азайтады, сондай-ақ қызметті құпия түрде алуға мүмкіндік 
береді. 

Онлайн платформада жасөспірімдерді қолдау бірнеше мақсатты көздейді. Онлайн 
платформа жасөспірімдерге хабардарлықты арттыруға, денсаулық пен даму мәселелерінде 
қолдауды сезінуге, өзін-өзі басқару дағдыларын жақсартуға және кедергілерді жеңуге, 
позитивті болуға және өз болашағын неғұрлым тиімді бақылауға көмектеседі.

Өзара әрекеттесу және ақпараттандыру дегеніміз нені білдіреді?
Өзара әрекеттесу жасөспірімдер мен жастарды қолдаудың негізі болып табылады. Онлайн 
платформада жұмыс істеу үшін медицина қызметкерлеріне жасөспірімдердің денсаулығы 
мен дамуы туралы білім қажет. Сондай-ақ, олар бұл білімді клиникалық тәжірибеде кеңес беру 
арқылы қолдану дағдыларына ие болуы керек. Сонымен қатар, жасөспірімдердің электронды 

«Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған 
қашықтықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығы дегеніміз не? 
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денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуін, дағдылары мен ақпараттарын қамтамасыз ету 
маңызды.

Ақпараттандыру. Онлайн платформа сіздің мақсатты тобыңыз үшін ақпараттандырудың 
тиімді құралы бола алады. Онлайн платформада жасөспірімдердің денсаулығы мен әл-ауқаты 
туралы тиісті ақпарат болмаған жағдайда, жастардың денсаулық орталығының веб-сайтында 
жетіспейтін ақпаратты қосу пайдалы болар еді. Ақпаратты ұйымыңыздың веб-сайтына 
орналастырған кезде сенімді ақпарат көздерін қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. 

«Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығы мен ДДСҰ, ЮНИСЕФ және ЮНФПА басқа да Құралдарының 
арасында қандай байланыс бар? 

Нұсқаулық ДДСҰ, ЮНИСЕФ және ЮНФПА қолда бар құралдарының базасында әзірленді, 
сондай-ақ оларды мынадай тақырыптар бойынша толықтырады:  

• Жасөспірімдер мен ересектер ауруларын ықпалдастыра қарау;  
• Жүктілік пен босануды ықпалдастыра жүргізу; 
• Отбасын жоспарлау саласындағы клиенттер мен медицина қызметкерлері үшін шешім 

қабылдау құралы;
• 12-18 жас аралығындағы жасөспірімдер үшін жақсы ата-ана болуды үйренеміз;
• Дені сау жасөспірімді өсіру немесе Жасөспірімдік шақты қалай өткеру керек;
•  Adolescent job aid. A handy desk reference tool for primary level health workers.

«Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығы қалай құрылды?

Нұсқаулықта 3 негізгі бөлім бар:   
1-бөлім: Жасөспірімдер мен медициналық қызметкер арасындағы клиникалық онлайн-

өзара әрекеттесу.  
2-бөлім: Мінез-құлық алгоритмдері, жасөспіріммен тілдесу бойынша ұсыныстар және жиі 

қойылатын сұрақтар.  
3 бөлім:  Жасөспірімдер мен ата-аналарды немесе басқа еріп жүретін ересектерді таныстыру 

қажет ақпарат.  

«Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығын қалай пайдалануға болады?   

Ең алдымен Нұсқаулықтың мазмұнымен танысыңыз.

1-бөлім: Осы бөлімдегі цифрлық платформаларды пайдалану бойынша ұсыныстарды 
оқыңыз. Мүмкін болса, әріптестеріңізбен кеңесіңіз/талқылаңыз. 

2-бөлім: Алгоритмдер тізімін зерттеңіз. Өз қызметіңізде жиі кездесетін тақырыпты таңдаңыз. 
Әрі қарай, мәселені анықтау үшін «Сұраңыз» және «Тыңдаңыз» айдарларындағы ұсыныстар 
туралы ойланып, алгоритмді мұқият оқып шығыңыз. Әр жіктеудің тәсілін түсіндіретін 
нұсқаулықпен танысыңыз. Әрі қарай, жасөспірімге және оны алып жүретін ересек адамға 
берілетін ақпаратты, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды зерттеңіз.

3-бөлім: Бар сұрақтар тізімін қарап шығыңыз. Кез-келген тақырыпты таңдап, жасөспірімдер 
мен олардың ата-аналарына арналған негізгі ақпаратты оқыңыз. Кейіннен оны өз жұмысыңызда 
қолданыңыз.   
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Нұсқаулық сізге тек негізгі мәселеге тоқтап қалмауға, жасөспірімге немесе оның ата-анасына 
хабарламаған мәселелердің барлығын анықтауға және шешуге тырысуға кеңес береді.

1-суретте «Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін 
медициналық-әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығынан алгоритмдерді, ұсыныстарды және 
ақпараттық формулярларды пайдалану мысалдары көрсетілген.

Р.S. HEADSS - бұл өмір сүру ортасын, білім беруді, тамақтануды, қызметті, жыныстық қатынасты, 
есірткіні, қауіпсіздікті, суицидті/депрессияны бағалауға қатысты ағылшын тіліндегі акроним. 

«Жасөспірімдерге арналған қашықтықтан көрсетілетін медициналық-әлеуметтік қызметтер» 
нұсқаулығын қолдана бастағанда, әр алгоритм мен ұсынысты мұқият оқып шығыңыз. 
Уақыт өте келе сіз бұл жұмысты тезірек жасай аласыз. Сіз қандай аспектілерге көбірек 
назар аудару керектігін және қайсысын өткізіп жіберу керектігін меңгеретін боласыз. 

«Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтер» нұсқаулығында ең көп кездесетін шағымдарға қатысты 25 алгоритм 
мен ұсыныстар болса да, жасөспірімдердің денсаулығына қатысты барлық мәселелер 
қарастырылмайды. Бұл дегеніміз жасөспірімдерге басқа құралдарды қолдана отырып қызмет 
көрсетуіңіз керек дегенді білдіреді.                 

Назар аударыңыз!  
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен 
бар болғаны 2 минут өткізгісі келуі мүмкін. Басқалары күндізгі сессияға, яғни офлайн кеңес 
беруге қатысуды қалауы мүмкін. Жасөспіріммен онлайн платформа арқылы онымен қалай 
байланысуға болатындығын талқылаңыз.

Телемедициналық технологияларды қолдана отырып консультацияларды пайдалану дәрігердің 
де, пациенттің де құқығы болып табылады және бұл пациенттерді күндізгі медициналық көмек 
алуда шектемеуі тиіс.
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Сурет 1. «Жасөспірімдерге арналған интеграцияланған қашықтықтан көрсетілетін 
медициналық-әлеуметтік қызметтер бойынша нұсқаулықтан» алгоритмдерді, 

ұсынымдарды және ақпараттық формулярларды пайдалану мысалдары
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1.1 МОБИЛЬДІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 
НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР МЕН ЖАЛПЫ 
ҚАБЫЛДАНҒАН ҚАҒИДАТТАР
Сіз білуіңіз керек:

Мобильдік технологиялар пайдаланудың қарапайымдылығы, қамтудың кеңдігі мен жалпыға 
бірдей танылуының арқасында денсаулық сақтау қызметтерін ұсынудың және халық 
денсаулығын қорғаудың маңызды құралына айналуда. Көптеген жерлерде адамдардың ұялы 
байланысқа қол жеткізу мүмкіндігі таза суға, банктік шотқа немесе электр энергиясына қол 
жеткізуге қарағанда жоғары¹. 

Әлемде мобильді технологиялар дәстүрлі телефон желілерін ығыстырып, адамдарға үлкен 
қашықтықта және соңғы уақытқа дейін мүмкін емес жерлерде сөйлесуге мүмкіндік беретін ұялы 
байланыстың экспоненциалды өсуі сияқты ерекше құбылыс байқалады.

Цифрлық платформаларды пайдалану денсаулық сақтау саласындағы мақсаттарға, әсіресе 
жасөспірімдер мен жастар арасында, қол жетімділіктің болмауы сияқты денсаулық сақтау 
жүйесіндегі олқылықтарды жою үшін танымал тәсілге айналуда.    

Жеке деректерді қорғау. Елде қабылданған медициналық сипаттағы ақпарат пен 
пациенттер деректерінің құпиялылығын қорғау саласындағы заңнамаға сәйкес медициналық 
қызметкерлердің қол жетімділігі мен кәсіптік жауапкершілігін бақылауды сәйкестендірумен 
қоса осындай деректерді беру және сақтау кезінде олардың тұтастығын қамтамасыз ету 
қажет. Деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының аумағында 
электрондық (және, демек, мобильдік) денсаулық сақтауды енгізу үшін маңызды қағидаттар 
болып табылады. Деректердің қауіпсіздігі және оларды қорғау мәселелері отбасының барлық 
мүшелері бір ұялы телефонды жиі пайдаланатын отбасыларда өзекті болып табылады, әсіресе 
стигматизациялаушы болып саналатын АИТВ/ЖИТС жағдайында, бұл денсаулық жағдайы 
туралы деректердің құпиялылығын қорғауға қатысты сұрақтар туғызады.  

Цифрлық денсаулық сақтау – әмбебап құрал емес. Денсаулық сақтау мен білім беруді 
цифрландыру саласындағы іс-шаралар дербес шешімдер ретінде жұмыс істемей, 
қолданыстағы денсаулық сақтау инфрақұрылымы мен құралдарын (цифрлық және цифрлық 
емес) толықтыруға және нығайтуға бағытталған.

Медициналық ақпараттық жүйелерді қайта ойлап тапқаннан гөрі дайын өнімдерді 
қолданған дұрыс. Мазмұны, ақпаратты жеткізу арналары және жұмысты қолдау 
процедуралары тұрғысынан қандай технологиялар қол жетімді екенін түсіну қажет. 
Ақпараттық жүйелерді нөлден бастап ұқсас немесе жаңа нұсқаларды жасаудан гөрі дайын 
жүйелерді қолданыңыз және оларды мүмкіндігінше дамытуға тырысыңыз.

Цифрлық технологияларға әрқашан жақсы таңдау ретінде қарауға болмайды. Цифрлық 
шешім қашықтықтан медициналық қызмет көрсету кезінде күтілетін нәтижелерге сәйкес 
келетініне және қазіргі жағдайда дұрыс тәсіл ретінде қызмет ететініне көз жеткізіңіз.

1 Дүниежүзілік Банк жарияланымын қараңыз: Information and Communication for development 2012  Maximizing Mobile https://elibrary.
worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8991-1
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1.2 СІЗ ӨЗ КЛИЕНТТЕРІҢІЗДІҢ / 
ЖАСӨСПІРІМ ПАЦИЕНТТЕРІҢІЗДІҢ 
ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУҒА ЖӘНЕ 
ДАМЫТУҒА ҚАЛАЙ КӨМЕКТЕСЕ АЛАСЫЗ?  
Жасөспірімдік жас – 10-19 жас аралығындағы бала мен ересек өмір арасындағы өмір кезеңі. 
Бұл адам дамуының бірегей кезеңі және мықты денсаулықтың негізін қалау үшін маңызды 
уақыт.

 Жасөспірімдер мен жастар есейген сайын айтарлықтай физикалық, психоәлеуметтік 
және эмоционалды өзгерістерден өтеді, олардың әлеуметтік рөлдері айтарлықтай 
өзгереді². Бұл сонымен қатар жастар денсаулықты нығайтуға, қазіргі және болашақ әл-
ауқатқа ықпал ететін мінез-құлықты қалыптастыра алатын маңызды кезең. Бірақ осы 
кезеңде психикалық жағдайға, жыныстық және репродуктивті денсаулыққа, психикалық 
белсенді заттарды қолдануға, диета мен физикалық белсенділікке және басқаларға 
байланысты денсаулыққа қатысты әртүрлі мәселелер туындауы мүмкін. Бұған 
экологиялық, әлеуметтік және экономикалық факторлар, соның ішінде отбасылық және 
мәдени динамика, медициналық көмекке қол жетімділік, зорлық-зомбылыққа бейімділік 
(яғни жыныстық зорлық-зомбылық) және көші-қон әсер етеді.  

Жаһандық деңгейде жасөспірімдер мен жастардың денсаулығы соңғы жылдары айтарлықтай 
жақсарды, оған көп көңіл бөлінді. Сонымен бірге айтарлықтай мәселелер де сақталуда.  

Мысалы:
• Ежегодно в развивающихся странах рожают около 12 миллионов девочек в возрасте 

15–19 лет, а осложнения, обусловленные беременностью и родами, остаются основной 
причиной смерти среди девочек в этой возрастной группе.     Улучшение доступа к 
информации и услугам в области контрацепции может снизить уровень беременности и 
родов среди девочек-подростков³.  

• Бүгінгі таңда әлемде 1,7 миллион жасөспірім АИТВ-мен өмір сүреді, ал 2018 жылы 10-
24 жас аралығындағы 510 000 жас адамдарда АИТВ-инфекциясы анықталды4 5. АИТВ-
инфекциясынан қалай қорғану керектігін білу және тиісті құралдардың болуы АИТВ-ның 
таралуын болдырмауы мүмкін.     

• Әлемдегі 2-17 жастағы 1 миллиард бала физикалық, жыныстық немесе эмоционалды 
зорлық-зомбылыққа немесе немқұрайдылыққа ұшырады6 7. Ерте жастан ата-аналар 
мен балалар арасындағы қарым-қатынасты дамытуға, өмірлік дағдыларды үйренуге 
және алкоголь мен атыс қаруларына қол жетімділікті азайтуға көмектесу зорлық-
зомбылық салдарынан жарақат пен өлімнің алдын алуға көмектесе алады8.      

2 World Health Organization. Health for the world’s adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: WHO; 2014.
3 World Health Organization (internet). Adolescents: health risks and solutions. [Accessed 2020 Mar 26.]                                                                 
Available from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescentshealth-risks-and-solutions
4 UNICEF. Children, HIV and AIDS: global snapshot. UNICEF; 2019.
5 UNAIDS. Global AIDS monitoring 2019, UNAIDS 2019 estimates and UNICEF global databases of nationality representative population-based 
surveys 2012-2018. UNAIDS; 2019
6 World Health Organization (internet). Violence against children. [Accessed 2020 Mar 18.]                                                                                               
Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
7 Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. 
Pediatrics. 2016;137(3).
8 World Health Organization (internet). Adolescents: health risks and solutions. [Accessed 2020 Mar 26.]                                                                      
Available from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescentshealth-risks-and-solution
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• Депрессия және үрей сияқты психикалық бұзылулар 10-19 жас аралығындағы адамдар 
арасындағы аурулар мен жарақаттардың жаһандық көлемінің 16% құрайды9. Балалар 
мен жасөспірімдердің өмірлік дағдыларын дамыту және оларға мектептер мен басқа 
да қоғамдық мекемелерде психоәлеуметтік қолдау көрсету психикалық денсаулықты 
нығайтуға ықпал етуі мүмкін.   

• Темір тапшылығы анемиясы жасөспірімдер арасындағы аурудың, мүгедектіктің және 
өлімнің екінші себебі болды, ал 2016 жылы 5-19 жас аралығындағы 340 миллионнан 
астам балалар мен жасөспірімдер артық салмақпен немесе семіздікпен ауырды¹0. 
Жасөспірім кезіндегі дұрыс тамақтану әдеті - ересек өмірде жақсы денсаулықтың негізі.

Жасөспірімдер мен жастардың денсаулығы мен әл-ауқатына инвестициялар – бұл олардың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына және жалпы қоғамның дамуына инвестициялар. Қоғамның 
көптеген сегменттері дені сау жас адамдардың пайдасын көреді және осы сегменттердің 
көпшілігі жастардың денсаулығын қорғауда маңызды рөл атқарады. Мысалы, білім беру 
денсаулық сақтау нәтижелерімен және алдын-алу қызметтерін пайдалану сияқты денсаулық 
детерминанттарымен тығыз байланысты¹¹ ¹².
Қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтерді (ҚМҚ) сандық платформаларда пайдалану 
денсаулық сақтау мақсаттарына, әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында, атап айтқанда, 
қызметтерге қол жетімділіктің болмауы сияқты денсаулық сақтау жүйесінің кемшіліктерін жою 
үшін танымал тәсілге айналуда. Пациенттердің жеке деректерінің қауіпсіздігі, құпиялылығы 
және қорғалуы мобильді денсаулық сақтаудың ажырамас бөлігі болған жағдайда, үйде 
медициналық қызметтерге қол жеткізумен байланысты қиындықтарды шешуге болады¹³.

9 Trautmann S, Rehm J, Wittchen HU. The economic costs of mental disorders: do our societies react appropriately to the burden of mental 
disorders? EMBO reports. 2016;17(9):1245–9.
10 World Health Organization (internet). Obesity and overweight. [Accessed 2020 May 18.]                                                                                           
Available from: https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/obesity-and-overweight
11 Albright A, Bundy DAP. The Global Partnership for Education: forging a stronger partnership between health and education sectors to achieve the 
Sustainable Development Goals. Lancet Child Adolesc Health. 2018;2(7):2
12 World Bank. World development report 2018: learning to realize education’s promise. Washington, DC: World Bank; 2018.
13 Kaplan WA. Can the ubiquitous power of mobile phones be used to improve health outcomes in developing countries? Globalization and Health, 
2006, 2(9).
14 Р85 «Дені сау жасөспірім өсіру, немесе Жасөспірімдік кезеңді қалай өткеру керек» нұсқаулығы / Қаржаубаева Ш.Е., Абуова Г.О., 
Әбдібеков М.И., Богатырева С.Г., Гребенникова Г.А., Көшкімбаева Г.Д., Өтегенова А.К., Тәңірбергенов С.Т./ Нұр-Сұлтан, 2021 – 99 б. ISBN 
978-601-305-425-4 

Сіз білуіңіз керек:
1. Жасөспірімдік жас – балалық шақ пен жетілу арасындағы адамның өсуі мен даму 

кезеңі, 10-нан 19 жасқа дейін. Бұл адам өмірінің қатты өсу қарқынымен және ағзадағы 
әртүрлі өзгерістермен өтпелі кезеңдерінің бірі. Жыныстық даму екінші жыныстық белгілердің 
пайда болуынан бастап жыныстық жетілудің басталуына дейін аяқталады, балалардың 
психологиялық процестері ересектерге тән мінез-құлықпен алмастырылады, ересектерден 
жалпы әлеуметтік-экономикалық тәуелділіктен салыстырмалы әлеуметтік тәуелсіздікке 
ауысады¹4. Жасөспірімдер осы өзгерістерге тап болған кезде, олардың ағзасында не болып 
жатқандығы туралы көптеген сұрақтар туындайды. Көбінесе жасөспірімдер өздерінің 
проблемалары мен қорқыныштарын кіммен бөлісетінін білмейді, содан кейін олар ересектерге 
жүгінеді.  

2. Жасөспірім кезеңінде белгілі бір кезеңде де, одан кейін де денсаулыққа теріс әсер етуі 
ықтимал белгілі бір әдеттер пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, көптеген жасөспірімдер 
көбінесе байқаусызда жарақаттанудан (мысалы: көлік оқиғалары), қасақана жарақаттанудан 
(суицид, тұлғааралық зорлық-зомбылық), сондай-ақ жүктілікке байланысты асқынулардан 
қайтыс болады. 

3. Осылайша, медицина қызметкерлеріне дені сау жасөспірімдерге денсаулықты сақтауға, ал 
денсаулығы нашар адамдарға оны жақсартуға көмектесу сияқты маңызды міндет жүктелген. 
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Бұған келесі тәсілдер арқылы қол жеткізуге болады:
• Жасөспірімдерге қауіпсіз мінез-құлықты сақтау және жаман әдеттерден (олардың 

денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін) арылу мақсатында ақпарат, кеңес беру және 
медициналық қызметтер ұсыну арқылы; 

• Диагноз қою/анықтау, денсаулық мәселелерін шешу және жасөспірімдердің денсаулығына 
теріс әсер етуі мүмкін мінез-құлықтың өзгеруін қолдау және қажет болған жағдайда оларды 
басқа мамандарға бағыттау арқылы.   

Сіз жасөспірімдердің қажеттіліктерін түсіну және олармен ынтымақтастық жасау арқылы 
аталған мақсаттарға: дені сау жасөспірімдерге денсаулығын сақтауға, ал репродуктивтік 
немесе менталды денсаулық саласындағы мәселелерге тап болғандарға — оларды жеңуге 
көмектесуге қол жеткізе аласыз. 
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1.3 КЛИЕНТІҢІЗБЕН / ЖАСӨСПІРІМ 
ПАЦИЕНТІҢІЗБЕН БАЙЛАНЫС ОРНАТУ
Қашықтықтан кеңес беру – бұл жасөспірімге «медициналық қызметкер — жасөспірім» 
тұлғааралық қарым-қатынас жолымен, синхронды режимде – бейне-, аудиобайланыс, мәтіндік 
ақпарат және медициналық деректермен алмасу арқылы көмек көрсету. 

Кеңес берудің нақты талқылау тақырыбы болуы керек және ол белгілі бір саналы мақсаттарға 
жетуге мүмкіндік беруі тиіс. Консультацияның мәні – әңгіме мәнін тақырыптық анықтау және 
өзара әрекеттесудің нәтижесі ретіндегі прогресс.

Әлемде медициналық ақпараттық-анықтамалық қызметтерді дамыту мақсатында ұялы 
байланыстың инфрақұрылымы мен технологияларын пайдалануға қызығушылық артып 
келеді. Бұл қызмет алушылар мен жалпы қоғам үшін медициналық кеңес беру мен ақпараттың 
қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтан кеңес беру денсаулық сақтау жүйесіндегі 
медициналық мамандардың жетіспеушілігі, медициналық қызметкерлердің төмен біліктілігі, 
қызметтер мен көлік құны, сенімді ақпарат көздерінің болмауы сияқты кедергілерді жояды.

Дәстүрлі және қашықтықтан кеңес беру арасындағы айырмашылықтар медициналық кеңес 
берумен (тексеру, емдеуді тағайындау) қоса қашықтықтан кеңес беру (эмпатия, эмоционалды 
қолдау, өзара түсіністік) болып табылады.

Жасөспірімдерге кеңес берудің түрлері
Мәселеге байланысты медициналық қызметке сәйкес келетін және емдеу тәжірибесімен 
үйлесетін қашықтан кеңес беру түрін таңдау қажет.  

Медицина қызметкерлері пайдаланатын кеңес беру түрлері
1. Қолдаушы кеңес беру. Кеңес берудің ең көп таралған түрі. Адамдар тек медициналық 

көмекке ғана емес, эмоционалды қолдауға да жүгінетін жағдайларда қолданылады. 
Қолдаушы кеңес беру үшін қажет негізгі дағды - белсенді тыңдау шеберлігі. Қолдау 
дегеніміз – адамның не айтқанын және не сезінетінін түсіну.

2. Ақпараттық кеңес беру. Ақпараттық кеңес беру клиент қызықтыратын тақырып 
бойынша арнайы ақпаратқа мұқтаж болған кезде қолданылады. Маман пациентке 
қолжетімді нысанда, тікелей кеңестерге жол бермей және мәселеге өзінің жеке қатынасын 
білдірмей толық ақпаратты ұсынады. Кеңес бере отырып, маман клиенттің нені дұрыс, 
нені бұрыс жасайтынын бағалайды. Көптеген кеңестер кеңесшіге еруді ұсынады, бұл 
клиент пен маманды тең емес позицияға қояды. Осылайша, кеңесші клиентке қатысты 
«асқақтау» позициясында болады. Бұл «тең дәрежеде ынтымақтастық» консультативтік 
қағидатын бұзады.  

3. Дағдарыстық кеңес беру. Ол кенеттен қиын жағдайға тап болған және күйзеліске 
ұшыраған адамға көмектесу үшін қолданылады. 

Күйзелістің сипаттамалары:
• Адам физикалық және психологиялық күйзелісті бастан кешіреді;
• Адам жағдайды «шешілмейтін» деп қабылдайды және дүрбелең, дәрменсіздік және 

үмітсіздік күйінде болады;
• Адам тек бір нәрсені — күйзелістен (жағымсыз эмоционалды күйзелу) арылуды қалайды, 

көбінесе оның пайда болу себептерін түсінбейді.
Жақын адамның кенеттен қайтыс болуынан бастап отбасындағы шиеленіске дейін өмірде 
адамды дағдарыстық күйге әкелетін көптеген жағдайлар болады. Дағдарыстық кеңес 
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беру дереу жедел әрекет етуді, тез шешім қабылдауды және кеңесшінің ғана емес, басқа 
мамандардың да жұмысын талап етеді. Ол үшін консультантта дағдарыс жағдайында көмек 
көрсететін әртүрлі қызметтердің (полиция, кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу қызметі, 
әлеуметтік қызметкер, психолог, медициналық персонал, дағдарыс орталығы) атаулары мен 
байланыс телефондарының тізімі болуы керек.

Медициналық қызметкер жасөспірімге көмектесе алатын дағдарыстық жағдайлардың 
мысалдары:

• Зорлық-зомбылық;
• Ата-анасының, туысының, досының кенеттен қайтыс болуы;
• Суицид немесе суицид әрекеті;
• АИТВ/ЖИТС;
• Хирургиялық әрекеттен (түсік түсіруден) қорқу.

4. Жарақаттан кейінгі кеңес беру. Кеңес берудің бұл түрі жарақат пен күйзелісті басынан 
кешкен клиенттерге көмектесу үшін қолданылады.

Көптеген адамдар жарақат алғаннан кейін белгілі бір уақыттан соң кеңес алуға жүгінеді. 
Көбінесе олар өздерінің психосоматикалық күйі күйзелістің нәтижесі екенін түсінбейді.
Жарақаттан кейінгі әсері бар адамдарға кеңес берудің басты мәні — эмоционалды және 
тұлғалық қалпына келтіруге бағытталған өзіне-өзі көмек көрсетуді үйрету.

Назар аударыңыз!
Жасөспірімдер мен жастарға қашықтықтан кеңес беру кезінде басшылыққа алынатын 
қағидаттар.
Төменде онлайн платформа арқылы жасөспірімдермен және жастармен тиімді өзара 
әрекеттесу туралы бес маңызды ұсыным берілген. Бұл ұсынымдар басқа елдердің озық 
тәжірибесіне негізделеді және медицина қызметкерлеріне/кеңесшілерге пайдалы болады. 

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН № 1 ҚАҒИДАТ: 
ЖАСӨСПІРІМДЕР МЕН ЖАСТАРҒА ҚҰРМЕТПЕН ҚАРАҢЫЗ
Күнделікті өмірде өзара әрекеттесу, тәжірибе алмасу және кеңес беру кезінде құрмет пен сенім 
қажет. Құрметпен сөйлеу және тыңдау, қызығушылық таныту және мәнмәтінге сәйкес ақпарат 
беру — бұл қағидаттың негізгі аспектілері.
Осы қағидатты қолдану мысалдары:

• Жасөспірімге үзіліс жасау, дәретхананы пайдалану керек болғанда және кеңес 
беру кезінде пайда болатын басқа қажеттіліктерді айту қажет болған кезде оның 
қажеттіліктеріне құрметпен қараңыз.

• Жасөспірімге жоспарға сәйкес дайындалған бір ұсыныстың орнына таңдау немесе 
талқылау үшін тақырыптарының әртүрлі нұсқаларын беріңіз.

• Жасөспірімдермен тікелей сөйлесуге тырысыңыз. Егер ата-анасымен немесе 
қамқоршыларымен бірге келсе , тек солармен ғанасөйлесуден аулақ болыңыз. 
Қажет болса, ақпаратпен тікелей жасөспіріммен бөлісіңіз немесе оны әңгімеге 
қатыстырыңыз.

• Қашықтан кеңес беру және кеңес алуға келісім алған жағдайда, ата-анасына немесе 
қамқоршысына келісім беру үшін берілген ақпаратқа қосымша, әрқашан жасөспірімге 
жасына сәйкес түсініктеме беріңіз.
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• Қашықтан кеңес беру кезінде қысқарған сөздер, жаргондар немесе фразалар/
біржақты кәсіби терминдерді қамтымайтын жасөспірімдер мен жастарға арналған тілді 
қолданыңыз. 

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН № 2 ҚАҒИДАТ:  
ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ПІКІРІН БАҒАЛАҢЫЗ 
Қолда бар құралдарды тиімді пайдалану үшін біз жасөспірімдердің пікірін құлақ қойып 
тыңдауымыз керек. Жастар өз өміріне қатысты сарапшылар ретінде әрекет етеді. Олар өздері 
үшін бәрінен де не маңызды екенін және оларға не әсер ететінін біледі. Жасөспірімдер сонымен 
қатар үлкен шығармашылық қабілетке және мәселелерді шешуге қабілетті. Біз жасөспірімдердің 
пікірін, егер олар сіздің немесе кеңес беру кезінде қатысқан басқа ересектерден өзгеше болса 
да, бағалауға міндеттіміз.
Осы қағидатты қолдану мысалдары:

• Жасөспірімнің пікірлері мен ұсыныстарынан бас тартпаңыз, тіпті егер олар сізге кеңес 
беру тақырыбына қатысы жоқ болып көрінсе де. Кеңес беру кезінде жасөспірімнің пікірін 
ескерудің әдісін табыңыз.

• Жасөспірімге айтылған пікірі, әңгімеге қатысқаны және тартылғаны үшін алғыс айтыңыз.
• Жасөспірім кеңес беру кезінде сізбен өзінің оқиғаларымен және идеяларымен бөліскен 

кезде, оларды байсалды емес деп атауға және ересектердің пікірімен салыстыруға 
тырыспаңыз.

• Кеңес беру барысында жасөспірім үшін не маңызды екенін ескеруге тырысыңыз.

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН № 3 ҚАҒИДАТ: 
КЕҢЕС БЕРУГЕ ЖЕТКІЛІКТІ УАҚЫТ БӨЛІҢІЗ
Біздің ойлауымыз, әсіресе жасөспірімдердің ойлауы, әңгімелесуге жеткілікті уақыт болған 
кезде әлдеқайда нәтижелі болады. Мұндай әңгімені ынталандыру және ашық сөйлесу  үшін 
кеңістік құру күш пен энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді және қызықты идеяларға жол 
ашады.
Осы қағидатты қолдану мысалдары:

• Жасөспірімге кеңес беру кезінде шамадан тыс нақтылаудан аулақ болыңыз. 
• Жасөспірімдер көбінесе оларды қандай мәселелер мазалайтынын сізбен бөлісуге 

ынталы болады. Оларға адал көңіліңізді білдіріп, тыңдаңыз. 
• Соңғы трендтер мен жастар мәдениетіне қызығушылық танытыңыз. Біз бәріміз 

жасөспірімде, жас та болдық, ал қазіргі жастардың өзіндік ерекшеліктері бар. Қазіргі 
жасөспірімдер жоғары технологиялық және тез өзгеретін әлемде өседі, бұл оларға үлкен 
әсер етеді. Бүгінгі жасөспірімдер өз уақытына байланысты қиындықтарға тап болады, 
оларға Интернет пен әлеуметтік желілер қатты ықпалын тигізеді.

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН № 4 ҚАҒИДАТ: 
ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ АЛУАН ТҮРЛІЛІГІН ЕСКЕРІҢІЗ
Балалық шақ кең жас ауқымын, тәжірибе мен даму кезеңдерін қамтиды. Жасөспірімдермен 
және жастармен қарым-қатынас жасағанда, біз олардың жас ауқымындағы әртүрлілікті, 
сондай-ақ әрдайым жасына байланысты бола бермейтін мінез-құлықтарының шексіз әр 
алуандығын ескеруіміз керек.
Осы қағидатты қолдану мысалдары:

• Барлық жасөспірімдер мен жастардың басым көпшілігінің қызығушылықтары немесе 
пікірлері бірдей деп ойламаңыз. 



22 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

• Кеңес беру кезінде жасөспірімдерге жоспарлауға және әрекет етуге көмектесу үшін 
мүмкіндіктер жасаңыз

• Жасөспірімдерге кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір 
жасөспірімдер сізбен бар болғаны 2 минут өткізгісі келуі мүмкін. Жасөспірімдермен осы 
уақытты қалай тиімді пайдалануға болатындығын талқылаңыз. Кейбір жасөспірімдер 
офлайн кеңес беруді қалауы мүмкін. Онлайн платформа арқылы олармен қалай 
байланысуға болатындығын талқылаңыз. 

• Егер сіз жасөспірімдер тобымен кездесуді жоспарласаңыз, оларды жасына қарай 
бөлуден аулақ болыңыз. Зерттеулер көрсеткендей, жастар әртүрлі топтармен, соның 
ішінде әртүрлі жастағы топтармен өзара әрекеттесу кезінде көбірек тәжірибе алады. 
Топтарды жиі араластырып отыруға тырысыңыз!

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН № 5 ҚАҒИДАТ: 
КЕҢЕС БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ИКЕМДІЛІК ТАНЫТЫҢЫЗ
Кеңес беруді  процеске жастар көбірек қатысатындай етіп ұйымдастырыңыз. Олардың пікірлері 
тақырыпқа қатысты болмаса да, олардың ойлау траекториясын байқау үшін пікір білдіруге 
мүмкіндік беріңіз. Сіз олар үшін не маңызды екенін және жұмыстың соңғы нәтижесіне не өзекті 
болатынын білмеуіңіз мүмкін.
Осы қағидатты қолдану мысалдары:

• Офлайн форматта топтық әңгіме болған жағдайда, жасөспірімдерге көмек көрсетіңіз 
және бірдеңе жоспарға сәйкес келмесе, шыдамдылық танытыңыз. 

• Жасөспірім ұсынысты болжағаннан басқаша түсіндіргенде, ол қандай нәтижеге әкелуі 
мүмкін екенін талдаңыз. 

• Егер сіз бәрін дұрыс және тез жасағыңыз келіп тұрса да, артық бақылау арқылы қыспақ 
көрсетпеңіз. Процеске және сіз кеңес беретін адамдарға сеніңіз. Олар дұрыс қадамдарға 
(мүмкін, күтпеген қадамдарға) қабілетті.
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Сіз білуіңіз керек:
1. Кейбір жасөспірімдер сізге өз еркімен, өз бетінше, сондай-ақ достарымен немесе 

туыстарымен бірге жүгіне алады. Жағдайға байланысты жасөспірім жылы 
шырайлы болуы немесе қырғиқабақ танытуы мүмкін. Сондай-ақ, мәселенің немесе 
алаңдаушылықтың сипатына байланысты жасөспірім толқуы немесе қорқуы мүмкін.

2. Жасөспірімдер мен жастар ата-аналарының немесе қамқоршыларының қатысуымен 
өздерінің ішкі жан дүниесі мәселелері туралы айтудан ұялуы мүмкін. 

Сізге алдын ала қандай әрекет жасау керек:
1. Жасөспірімді жылы қарсы алыңыз.
2. Жасөспірімге мынаны түсіндіріңіз: 
• Сіз оған көмектесу үшін осындасыз және оның қажеттіліктері мен мәселелерін түсініп, 

оларға жауап беру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайсыз; 
• Онлайн кеңес беру жағдайында жасөспірім қысылмай, өзін еркін сезінеді және ештеңеден 

қорықпайды; 
• Жасөспірім сізбен ұялмай, еркін сөйлесе алады; 
• Жасөспірімнің өзі ата-ананы немесе басқа ересектерді қаншалықты кірістіруге 

болатынын өзі шеше алады; 
• Сіз ата-анасына немесе еріп келген ересек адамға жасөспірім сізге сеніп тапсырған 

ақпаратты ашпайсыз, тек ол келісім бергенде ғана айтуға болады. 
3. Егер жасөспірімге қашықтықтан кеңес беру кезінде ересек адам еріп келсе, еріп 

келген адамға жасөспірімнің қатысуымен мынаны түсіндіріңіз: 
• Сіз жасөспіріммен тиімді іскерлік қарым-қатынас орнатқыңыз келеді, сондықтан 

жасөспіріммен оңаша сөйлесу қажет болуы мүмкін.
1-кестеде кеңес берушінің «Жасөспіріммен қалай одақтас болуға болады» деген әрекеттер 
алгоритмі келтірілген. 

1-кесте. Жасөспірімге қалай одақтас боламыз
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1.4 ҰСЫНЫЛҒАН МӘСЕЛЕНІҢ / ДЕНСАУЛЫҚ 
МӘСЕЛЕСІНІҢ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
ЖИНАУ
Жасөспірімнің денсаулығы туралы сапалы мәліметтер медициналық көмекке деген қажеттілікті 
анықтау үшін, нәтижеге жету үшін қажетті әрекеттерді анықтау және ақпараттандыру үшін 
қажет. Онлайн кеңес беру арқылы нақты уақыт режимінде деректерді жинау белгілі бір 
дағдыларды қажет етеді. Мобильді денсаулық сақтау ұсынылған мәселе туралы ақпарат 
жинауды жеделдетуге, мәселені анықтауға және шешім әзірлеуге мүмкіндік береді. Ұялы 
байланыс құрылғылары кеңес беру процесінде (ақпарат жинауды, кеңес беруді, бақылауды 
қоса алғанда) жиі қолданылады.

Кеңес беру процесінің құрылымы
Кеңес беру процесінің үлгісі

1. Өзара қарым-қатынас орнату және ақпарат жинау. Негізгі міндет – ынтымақтастық пен 
өзара сенім қатынастарын орнату, жүгіну себебін анықтау үшін қажетті ақпаратты жинау.

2. Мәселені дұрыс түсіну. Негізгі міндет – мәселелік жағдайды екі жағынан – жасөспірім 
жағынан да, кеңесші жағынан да – анық, бірдей түсіну.

3. Мәселені шешудің тікелей әрекеттері. Негізгі міндет — жасөспірім қабылдаған шешімдерге 
сүйене отырып, мәселе туындаған жағдайды тиімді шешуге көмектесу.

Бұл кезең бірнеше қадамнан тұрады:
• Қызметті жоспарлау;
• Тікелей қызмет;
• Нәтижелерді талқылау және бағалау (қайта кеңес беру процесінде).

Төменде медициналық кеңес беру үшін қабылдауға бөлінген уақытты бөлу схемасы 
келтірілген (1-схема). 

1-схема. Медициналық кеңес беру үшін қабылдауға бөлінген уақытты бөлу схемасы
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Кеңес беру процесінің динамикасы
Медициналық кеңес беру үшін қабылдау қанша уақытқа созылатынына қарамастан (15 мин. 
немесе 45 мин.), бұл уақыттың   50%-ын жасөспіріммен байланыс және сенімді қарым-қатынас 
орнатуға (жасөспірім тап болған кез келген жағдайды қабылдағаныңызды көрсету арқылы) 
және мәселені шешу үшін қажетті ақпарат жинауға бөлу қажет екенін есте ұстаған жөн.

Уақыттың 25% кеңесшінің жасөспірімді қаншалықты дұрыс түсінгенін, оның мәселесін, 
кездесуден не күтетінін және оған қандай көмек керек екенін анықтауға арналады. Осыдан 
кейін ғана уақыттың соңғы 25% тікелей әрекеттерге (диагностика, ұсыныстар және т.б.), 
қорытындылауға және қажет болған жағдайда келесі кездесуді анықтауға жұмсалуы керек.

ҚАШЫҚТЫҚТАН КЕҢЕС БЕРУДІҢ ОРТАҚ АЛГОРИТМІ
Консультант пен жасөспірім арасындағы қарым-қатынасты орнату, сондай-ақ ақпарат жинау 
үшін біз қашықтықтан кеңес берудің келесі ортақ алгоритмін ұсынамыз (2-кесте).

№ Іс-әрекеттер/
Кезеңдер

Сұрау/Айту Ишаралар

1. Танысу.
Өзін таныстыру.

• «Кел танысамыз ба?»
• «Сенің атың кім?»
• «Сені қалай атағанымды 

қалайсың?»

Егер жасөспірім өзін (тегін, 
атын) атағысы келмесе, оны 
атайтын есімді таңдауды 
ұсыныңыз.

2. Кездесу мақсаты  мен 
уақытын анықтау

• «Саған қалай көмектесе 
аламын?»

• «Сенде қандай мәселе 
бар»? 

Егер сізде небәрі 10 
минутыңыз болса, бұл туралы 
хабарлауыңыз керек және 
жасөспірімді оны тыңдауға 
дайын екендігіңізге сендіріп, 
мүмкіндігінше көмектесіп, 
келесі жолы жалғастыруға 
дайын екеніңізді көрсетуіңіз 
керек.

3. Құпиялылық • «Біз айтатын барлық 
нәрсе арамызда қалады. 
Мобильді қосымша 
(онлайн-платформа) 
сен туралы ақпараттың 
құпиялылығын 
қамтамасыз етеді».

Егер жасөспірім туралы 
ақпаратты  ата-аналарына 
немесе басқа мамандарға 
хабарлау қажет болса, бұл 
жасөспіріммен кейінірек, 
жоспарлау кезеңінде 
талқыланады.

4. Достық қарым-
қатынас орнату

• Мәселеге қатысы 
жоқ тақырыптарға 
сөйлесіңіз, жасөспірімнің 
қызығушылықтары, 
оның мектеп пәндеріндегі 
қалауы туралы сұраңыз. 
Жасөспірімді өзіне 
қызықты тақырыптар 
туралы сөйлесуге 
ынталандырыңыз.

Қысқаша тек «иә» немесе 
«жоқ» деп жауап беруге 
болмайтын ашық сұрақтар 
қойыңыз. Байланыс 
орнатудың жақсы құралы - әр 
түрлі ынталандыру түрлері:
1) вербальды емес (бас 
изеу, жылы шырайлы және 
қызығушылық білдіретін бет 
әлпеті);
2) вербальды  («Иә», «Тыңдап 
тұрмын», «Бұл туралы көбірек 
айтып берші»).

2-кесте. Қашықтықтан кеңес берудің ортақ алгоритмі
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5. Негізгі тақырыпқа 
шақыру

• Сен ренжулі, қапалы 
көрінесің».

• «Сені не алаңдатады?»

Егер жасөспірім «күрделі 
тақырыпты» бастай алмай 
тұрса, былай айтуға болады:
1) «Иә, бастау оңай емес...»
2) «Асықпа...»
3) Дайын болғаныңда...»

6. Кеңес беруге алып 
келген себептерді 
анықтау 

• «Сені бүгін бізге не әкелді?»
• «Сені не мазалайды?»
• «Бұл туралы толығырақ 

айтып берші».
• «Сені тағы не мазалайды?»
• «Сен онлайн-кеңес 

беруге қосылған кезде, 
кездесуден не күттің?»

• «Сіз мектеп туралы айтқан 
кезде, ... туралы айттың. 
Бұл сен үшін өте маңызды. 
Сол туралы көбірек айтып 
бере аласың ба?»

«Баға беру» пікірлерінен аулақ 
болыңыз:
1) «Мұны қалай ғана істей 
алдың?!»
2) «Мұны қалай білмей 
қалдың?!»

Сіз білуіңіз керек:
1. Жасөспірім денсаулығының көптеген мәселелері айтарлықтай сезімтал мәселе болып 

табылады.
2. Егер медицина қызметкерлері жыныстық белсенділік немесе психикалық белсенді 

заттарды қолдану сияқты шетін тақырыптар туралы сұраса, жасөспірімдер медицина 
қызметкерлері ұрсады немесе ақпаратты келекемен қабылдауы мүмкін деп 
қорыққандықтан, қандай да бір ақпарат беруден ұялуы мүмкін.

Сіз келесі әрекеттерді алдын ала қабылдағаныңыз жөн:
1. Зиянсыз тақырыптардан бастаңыз, мысалы: шетін мәселелер туралы ақпарат жинау, 

жағдайды анықтау үшін және кейінірек нақтылау үшін тікелей сұрақтарды азырақ қою. 
Егер медицина қызметкері жасөспірімнен оның жыныстық қатынастары бар-жоғын 
сұрауы керек болса, онда онымен алдын-ала байланыс орнатпай, жауап алу, әсіресе 
шынайы жауап алу, мүмкіндігі өте аз. Ең дұрысы жыныстық немесе репродуктивті 
денсаулық туралы нәзік тақырыпты қозғамас бұрын әңгімелесуді кіріспе сұрақтардан 
бастау (мысалы: жасөспірімнің отбасындағы жағдай туралы). Егер сіз шетін сұрақтарды 
талқыламас бұрын жыныстық және репродуктивті денсаулық туралы сұхбатты 
бастасаңыз да, зиянсыз сұрақтар қойыңыз.

2. Мүмкін болса, үшінші тараптан сұрақтар қойыңыз (жанама сұрақтар): тікелей жасөспірім 
туралы емес, достары мен құрдастары туралы сұраған жақсырақ. Мысалы, жасөспірімге 
«Сен шегесіңба:» деп тікелей сұрақтар қоюдың орнына былай сұраған жөн: «Сенде темекі 
шегетін достарың бар ма?». Егер жасөспірім «Иә» деп жауап берсе, одан жалғастырып 
келесідей сұрауға болады: «Сен олармен бірге бір рет болсын темекі шегіп көрдің ба?». 
Бұл біртіндеп басқа сұраққа әкеледі, мысалы, «Сен қаншалықты жиі темекі шегесің?» 
және т.б.

3. Мәселеге байланысты стигматизация деңгейін бұл өте жиі кездеседі деп төмендетіңіз. 
Қалаусыз жүктілігі немесе жыныстық жолмен берілетін ауруы бар жасөспірім қыз ұялуы 
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немесе тіпті ренжулі болып сезінуі мүмкін. Стигматизацияның ауырлығын төмендетуге 
болады, мысалы: «Мен сендегі сияқты мәселесі бар көптеген жас қыздарды емдедім». 

Сіз білгеніңіз жөн: 
1. Тиісті дайындығы болса да, көптеген медицина қызметкерлері ересек немесе жасөспірім 

болсын, кез келген адаммен шетін тақырыптар туралы сөйлесуге өздерін ыңғайсыз 
сезінеді.

Сіз келесі әрекеттерді орындағаныңыз жөн:
1. Жағдайды жеңудің алғашқы қадамы - оны түсінуде. Жасөспіріммен талқылауыңыз 

сіз үшін жағымсыз болса да, оның қажеттіліктері мен мәселелерін тиімді анықтауға 
көмектесетінін түсіну пайдалы болады. Сонымен қатар әріптесіңізбен өз ойларыңыз бен 
сезімдеріңізді бөлісу пайдалы болуы мүмкін. Әріптестермен қиын жағдайларды талқылау 
медицина қызметкерлеріндегі эмоционалды шаршаудың алдын алуға көмектеседі.  

2. Жұмыс барысында үйреніңіз. Алдымен сіз Нұсқаулықта көрсетілген дайын сұрақтарды 
пайдалана аласыз. Уақыт өте келе сіз оларды өзіңізге ыңғайлы сөздер мен сөз 
тіркестерін қолдана отырып түрлендіре аласыз, сонымен қатар инспектордың стилін 
емес, сөйлесу стилін қолдана аласыз. Тәжірибе жинақтай отырып, сіз тезірек жұмыс 
істей бастағаныңызды байқайсыз, қандай мәселелермен көбірек, қайсысымен азырақ 
жұмыс істеу керектігін түсінесіз. 
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1.5 ҰСЫНЫЛҒАН МӘСЕЛЕНІҢ / ДЕНСАУЛЫҚ 
ТУРАЛЫ СҰРАҚТЫҢ МӘНМӘТІНІН НАҚТЫЛАУ
Қоғам дамуының қазіргі жағдайлары жасөспірімдер мен жастарды күрделі әлеуметтік-
психологиялық, экономикалық, құқықтық қатынастарға жиі тартады. Өзіндік сана-сезімнің 
ерекше дамып келе жатқандығына байланысты, жасөспірімге дағдарыстық жағдайларды 
өз бетінше жеңу қиын. Бірақ мәселенің тағы бір жағы бар, ол – ата-аналардан көмек сұрау. 
Жасөспірімнің ата-анасынан көмек сұрағысы келмеуі көптеген себептерге байланысты болуы 
мүмкін. Біздің ойымызша олардың негізгілері:

• Субъективті — жасөспірімнің өз күшіне деген соқыр сенімі, шамадан тыс «ересектік 
сезімі»;

• Объективті — жақын ересектермен (ата-аналармен, туған адамдармен) сенімді қарым-
қатынастың болмауы;

• Жағдаяттық — дағдарыстық жағдай соншалықты күрделі, шиеленіскен, тіпті ең жақын 
(түсінетін) адамға ашылу қорқынышты немесе ұят.

Көбінесе жасөспірім мәселесімен бетпе-бет жалғыз қалады. Мұндай «жалғыздықтың» 
себептері көп болуы мүмкін, бірақ біздің ойымызша, ең бастысы — ересектермен психологиялық 
байланыстың болмауы немесе жоғалуы. Бұзылған немесе орнатылмаған сенімді қарым-
қатынаста жасөспірімдер әртүрлі себептермен (жазадан қорқу, өзіне деген сенімділік және 
т.б.) ата-аналарға болған немесе болып жатқан жағдай туралы айтуға батылы жетпейді (ПБЗ 
қолдану, алғашқы жыныстық тәжірибе, қалаусыз жүктілік, қорқыту, құқық бұзушылықтарға 
қатысу және т.б.). Ал мәселелерді өз күшімен шешу көбінесе жағдайдың күрделенуіне әкеледі. 
Көптеген жағдайларда жасөспірімдер арасында көмекке жүгіну көбінесе сындарлы мінез-
құлық стратегиясы ретінде қарастырылмайды¹5.

Маман үшін психологиялық байланыс орнату жасөспіріммен мазмұнды диалогтің маңызды 
шарты болып табылады. Адам өзінің ішкі әлеміне бөтен адамның ғана емес, ешкімнің де басып 
кіруінен белсенді түрде қорғайтыны белгілі¹6. Бұл әсіресе жасөспірімдерге тән. Жасөспіріммен 
бір-ақ рет кездескен кезде ақпарат, анемнез жинау керек болғанда не істеу керек? Бұл мәселе 
әсіресе шұғыл дағдарыстық жағдайында, маманға жасөспірімнен мәселені дұрыс түсінудің 
және оны шешу стратегиясын анықтаудың бастапқы нүктесі болатын жеке ақпаратты алу 
қажет болған кезде өткір болып табылады.  

15 Джанашиа А.З. Жасөспірімдердің өзін-өзі тәрбиелеуге деген ниеті және оларды жүзеге асыру ерекшеліктері /А.З. Джанашиа//
Психологиялық журнал. – 2007. – №4 – Б. 76-79
16 Нюттен, Ж. Мотивация / Ж.Нюттен // Экспериментальды психология. Шығ. 5. – Мәскеу: Прогресс, 1975. – Б. 36-45

Сізге білген жөн:
1. Жасөспірімдер медициналық қызметкерге көмекке жүгінген кезде, олар өздеріне 

маңызды болып көрінетін денсаулық мәселесі туралы ақпаратты өз еркімен бөлісуге 
тырысады. Олардың денсаулығына қатысты басқа да мәселелер мен алаңдаушылықтар 
болуы мүмкін, бірақ олар бұл туралы тікелей сұралмайынша айтпауы мүмкін. Мұндай 
жағдайда медицина қызметкері аталған мәселені (мысалы, қызу және жөтел) шешеді де  
басқа да болуы мүмкін мәселелерді байқамайды.

2. Сонымен қатар, жасөспірімдер денсаулығына байланысты мәселелер немесе 
алаңдаушылықтары туралы сөйлескісі келмеуі мүмкін, олар ұялады немесе қорқады 
не болмаса медицина қызметкерінің көз алдында немесе өзі тап болған жағдайда 
байланысты ыңғайсыздықты сезінеді.
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Сіз келесі әрекеттерді орындағаныңыз жөн:
1. Сіз келесі жағдайларда HEADSS бағалауын қолдана аласыз:
• жасөспірім айтпаған денсаулық пен даму мәселелерін анықтау үшін;  
• жасөспірімде жаман әдеттерді (есірткіні қолдану) немесе қорғалмаған жыныстық 

қатынас бар-жоғын анықтау үшін; 
• жасөспірімдер ортасында жаман әдеттерге ие болу ықтималдығын арттыратын 

маңызды факторларды анықтау үшін.

Осылайша, сіз белгілі бір жағдайда пациент ретінде емес, жеке тұлға ретінде жасөспірімнің 
өмірі туралы нақты көрініс аласыз. Бұл факт сонымен қатар жасөспірімдер ортасының мінез-
құлқы мен факторларын анықтайды, олармен жұмыс істеу тәсілін басқа әлеуметтік және 
медициналық қызмет көрсетушілермен бірге табу керек болады.

HEADS алгоритмі жасөспірім және оның өмір сүру жағдайлары туралы қажетті ақпаратты 
жедел жинауға арналған. Алгоритмді әзірлеумен американдық психологтер Дж. Голдеринг 
және Э. Коэн айналысты¹7. Ең басында алгоритмді балалар жарақатымен жұмыс істейтін 
медицина қызметкерлері қолданған болатын. Сынығы, көгерген жері, жарасы бар баланы 
тексерген балалар дәрігері ата-аналар тарапынан зорлық-зомбылық болғанын анықтау үшін 
сұрақтар қойылды. Бірте-бірте HEADS алгоритмін қолдану тәжірибесі қиын өмірлік жағдайға 
тап болған жасөспірімдермен психоәлеуметтік жұмысқа өтті. 

Алгоритмнің атауы әңгіме құрылымын білдіретін келесі аббревиатурадан тұрады:
H – (Home) «Үй»: жасөспірімнің тұратын жері мен жағдайының сипаттамасы;
E –(Education/Employment/Eating) «Білім беру», «жұмыспен қамту және еңбек», 
«тамақтану»: оқыту шарттары, еңбек қызметі, жасөспірімнің тамақтану шарттары, 
соматикалық денсаулық, өз денесіне қанағаттану;
A – (Activities) «Белсенділік»: бос уақытында жұмыспен қамту, демалыс, құрдастарымен 
(соның ішінде қарсы жыныстағы) қарым-қатынас;
D – (Drugs) «Есірткі»: алкогольге, темекіге, есірткіге деген көзқарас;
S – (Sexuality, Suicide) «Сексуалдық тәжірибе», «суицид»: өзіне-өзі қол жұмсау, күрделілік 
және тығырыққа тірелу сезімі, үмітсіздік сезімі;
S – - (Safety) «Қауіпсіздік»: жақын ортада, мектепте, отбасында қауіпсіздік сезімі, қорлау, 
құрдастарымен, құқық қорғау органдарымен шиеленістер, өзін-өзі сақтау. 

HEADS сауалнамасы – маманға (медицина қызметкері, психолог, әлеуметтік қызметкер, 
мұғалім) жасөспіріммен диалогты белгілі бір жолмен құруға мүмкіндік беретін мнемосхема. 
Сұхбат жүргізудің маңызды шарты – ата-аналармен немесе басқа ересектермен сұхбаттасу 
процесін алып тастау. Ата-аналар бұл процеске жасөспірімнің өзі сұраған жағдайда ғана 
жіберілуі мүмкін.

Әдіснамаға сәйкес, HEADSS сұхбат алгоритмі сұхбатқа дайындықты, сауалнаманың басталуы 
мен барысын, қорытындылауды анықтайтын бірқатар ережелерді сақтауды қамтиды.

Сұхбатқа дайындық. 
Әңгімелесу барысы мен оның нәтижелері көбінесе маманның сұхбатқа дайындығына 
байланысты. Алдағы тілдесудің ерекше жағы – оның толық құпиялылығы. Жасөспірімнен 
айтылғанның бәрі тек оның, психологтің және ересектердің арасында қалатындығын 

17 Goldering, J. M. Getting into an adolescent’s H.E.A.D.S / J.M. Goldering, E. H. Cohen // Contemporary Pediatrics. – 1998 – P. 75-90
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түсінетіндігін қайта сұрау маңызды. Ең бастысы –  жасөспірім олардың қатысуына шын 
жүректен келісуі керек.

Сұхбаттың басталуы және барысы.
Басталуы үш қадамнан тұрады:

1. Танысу: маман жасөспірімге және ата-аналарға таныстырылады. Егер ата-аналар 
сұхбат басталғанға дейін қатысса, сіз әрқашан бірінші кезекте жасөспірімге өзіңізді 
таныстыруыңыз керек. Маман жасөспірімге оны бүгін келген адамдармен таныстыруды 
ұсына алады. Мұндай сценарий жасөспірімге маманның оған қызығушылық танытатыны 
туралы нақты сигнал береді.

2. Құпиялылықты түсіну: маман жасөспірім мен ата-анадан кездесудің құпиялылық 
қағидатын бірдей түсінетіндігін анықтайды.

3. Егер ата-аналар әңгімеге қатыспаса, жасөспірім мен маманның тілдесуінің құпиялылығын 
мойындау.
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Әрі қарай, HEADSS сауалнамасының мазмұнын қарастырамыз. Сұрақтар мен олардың 
болжалды реттілігі 3-кестеде келтірілген.

Сауалнама ұстанымы Сұрақтардың үлгілері

H (Home) Үй

• сенімен бірге үйде кім тұрады?
• сен қайда тұрасың?
• сенің жеке бөлмең бар ма?
• сенің қанша бауырың бар? Олар қанша жаста?
• сенің бауырларыңның дендері сау ма?
• сенің ата-анаңның дендері сау ма??
• сен ата-аналарыңмен, бауырларыңмен қалай уақыт 

өткізесің?
• сен отбасыңда өзгерткің келетін нәрсе бар ма?

Ескертпе: ата-аналардың алкогольді теріс пайдалануы, психикалық белсенді заттарды 
қолдану туралы тікелей мәселені жасөспірімдер елемеуі мүмкін (сонымен қатар D (Drugs) 
«Алкоголь, темекі шегу, есірткі»  бөлімін қараңыз). Бұл жағдайда басқа жасөспірімдер туралы 
айтатын сценарийді қолдану ұсынылады. Мысалы: «Мен жасөспірімдермен көп жұмыс 
жасадым, олардың кейбіреулері ата-аналарымен көптеген мәселелері бар екенін айтты. 
Олардың көпшілігі егер ата-аналар ішпесе, онда мәселелер аз болар еді дейді. Сізде ұқсас 
нәрсе бар ма? Немесе бірдеңе болды ма?»

E (Education) Білім беру

• сен қай мектепке барасың? Сен қай сыныптасың? 
Мектепті ауыстыруға тура келді ме? Қаншалықты жиі?

• саған мектебіңде не ұнайды / ұнамайды? Сенің сүйікті 
пәндерің? Сен ұнатпайтын пәндер?

• саған жаңа сыныпта қалай болды? Соңғы сыныптан 
өзгеше ме?

• сен соңғы жылы қанша мектеп ауыстырдың?
• сені басқа сыныпқа ауыстырды ма? Сенің үлгерімің 

қандай?
• сен мектеп бітіргеннен кейін нені жоспарлайсың?
• мұғалімдермен, құрдастарыңмен қарым-қатынасың 

қандай? 
• өз сыныбыңда біреуден қорқасың ба? Сені біреу 

ренжітеді ма? 

(Employment) 
Жұмысбастылық

• сен бос уақытта жұмыс істейсің бе (қосымша табыс 
табасың ба)?

(Eating) Тамақтану

• денеңде не ұнайды немесе ұнамайды?
• салмағың өзгерді ма?
• диетада жиі отырасың ба?
• спортзалға қаншалықты жиі барасың? Жаттығу 

жасайсың ба? Аптасына қанша рет?

3-кесте. HEADSS құрылымдалған сұхбат алгоритмі
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• өз салмағыңа алаңдайсың ба?
• тамақ жегенде тым көп жедім деп уайымдайсың ба?

A (Activities) Белсенділік

• мектептен тыс достарың бар ма? Олар сенің құрдастарың 
ба?

• сен негізінен өзіңмен жасты балалармен араласасың ба?
• достарың көп па?
• сен достарыңмен тек мектепте немесе демалыс күндері 

сөйлесесің бе?
• сендер бірге не істейсіңдер: спорт, үй тапсырмасы, ортақ 

хобби, қызығушылықтар?
• теледидар/планшет/ұялы телефонды қаншалықты 

көп көресің? Сен көбіне не көресің? Сенің сүйікті 
бағдарламаларың/арналарың?

• сені бір кездері полиция ұстаған ба?

D (Drugs) Алкоголь, 
темекі, есірткі

• сен компаниямен бірге көшеде жүргенде, араларыңда 
біреу темекі шегеді ме немесе алкоголь ішеді ме? Ал сен 
өзің ше? Бұл қаншалықты жиі болады?

• сен өзің немесе достарыңның біреуі есірткіні қолданып 
көргенсіңдер ма?

• сен есірткіні үнемі қолданасың ба? Қаншалықты жиі?

S (Sexuality) Жыныстық 
тәжірибе

• сенде қарым-қатынас болған ба? Қашан?
• сенде секс болды ма? Қанша рет? Сендер сақтандыңдар 

ма?
• сенде жүктілік болды ма? Түсік жасатқансың ба?
• жыныстық жолмен берілетін инфекциялар туралы білесің 

бе? Олардан қорғау туралы ше?

(Suicide) Суицид

• сенде ұйқымен қиындықтар бар ма?
• тәбет жиі өзгереді ме?
• сенімсіздік сезімі болады ма?
• өз-өзіңе қол жұмсау әрекеттері болды ма?

S (Safety) Қауіпсіздік

• сен бір кездері қатты жарақат алғансың ба?
• автокөлікпен келе жатқанда, әрқашан қауіпсіздік белдігін 

тағып жүресің бе? 
• спортпен шұғылданған кезде қорғаныс құралдарын 

(дулыға, қолғап, тізеқап) қолданасың ба?
• отбасыңда физикалық зорлық-зомбылық бар ма?
• сенімен физикалық зорлық-зомбылық болған ба?
• сені үйде ренжітеді ма? Ол қазір де жалғасуда ма?
• сен мектепте немесе құрдастарыңмен төбелеске 

қатысқан кез болды ма? 

Көріп отырғаныңыздай, сұрақтардың мазмұны өзіне деген қатынас, құрдастарымен араласу, 
оқыту, ересектермен қарым-қатынас, ықтимал мәселелер сияқты жасөспірімнің өмірі мен 
қызметінің аса маңызды салаларын қамтиды.
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Сұхбат аяқталғаннан кейін қорытынды жасау керек. Құрал авторлары сұхбатты келесідей 
жүргізуді ұсынады:

• жасөспірімге өз өмірін қысқаша, бір сөзбен суреттеуді ұсыныңыз (мысалы, 
метеорологиялық мәлімет ретінде: күн ашық, көшпелі бұлт, жауын-шашынды бұлттылық, 
боран және т. б.);

• күн сайын айнаға қараған кезде жасөспірім не көретінін сұраңыз. Атап айтқанда, 
жасөспірімдердің зерігу туралы пікіріне назар аудару керек, өйткені бұл депрессиялық 
күйлердің, жабырқаудың белгісі.;

• жасөспірімнен проблемалық жағдайда кімге сенетінін немесе сене алатындығын 
айтуын сұраңыз. Егер маман жасөспіріммен психологиялық байланысы бар адамды 
әлі анықтамаған болса, бұл өте маңызды. Жасөспірімді маман көмекке жүгіне алатын 
адам екендігіне сендіру керек. Жасөспірім бұл маман оған адам ретінде қызығушылық 
танытатынын және маман жасөспірімге толық және салауатты өмір сүруге көмектескісі 
келетінін білсін;

• жасөспірімнен айтқысы келгеннің бәрін айтты ма деп сұраңыз: мәселелер мен 
қиындықтарды талқылауға оралу мүмкіндігі әрқашан бар;

• кейбір жасөспірімдер өздеріне олай болып көрінбейтін қатерлі мінез-құлықты көрсетеді, 
алайда олар қауіпті мойындамайды, мәселенің тереңдігі мен ауқымын көрмейді. Біреулер 
өз мәселелерін түсінеді, бірақ шешімін көрмейді. Маманның міндеті – жасөспірімге 
мәселені көруге және одан әрі психологиялық-педагогикалық немесе терапиялық 
әсердің көмегімен өз шешімін табуға көмектесу;

• жасөспірімнің назарын оны қызықтыратын кез келген ақпаратты маманнан ала 
алатындығына аудару керек.

HEADSS алгоритмі қиын жағдайға тап болған жасөспіріммен диагностикалық әңгімені 
қисынды түрде құруға мүмкіндік береді. Сіз талқылауды ауыр емес мәселелерден бастай 
аласыз. Бағалау отбасылық ортаны және білім/жұмыспен қамтуды талдаудан басталады. 
Содан кейін тамақтануға байланысты аспектілер талданады, ал кейінірек қызметке 
байланысты. Осыдан кейін ғана сіз есірткі, жыныстық қатынас, қауіпсіздік және өзіне-өзі                                           
қол жұмсау/ депрессия туралы неғұрлым нәзік мәселелерге көше аласыз.

Егер уақыт жетіспейтіндіктен, сіз HEADSS интегралды бағалауды жасай алмасаңыз, пайдалану 
үшін бағалаудың басым бөлімдерін анықтауыңыз керек. HEADSS бағалаудың басым бөлімдерін 
қалай анықтауға болады: 

• Келу себебі/мәлімделген белгілер: егер жасөспірім алкогольді тұтынумен байланысты 
мәселемен жүгінсе, сіз «Есірткі» бөлімін басымды деп белгілер едіңіз. 

• Денсаулыққа байланысты маңызды мәселелер: егер сіз АИТВ-ның таралуы жоғары 
жерде жұмыс жасасаңыз, сіз «Жыныстық қатынас, жыныстық өмір» бөліміне басымдық 
беруіңіз керек болады.
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1.6 1.6 МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУДІ ОНЛАЙН 
ФОРМАТТА ЖҮРГІЗУ
Сіз білгеніңіз жөн:

1. Мәселені дұрыс жіктеу үшін алгоритмдер бағанында көрсетілген барлық элементтерді 
мұқият оқып шығыңыз, «Сұраңыз» және «Тыңдаңыз» (Нұсқаулықтың 2-бөлімін қараңыз).

2. Қашықтықтан медициналық кеңес берудің кейбір аспектілері жасөспірімде ұят сезімін 
тудырмайды (мысалы: көру қабілетінің нашарлауы туралы кеңес беру немесе анемияға 
күдік туындаған жағдайда), ал біреулерде ыңғайсыздық сезімін тудыруы мүмкін (мысалы: 
қынаптан көп бөліністер туралы кеңес беру).  

Сіз келесі әрекеттерді орындағаныңыз жөн:
1. Егер жасөспірім ересек адамның қатысуымен кеңес алса, оның еріп жүрушінің алдында 

медициналық тексеруден өтуге қарсы емес екенін біліңіз.    
• Жасөспірімге медициналық қашықтықтан кеңес беру деген не және оның мақсаты 

қандай екенін айтыңыз.  
• Кеңес берудің мәнін түсіндіріңіз.  
• Жасөспірімнің келісімін сұраңыз. (Егер жасөспірімнің жасы келісім беру үшін заң 

тұрғысынан сәйкес келмесе, ата-анасынан немесе қамқоршысынан келісім сұрау 
керек. Бірақ егер сізде ересек адамның келісімі болса да, жасөспірімнің рұқсатынсыз 
медициналық қашықтықтан кеңес беруді жалғастырмаңыз). 

2. Қашықтықтан медициналық кеңес беру процесінде:  
• Гендерлік нормалардың жергілікті ерекшеліктерін құрметтеңіз (мысалы: ер медициналық 

қызметкердің пациент қызға/әйелге кеңес беруі дұрыс па). Егер қажет болса, 
қашықтықтан кеңес берудің барлық уақытында әріптес әйелдің болуын қамтамасыз 
етіңіз.  

• Құпиялылықты қамтамасыз етіңіз (мысалы: кеңес беру кезінде бірде-бір бөтен 
адам онлайн-кабинетке кірмейтініне көз жеткізіңіз). 

• Пациентте ыңғайсыздықтың немесе ауырсынудың вербальды емес белгілерін мұқият 
қадағалаңыз. Қажет болған жағдайда қашықтықтан кеңес беруді тоқтатуға және 
жақын жердегі бейінді медициналық ұйымға ілесіп жүруге жәрдем көрсетуге дайын 
болыңыз.

Жасөспірім айтқан мәселені дұрыс түсіну үшін кеңес беруші 4-кестеде келтірілген онлайн 
форматта медициналық кеңес беру схемасын қолдана алады. 
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№ Әрекеттер/
Кезеңдер

Сұрау/Айту Ишаралар 

1. Клиенттің 
мәселесін 
сипаттаңыз

• Мына сөз тіркесінен 
бастаңыз: «Қазір мен 
естігендерімді жинақтап 
алайын, егер мен 
дұрыс түсінбесем мені 
түзет және бір нәрсені 
қалдырып кеткен болсам, 
толықтыр. Мен сенің 
әңгімеңнен .... білдім»

• «Толықтырғың келетін 
тағы бір нәрсе бар ма?»

Клиенттің айтқанын өз сөзіңізбен 
тұжырымдай отырып, сіз 
өзіңіздің түсінігіңізді тексеріп, 
оған қабылдауыңызды 
жақсартуға мүмкіндік бересіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер сіз жинақтау кезінде 
жасөспірімнен «жоқ» дегенді 
естіген болсаңыз, тоқтап, 
жасөспірімнен түсіндіруін, 
толықтыруын сұрауыңыз керек
Алынған ақпараттың кез келген 
бұрмалануы қателікке және 
мәселені шешудің «жұмыс 
істейтін» нұсқаларын таба 
алмауына әкеледі.

2. Мәселені 
анықтаңыз
(мәнін белгілеңіз)

• Егер бірнеше мәселе 
туындаса, кеңесші 
естігенді жинақтап, 
әр түрлі проблемалық 
салаларды белгілеуіне 
болады, ал содан кейін 
жасөспірімнен осы 
салалардан қайсысына 
ол бірінші кезекте назар 
аударғысы келеді деп 
сұрау. (Жасөспірім 
таңдау жасайды.) 
«Жақсы. Енді сен шешкің 
келетін нақты мәселені 
анықтайық. Содан кейін 
біз оны толығырақ 
қарастырамыз  және 
бәлкім оны шешетін 
жолдарды табамыз».

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Өз нұсқаларыңызды ұсынбаңыз.
Тек ашық сұрақтарды қолдана 
отырып, жасөспірімнің 
белсенділігіне бастамашылық 
етіңіз. «Сен айтқандардың ішінен 
сені ең көп мазалайтыны не?»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Барлық назар бірінші кезекте 
медициналық қатерлерді жоюға 
бағытталуы тиіс, содан кейін 
«жасырын» мәселелерге өту 
керек.

3. Кедергілерді 
талқылаңыз

• «Сен жағдайды (нақты, 
мәлімдеген) шешу үшін не 
істедің)?»

• «Сен неге қол жеткізе 
алдың?»

• «Саған жағдайды шешуге 
не кедергі болды?» 

Мәселені шешуге мүмкіндік 
бермеген кедергілер:
1) білім мен дағдылардың 
жетіспеуі (болмауы);
2) құны;
3) әдеттегі кенет мінез-құлық 
(қоғамдық пікір).

4-кесте. Онлайн форматта 
медициналық кеңес беру схемасы
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1.7 ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ, 
САЛДАРЫН ТҮСІНДІРУ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕНІ 
ШЕШУДІҢ ЫҚТИМАЛ НҰСҚАЛАРЫН 
ТАЛҚЫЛАУ
Жасөспірімдерге кеңес беру кезінде олардың өз денсаулығына жауапты көзқарасын 
қалыптастыру және оны нығайту мүмкіндіктерін кеңейту маңызды. Жауапты мінез-құлықты 
адам өзінің іс-әрекетін ұғынатын, олардың өз денсаулығы мен басқалардың денсаулығы үшін 
салдарын алдын ала қарастыратын, өзіне және басқаларға қатысты теріс нәтижелердің алдын 
алу үшін жауапты шешімдер қабылдайтын мінез-құлық ретінде сипаттауға болады.
Жас және ересек адамдардың серіктестігі жасөспірімдер мен жастар кеңес беру процесінен 
бастап өз пікірлерін білдіруге құқылы екендігіне сенімді болған кезде пайда болады.

Сіздің білгеніңіз жөн:
1. Егер сіз жасөспірім пациенттермен олардың жағдайын анықтау және жіктеу мақсатында 

тілдесіп, олардың денсаулығына тигізетін әсерін түсіндірсеңіз, онда олар өз денсаулығын 
нығайту және қорғау саласында белсенді серіктес бола алады.

2. Егер сіз оларды емдеудің әртүрлі нұсқалары туралы хабардар етсеңіз және осы 
жағдайларда оларға сәйкес келетін нұсқаны таңдауға көмектессеңіз, онда олар 
тағайындалған емді қабылдауы мүмкін.

Сіз келесі әрекеттерді орындағаныңыз жөн:
1. Жағдайды анықтап, жіктегеннен кейін (мысалы, алдын-ала қойылған диагноз) 

жасөспіріммен сөйлесіп, оған бәрін, соның ішінде осы жағдайдың салдарын түсіндіру 
керек.

Мәселелік жағдай туралы хабарлау кезінде:
• Жасөспірім ата-аналардың немесе басқа да еріп жүрушілердің қатысуына келісетініне 

көз жеткізіңіз және бұл ретте;    
• Жасөспірімге ауызша және ауызша емес, яғни сөздермен және ым-ишаралармен құрмет 

пен жанашырлықты көрсетіңіз (егер жасөспірімнен басқа ата-аналар/басқа адамдар 
болса, оларға кезекпен жүгініңіз);

• Олар түсінетін сөздерді, сөз тіркестерін және анықтамаларды қолданыңыз; 
• Хабарламаны қалай түсінетіндерін мезгіл сайын бағалаңыз (мысалы, олардан басты 

нәрсе туралы өз сөздерімен айтуды сұраңыз).

2. Оларға емдеудің әр нұсқасының салдары туралы ақпарат беріңіз және олардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын біреуін таңдауға көмектесіңіз. 

Бұл мәнмәтінде: 
• Барлық маңызды ақпаратты хабарлаңыз; 
• Сұрақтарға мүмкіндігінше толық және шынайы жауап беріңіз; 
• Оларға таңдау жасауға көмектесіңіз; 
• Егер олар сіз ұсынған нұсқаны таңдамаса да, олардың таңдауын құрметтеңіз.
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3. Дәрі-дәрмектерді талқылаған жағдайда оларды не үшін, қашан және қалай 
қабылдау керектігін түсіндіріңіз. Кепілдендірілген медициналық көмек аясында 
дәрі-дәрмектерді тегін рецепт бойынша ұсыну маңызды. Ақылы дәрі-дәрмектерді 
тағайындағанда, пациенттердің оларды сатып алуға жеткілікті қаражаты бар екеніне 
көз жеткізіңіз. .

Жасөспірімнің медициналық-әлеуметтік қажеттіліктерін шешуге бағытталған қызметін 
жоспарлау
Егер емдеу процесінде ақпарат жинап, мәселені анықтағаннан кейін дәрігердің өзі жағдайды 
шешудің жолдарын ұсынса, онда медициналық-әлеуметтік кеңес беруде кеңесшінің міндеті — 
клиентті баламаларды іздеуге ынталандыру, оларды талдауға көмектесу, оңтайлы нұсқаны 
таңдау және оны жүзеге асыру жоспарын құру. Өз өмірін жоспарлау бастамасы жасөспірімнен 
басталған кезде ғана ол таңдалған стратегияны ұстанып, өз таңдауы үшін жауапкершілік алып 
жүреді деп күтуге болады. 

Назар аударыңыз!
Консультациялық қабылдауда жасөспірім мәлімдеген мәселені шешу бойынша іс-әрекеттерді 
жоспарлау кезінде ұсынылған қолайлы, орынды элементтерді пайдаланыңыз (5-кесте).
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№ Әрекеттер/
Кезеңдер

Сұрау/Айту Ишаралар 

1. Жасөспірімнен 
нақты мақсат 
қоюды сұраңыз

• ««Біз сені мазалайтын 
мәселелерді талқылап, 
жинақтадық. Енді біз 
бүгін жұмыс істейтін 
нақты мақсатты таңда 
және тұжырымда».

• ««Бізде 10 минут бар. 
Осы жағдайды шешудің 
мүмкіндігінше көп 
нұсқаларын ойлап табу 
керек. Кез келген идея 
қолайлы, мағынасыз жоқ 
идеялар болмайды».

Бұл тұжырым оны үнемі 
жасөспірімнің көз алдында 
болатындай жазылады, 
(сөйлесуді қолданыңыз). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Кез келген идеяны айыптаусыз 
және бағалаусыз құптаңыз.

2. Жасөспірімнен 
идея іздеуге 
көмек көрсетуді 
сұрағыз

• Идеяларға 
бастамашылық ету 
әдістері: «Сенім артатын 
адамды елестет. Ол не 
ұсынар еді? Ол мұндай 
жағдайда қалай әрекет  
етер еді?»

• «Егер досың  осындай 
жағдайға тап болса, оған 
қандай кеңес берер едің?»

• «Жағдайға жиырма 
жыл қос. Осы жағдайға 
қарап, не айтатыныңды 
елестетіп көр».

Жасөспірімге идеялар іздеуде 
бағыт беріңіз. Шығармашылық 
әдістерді қолданыңыз: рөлдік 
ойын, достардың тәжірибесі, 
рөлдермен алмасу.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Барлық идеялар түсіндірусіз 
интернетпен жазылуы тиіс.

Егер кеңесшінің өзі идеяларды 
ұсынса, жасөспірім оған сәйкес 
келетін-келмейтінін шешуге 
құқылы. Егер сіз 
жасөспірімді белгілі бір идеяға 
итермелегіңіз келсе, оны ашық 
сұрақ арқылы жасаңыз,  оған 
берген жауап сіздің идеяңыз 
болады, бірақ оны жасөспірім 
айтады.

3. Ең «жұмыс 
істейтін» идеяны 
таңдаңыз

• «Құрылған идеялар 
«банкінен» әрбір идеяны 
қарап шық, әрбірінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықта. Біз 
тек біреуін таңдауымыз 
керек, бірақ ол саған 
көбірек пайда әкелетін 
болу керек».

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жасөспірімнің назарын анық 
«қауіп» болып табылатын 
минустарға және сындарлы 
болып табылатын кемшіліктер 
мен артықшылықтарға көңіл бөлу.

4. Идеяның 
қорытынды 
талқылауын 
өткізіңіз

• «Бұл шынымен де 
бізге керек нәрсе ме, 
өз іс-әрекетіңіздің 
жоспарын егжей-тегжейлі 
сипаттаңыз: не? кім? 
қайда? қашан? қалай?»

Идея нақты жоспар түрінде 
пішінделеді: не, кім, қайда, 
қашан және қалай. Жасөспірімді 
мақсатқа жету үшін не істеу керек, 
қашан, қайда, қандай ресурстар 
мен ақпарат қажет болатынын 
айтып ынталандырыңыз.

5-кесте. Жасөспірім мәлімдеген мәселені шешу бойынша 
іс-әрекеттерді жоспарлау схемасы
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жоспар көбінесе сәтсіздікке 
ұшырайды, себебі жұмыстың 
бұл кезеңі өтіп кетеді немесе 
мақсатқа жету әрекеттері егжей-
тегжейлі жоспарланбайды.

5. Идеяны 
әмбебаптылыққа 
тестілеңіз  

• «Мұндай мінез-құлық 
стратегиясын тағы 
қандай жағдайларда 
қолдана алар едің?»

6. Мақсатқа жету 
үшін кішкентай 
адамдарды 
(кезеңдерді) 
анықтаңыз

• «Сен өз мақсатыңа 
жетуде жиі жұмыс істеуге  
қаншалықты дайынсың?»

• «Бұл үшін күн сайын не 
істей аласың?»

• «Бұдан қандай пайда 
көресің?»

Жасөспірімді тек тұрақты 
әрекет көзге көрінетін нәтиже 
береді деген ойға жетелеңіз.
Мұны суреттейтін  бейнелік 
салыстырулар мен 
мысалдарды қолданыңыз. 
Мысалы, атлеттерде
бұлшық ет массасын өсіру, 
өзен, тастардың пайда болуы. 
«Сен қалай ойлайсың, ... 
қалай қол жеткізіледі? -  деген 
сұрақтан бастаңыз «Жасөспірім 
нәтижеге тұрақты әрекет 
арқылы қол жеткізілетінін 
айтып болғаннан кейін, оның 
оған дайындығы туралы 
сұрасаңыз болады (ол 
қаншалықты жиі және нақты 
жасауға дайын?).

7. Ықтимал 
қиындықтарды, 
тәуекелдерді 
анықтаңыз 

• «Саған не кедергі болуы 
мүмкін?» 

Жасөспірімді мақсатқа жету 
кезінде табандылықты қолдаңыз, 
біз барлығымыз — адамдармыз, 
біз көңіл-күй, қандай да бір 
жағдайлар, басқа жақтан әсер 
ету салдарынан таңдалған 
жолдан ауытқуымыз мүмкін.
Ең бастысы – мұны түсіну және 
таңдалған жолға қайта оралу

8. Қызметті 
пішіндеңіз

• «Сіздің өміріңіз (күн 
сайын, әрбір жағдай) 
қандай болатынын айтып 
беріңіз». «Сен нақты не 
істейсің?».

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер әңгімеде бүлдіруші мінез-
құлық көрініс тапса, оны мінез-
құлықтың позитивті моделіне 
ауыстыру стратегиясын жасау 
керек.

Былай сұрауға болады: «Егер 
сен осылай әрекет етсең, өмірің 
қаншалықты жақсарады?» 



40 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Мәселені шешуге бағытталған жасөспірімнің тікелей әрекеті
Бұл кезең басқалардан кеңесші мен клиент арасындағы тікелей бетпе-бет қарым-қатынаста 
алшақтық болатынымен ерекшеленеді. Клиент нақты өмірде алдыңғы кезеңде құрылған жоспарға 
сәйкес әрекет ете бастайды және өзін-өзі бақылауды жүзеге асырады (күнделік жүргізу, нақты 
нысандарды толтыру). Алайда, осы кезеңде қолдау тек мүмкін ғана емес, сонымен қатар қажет, 
әсіресе жасөспірім қайта сессияға келсе. Клиент үшін үй тапсырмасын жасауда қолдау көрсетіледі, 
нақты не істеу керек, мінез-құлықты қалай өзгерту керек және оны келесі кездесуде кеңесшімен 
жетістіктер мен сәтсіздіктерді талқылау үшін қалай жазып қою керек.
Үй тапсырмалары мақсатқа жету үшін жоспарланған қадамдарды орындауға ынталандырады. 
Үй тапсырмаларын тағайындаудағы негізгі мәселелердің бірі — оларды жасөспірімнің 
орындауы. Мұның себептері үй тапсырмаларын қате таңдауда, оларды орындауға бөлінген 
уақыт аралығында, жасөспірімнің нақты нені, қалай және не үшін орындау керектігін толық 
түсінбеуінде жатыр. Сондықтан, үй тапсырмасын таңдағанда, тапсырмалар:

• шағын болуы;
• жасөспірімнің білімі мен дағдыларының деңгейіне сәйкес келуі;
• қызықты болу және белгілі бір жасөспірімнің өмірінде қолданылуы;
• жасөспірімге түсінікті болуы;
• алдыңғы кезеңдер ішінде берілуі және кездесудің соңында талқылануы қажет екенін;
• мақсатқа сай болу және негізгі мәселені шешуге көмектесуі;
• сондай-ақ нәтижелерді келесі кездесуде талқылануы тиіс екенін есте ұстаған жөн.

Бағалау және кері байланыс
Осы кезеңнің мақсаттары:

• Мақсатқа жету деңгейін бағалау;
• Қол жеткізген барлық жетістіктерді бағалау (анықтау);
• Кедергілерді анықтау (не кедергі келтіреді), қажет болған жағдайда «жоспарды» 

нақтылап, «Балама іздеу» және «Жоспарлау» кезеңдеріне оралу. Бұл кезең бір және 
бірнеше кездесулерді қамтуы мүмкін. Әрбір келесі кездесу жұмыс нәтижелерін бағалау 
және кері байланыс беру болады. Бірінші және соңғы кездесулерді қоспағанда, барлық 
кездесулер бағалау мен кері байланысты білдіреді, ортақ құрылымы бар және төрт 
кезеңнен тұрады.

1. Дайындық кезеңі. Бұл кезеңде кеңесші:
• алдыңғы кеңестерден алынған ақпаратты салыстырады және келесі кездесу үшін тиісті 

іс-қимыл стратегиясын жоспарлайды; 
• қосымша ақпарат немесе түсініксіз мәселелерді түсіндіру қажет болса, басқа 

мамандармен, әріптестермен кеңеседі.

2. Бастапқы кезең. Бұл кезеңде кеңесші:
• жасөспіріммен кездеседі;
• позитивті байланыс орнатады, жаңартады;
• үй тапсырмасын, сәттілік пен сәтсіздіктерді талқылайды;
• кездесуге арналған жұмыс жоспарын анықтайды, сипаттайды.

3. Орта кезең. Бұл кезеңде кеңесші:
• жасөспірімді мінез-құлықты өзгерту процесіне белсенді түрде қосады;
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• көрсетеді, жаттықтырады, пішіндейді;
• жасөспірімнің не болып жатқанын түсінуін тексереді;
• жұмыс жоспарын нақтылайды.

4.  Қорытынды кезең. Бұл кезеңде кеңесші:
• консультациялық кездесудің нәтижелерін қорытындылайды;
• жаңа үй тапсырмасын ұсынады және талқылайды;
• келесі кездесуді жоспарлайды.

Онлайн форматта кеңес беру циклын қашан аяқтау керек?
Кеңесші мен клиенттің өзара әрекеттесуінің аяқталуы себебінің екі түрі бар:

1. жағдаяттық-мәжбүрлі:
• жағдайдың өз уақыты шектеулі болған кезде. Мысалы, клиент өз өмірінде белгілі бір 

оқиғадан (емтихан, үйлену тойы, алғашқы жыныстық қатынас) өтуге дайындалып 
жатқанда; 

2. логикалық аяқталған:
• клиент мәселелерді шешуде айтарлықтай прогреске жеткен кезде.
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1.8 БМСК ДЕҢГЕЙІНДЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУДІ 
ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ ҰСЫНЫСТАР
Сіз не білуіңіз керек:

1. Денсаулық сақтау саласындағы онлайн консультациялар (бейне-консультациялар) 
бетпе-бет өзара әрекеттесуді білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон 
консультацияларының «визуалды жаңартуы» болып табылады.    

2. Онлайн-консультациялардың (бейне-консультациялардың) тиімділігі туралы дәлелдер 
аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті , пациенттер мен медицина қызметкерлерінің және 
жоғары қанағаттанушылығын көрсетеді.

3. ехникалық немесе клиникалық факторларға, пациенттің қалауына байланысты 
бейнебайланыстан телефон немесе жеке кеңес алуға ауысуға дайын болыңыз¹8. 

Онлайн кеңес беруге (бейне-консультацияларға) арналған техникалық 
параметрлер 
Аталған техникалық шешімдер бейне кеңес беру үшін маңызды болмауы ықтимал, бірақ 
онлайн кездесудің сапасы мен қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. 

• Жабдық – жоғары сапалы аудио-бейне мүмкіндіктері бар стационарлық немесе 
портативті компьютерді қолданыңыз. Компьютердің техникалық сипаттамалары туралы 
кеңес алыңыз: бейне қоңыраулардың мүмкіндіктері, әдетте, процессор мен графикалық 
картаның жасына, жылдамдығына және сапасына байланысты болады.

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктің сапасы қоңырау үшін маңызды 
болады. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші құпиялылықты бұзбайтынына 
көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. Кеңес беру бөлмесінде барлық 
қатысушыларды нақты естуге мүмкіндік беретін арнайы микрофонды пайдаланыңыз.

• Камера— автофокусы бар және, егер мүмкін болса, сыртқы құпиялылық бекітпесі бар 
бейнекамераны қолданыңыз.

• Планшет немесе смартфон – олардың портативті және жеңіл қабылдау сияқты 
артықшылықтары бар, сонымен қатар кішірек экран, стенд қажеттілігі және сымсыз 
байланыс сияқты кемшіліктері бар, олар сымға қарағанда сенімділігі аз. Бейне кеңес беру 
үшін жеке телефонды немесе планшетті немесе ұқсас нәрсені емес, арнайы практикалық 
құрылғыны қолданыңыз, өйткені олар ұялы телефон нөмірімен байланысты.

• Интернетке қосылу – мүмкіндігінше Wi-Fi / 4G орнына сымды Ethernet / кең жолақты 
желіні қолданыңыз, өйткені олар тұрақты қосылуды қамтамасыз етеді; сымсыз / 
мобильді байланыста қолайлы бейне және аудио байланысты қамтамасыз етпейтін 
кідіріс пен кедергі болуы мүмкін. 

• Тіркеу және орнату – мүмкін болса, денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған бейне қоңырау 
бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз.

18 BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3945 (Published 20 October 2020) Cite this as: BMJ 2020;371:m3945 



43

Онлайн кеңес беруді бастаудың алдында
• Онлайн кеңес беруді тыныш жерде өткізіңіз.
• Онлайн кеңес беру, сондай-ақ коммуникативтік дағдылар бойынша оқытудан өтіңіз. 

Медициналық қызметкер мен әкімшіден бастап IT маманына дейін онлайн кеңес беруді 
қолдайтын топ құрыңыз.

• Өз дағдыларыңызды дамытыңыз – жасөспірімдермен жұмыс жасамас бұрын жабдықты 
сынап көріңіз, кеңес беруге дайындық жасаңыз.

• Дресс—код – егер сіз кеңес беруді үйден өткізсеңіз де, емханада жұмыс істегендей 
киініңіз.

• Телефон нөмірі – пациенттің телефон нөмірін алыңыз, бейне кеңес үзіліп қалған немесе 
бейне сапасы нашарлаған жағдайда сіз оған қоңырау шала аласыз.

Жұмысты бастау
• Онлайн кеңес (бейне кеңес) беруді тыныш бөлмеде жоғары сапалы бейне қоңырауларды 

қолдайтын құрылғымен өткізіңіз. Біз біреуі бейне кеңес беру үшін және біреуі электрондық 
медициналық карта үшін екі экранды пайдалануды ұсынамыз.

• Онлайн кеңес берудің ең басында адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 
тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды қайта жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз. Консультацияның басталуы пациентті қаншалықты жақсы білетіндігіңізге және 
бағалау мәнмәтініне байланысты болады. Бетпе-бет кеңес алу сияқты, егер пациент 
өзінің әдеттегі дәрігеріне немесе соңғы рет көрген дәрігеріне жүгінсе, бұл уақытты 
үнемдеуге және клиникалық қауіпті азайтуға мүмкіндік береді¹9. Егер сіз пациентпен 
бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және қайдан, мысалы, Жастар 
денсаулық орталығынан, емханадан немесе үйден қоңырау шалып отырғаныңызды 
айтудан бастаңыз. Адамның тыныш жерде екенін және бұл кез сөйлесуге ыңғайлы уақыт 
екеніне көз жеткізіңіз.

• Көптеген бейне кеңес беруге арналған қосымшаларда пациенттерді де, клиницистерді 
де алдын-ала тіркеу процесі бар, бұл кеңес беру алдында екеуінің де жеке басын 
тексеруге кепілдік береді және құпиялылықты бұзу қаупін жояды. Бейне кеңес беру 
қосымшаларында әр түрлі функциялар болады және олар қосымша хабарлама, сурет 
алмасу, еске салғыштар және/немесе кеңес беру алдында пациенттің тарихын жинауға 
мүмкіндік береді.

Бейне кеңеске қалай дайындалу туралы жасөспірімдерге арналған ұсыныстар
• Құрылғыңызды, мысалы, смартфон немесе планшетті тексеріңіз
• Интернет байланысы - күшті Wi-Fi / 4G сигналын қолданыңыз.
• Қуат – құрылғының батареясы толығымен зарядталғанын немесе оның розеткаға 

қосылғанын тексеріңіз.
• Камера – медициналық маман сізді жақсы көруі үшін позицияны реттеңіз.
• Микрофон мен динамиктер – оларды онлайн кеңес берудің алдында тексеріңіз.
• Бөлме – сізді басқалар естіп қоймайтындай, тыныш жер іздеңіз.
• Отбасы мүшелері немесе қамқоршылар – отбасы мүшесінен немесе қамқоршыдан сізге 

қосылуын сұрау жағын ойластырыңыз. Олар ескертпе жасау немесе смартфонды ұстап 
тұру арқылы көмектесе алады. Егер дәрігер сізбен бірге болуы мүмкін басқа адамды 
көрмесе, дәрігерге кеңес алуға қатысу үшін оның бар екенін хабарлаңыз.

19 Pereira Gray DJ, Sidaway-Lee K, White E, Thorne A, Evans PH. Continuity of care with doctors-a matter of life and death? A systematic review 
of continuity of care and mortality. BMJ Open2018;8:e021161. doi:10.1136/bmjopen-2017-021161 pmid:29959146 https://bmjopen.bmj.com/
content/8/6/e021161?ijkey=3159e261d5675dab3b58ac40b4a979e5213e2095&keytype2=tf_ipsecsha 
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Пациентті қарау қажет болған жағдайда
• Онлайн кеңес беру (бейне-консультация) кезінде дәрігердің басшылығымен пациенттің 

өзі немесе қамқоршы (ата-ана/қамқоршы) тікелей емес тексеру немесе өзін-өзі тексеру 
жүргізе алады.

• Қашықтан денені тексеру клиникалық проблемаға байланысты болады және анамнезбен 
байланысты көзбе-көз тексеруге ұқсайды²0.

• Пациентке ішінара шешіну қажет болуы мүмкін. Пациенттің таңдауын ескере отырып, оны 
жеке тексеру мүмкін емес жағдайларда медициналық көмек көрсету немесе диагноз қою 
үшін қашықтан интимдік бағалау клиникалық тұрғыдан қажет пе, жоқ па, соны мұқият 
қарастырыңыз²¹. Шешінуге қатысты құпиялылық сезімі адамдар арасында әр түрлі 
болады, сондықтан бейне кеңес беру кезінде пациенттің не істеуге ыңғайлы екенін мұқият 
зерттеп, қашықтан интимдік клиникалық бағалаудың негізгі қағидаларын ұстаныңыз. 

• Бейне тексеру кезінде ата-ана немесе қамқоршы жиі көмектесе алады. Ата-анадан сіз: 
«Жасөспірімнің құлағын ақырын баса аласыз ба – алдымен сол жағынан, содан кейін оң 
жағынан?», «Сіз бөртпелерді көру үшін камераны жақындата аласыз ба?» деп сұрай аласыз. 
Назар аударыңыз – егер ол анық көрінбесе, дереу келу қажет болған жағдайда, бетпе-бет 
кездесуді тағайындау туралы ойланыңыз.

• Зерттеуге көру, бұлшықет күшінің қозғалғыштығы, сыртқы түрінің өзгеруі және жөтелді 
тыңдау кіруі мүмкін. Жасөспірімді оттегінің қанықтылығын (егер оксиметр болса), жүрек 
соғу жиілігін және тыныс алу жиілігін өлшеуге үйретуге болады.

20 Louise S van Galen LS, Car J. Telephone consultations. BMJ2018;360:k1047. doi:10.1136/bmj.k1047 pmid:29599197 https://www.bmj.com/
content/360/bmj.k1047?ijkey=94f615b5893ee31b82f003bc273baa3b5b8f2d09&keytype2=tf_ipsecsha
21 The Faculty of Forensic & Legal Medicine of the Royal College of Physicians. Key principles for intimate clinical assessments undertaken remotely 
in response to COVID-19 2020. https://www.gmc-uk.org/-/media/files/key_principles_for_intimate_clinical_assessments_undertaken_remotely_in_
response_to_covid19_v1-(1).pdf?la=en&hash=0A7816F6A8DA9240D7FCF5BDF28D5D98F1E7B194
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Кеңес беру форматын онлайн режимнен офлайн режиміне қашан өзгерту 
керек? 

• Онлайн кеңес беру әр пациент үшін немесе әр кеңес үшін қолайлы бола бермейді ²²²³²4. 
Кейбір пациенттер құрылғыны басқара алмауы мүмкін (немесе көмектесе алатын 
адамның қолдауының болмауы мүмкін), содай-ақ мүгедек адамдар да қолайсыз 
жағдайға тап болуы мүмкін. Техникалық проблемалар, интернеттегі сәтсіздіктер 
денсаулыққа қатысты теңсіздікті әрі қарай ушықтыруы мүмкін, сонымен қатар есту 
проблемалары бар пациенттер арасында онлайн кеңес беру өте қиын. Егер сөйлесу 
барысында сіз пациентті жеткілікті түрде тексере алмайтыныңыз, дауыс пен бейненің 
сапасы жеткіліксіз екендігі, сигналдарды қабылдау қиынға соғатыны немесе 
пациентпен байланыс жоғалып кететіні анықталса, онда бейне кеңес қауіпсіз де, тиімді 
де болмайды. Сонымен қатар, шағымдар шұғыл жағдайды көрсеткен жағдайда, шұғыл 
түрде онлайн кеңес беруді тоқтатып, жедел ауруханаға жатқызу туралы ойлану қажет.

• Егер пациенттің сандық сауаттылығы жеткіліксіз болса, оған онлайн кеңес беру 
қолайсыз²5.

• Пациентте смартфон немесе басқа бейне байланыс құрылғысы және жоғары 
жылдамдықты Интернет байланысы жоқ (немесе 4G пайдалану кезінде деректер) 
болмаса, екі тарап та аудио және бейне сапасына қатысты техникалық қиындықтарға 
тап болуы мүмкін²6.

• Байланыс қиын, өйткені пациент есту, лингвистикалық немесе танымдық мәселелерге 
байланысты ести немесе түсіне алмайды.

• Егер сіз өте маңызды мәселелерді талқылауыңыз керек болса.
Бейне кеңес беру арқылы төтенше емес жағдайларды төтенше жағдайлардан ажырату қиын 
болуы мүмкін: егер күмәндансаңыз, абай болыңыз және бетпе-бет кеңес алуға ауысыңыз. 
Бейне кеңес беру бетпе-бет кеңес берудің алтын стандартына сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ 
көптеген пациенттер үшін, әсіресе ауылдық жерлерде, сондай-ақ оқудан немесе жұмыстан 
шығу мүмкіндігі болмаған жағдайда «жеткілікті жақсы» деп саналады.

22 Shaw S, Wherton J, Vijayaraghavan S, et al. Advantages and limitations of virtual online consultations in a NHS acute trust: the VOCAL mixed-
methods study.NIHR Journals Library, 2018, doi:10.3310/hsdr06210. 
23 Agency for Clinical Innovation. Guidelines for the use of telehealth for clinical and non clinical settings in NSW. Agency for Clinical Innovation. 
2015. https://www.telemedecine-360.com/wp-content/uploads/2019/02/2015-ACI-telehealth-guidelines.pdf 
24 The Royal Australasian College of Physicians. Telehealth: guidelines and practical tips.The Royal Australasian College of Physicians, 2012.
25 Pappas Y, Vseteckova J, Mastellos N, Greenfield G, Randhawa G. Diagnosis and decision-making in telemedicine. J Patient Exp2019;6:296-304. 
doi:10.1177/2374373518803617 pmid:31853485
26 Greenhalgh T, Vijayaraghavan S, Wherton J, et al. Virtual online consultations: advantages and limitations (VOCAL) study. BMJ 
Open2016;6:e009388. doi:10.1136/bmjopen-2015-009388 pmid:26826147 https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e009388?ijkey=f067f12e69270e
5d9131ad471892cc053a8cfb75&keytype2=tf_ipsecsha
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2.1 ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТІЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ 
ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ   
а) ЖЫНЫСТЫҚ ДАМУДЫҢ КЕШІКТІРІЛУІ: ҰЛДАР

Егер жасөспірім «Менің жыныс мүшем басқа ұлдарға қарағанда аз көрінеді», «Менің ұрыққабым 
кішкентай», «Менің денемде түк жоқ» деген сұрақтар қойса немесе ата-аналар «Менің баламның 
жыныс мүшесі оның жасына тым кішкентай болып көрінеді», «Менің ұлымның ұрыққабы 
өте кішкентай болып көрінеді», «Менің баламның денесінде түк жоқ» деген сұрақтар қойса, 
7-кестеге сәйкес ұлдарда жыныстық дамудың кешігуі кезінде кеңес беру алгоритмін қолдану 
ұсынылады 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз!
Сіз қазір кейбір жеке сұрақтар қоятыныңызды және пациенттің құпиялылығына кепілдік 
беретіндігіңізді және оның келісімінсіз бір де бір адам ештеңе білмейтіндігін хабарлаңыз.
Кеңес берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар көзбе-көз, яғни офлайн кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Ескерту
Егер қашықтықтан кеңес беру кезінде сіз ұрыққап пен жыныс мүшесінің анатомиялық 
ерекшеліктері болуы мүмкі,н деп күдіктенсеңіз немесе  байқасаңыз, оны ұйымға қайтадан бетпе-
бет кеңес алу үшін шақырыңыз және урологке қайта жіберіңіз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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Онлайн кеңес                      
беруді бастау

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар             
тізімін құру

Симптомдары                        
мен белгілері

Келесі сұрақтардан бастаңыз:
Жасың нешеде?
Салмағыңды білесің бе? 
Самағың қандай? Бойың 
қандай? 

ДМИ (дене массасының 
индексі) = салмақ / бойды 
есептеп көріңіз. (Немесе ДМИ 
кестелерін қолданыңыз). 

Тиісті жас үшін өсу кестесінде 
Z ДМИ ауытқуын көрсетіңіз.

Жыныс мүшесі. 
Жасөспірім ағзасындағы 
өзгерістерді келесі сұрақтар 
арқылы нақтылау қажет
-Сіздің жыныс мүшеңіз 
сіз кішкентай кезіңізде 
болғанмен салыстырғанда 
қандай мөлшерде өсті? 
Егер жасөспірім өзгерістерді 
байқаса, жасөспірімнің 
өзгерістерді қашан 
байқағанын білу керек:
- Оның өсуін байқағанда сен 
неше жаста болдың?

Әңгіме барысында келесі 
жағдайларға назар 
аударыңыз:
-жасөспірімде жүдеулік 
бар ма, жасөспірімде 
артық салмақ немесе 
семіздік бар ма?
-жасөспірімде 
анатомиялық 
ауытқулардың болуы  
(мысалы: уретраның 
сыртқы ашылуы жыныс 
мүшесінің басында 
емес, тамыр жігінде, 
магистральда немесе 
перинэяда орналасқан 
жағдай гипоспадия деп 
аталады)?
-ұрыққапта қатаюдың 
болуы?
- ұрыққаптың ісінуі?
- ұмада түктің болуы?

Назар аударыңыз! 
Ауытқулар болған 
жағдайда жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өткізу үшін 
медициналық ұйымға 
шақыру қажет.

- Жыныс мүшесінде 
өзгерістер болмаған кезде: 
14 жасқа дейінгі жаста 
жыныс мүшесінің өсуі 
болмаса. 
немесе
- 14 жасқа дейін жаста 
ұрыққаптың ұлғаюының 
болмауы. 
немесе
- 15 жаста ұмада түктің 
болмауы. 
және
- Салмақтың төмен болуы 
(аталған жас үшін ДМИ 2 
Z-тен кем) 
немесе
- Созылмалы аурудың 
белгілері мен 
симптомдарының болуы.

Ұрыққап. 
- Ұқсас сұрақтар ұрықтың 
өзгеруі кезінде қолданылуы 
керек:

- 14 жасқа дейінгі жаста 
жыныс мүшесінің өсуі 
болмаса.
немесе

7-кестесі. Ер балаларда жыныстық дамудың кешігуі кезінде 
кеңес беру қызметтерін көрсету алгоритмі
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Жіктеу Клиникалық ұсыныстар Бақылау

- Негізгі ауру болған кезде 
маманда емделу керек. 
Маманға жіберу үшіе көмек 
ұсыныңыз. 
- Салмақ мәселесі туындаған 
жағдайда (жетіспеушілік/
артық салмақ немесе 
семіздік) «мен тым майлы / 
тым арықпын» алгоритмін 
қолдану керек. 
- Жыныстық дамудың 
кешеуілдеуі, жыныстық 
дамудың кешеуілдеуі 
мен созылмалы аурудың 
байланысы, тамақтанудың 
бұзылуы/дұрыс тамақтанбау 
және толық медициналық 
тексеруден өту қажеттілігі, 
жыныстық дамудың 
кешеуілдеуі мәселелерін шешу 
үшін қайта кеңес беру туралы 
қол жетімді ақпарат беріңіз.
                       

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Жасөспірімге созылмалы 
ауруды бақылау қажеттілігі 
туралы кеңес беріңіз, сіз оған 
көмектесе аласыз және оны 
қажет болғанша онлайнда, 
бетпе-бетте (офлайн) бақылай 
аласыз. 
Тамақтанудың бұзылуы болған 
жағдайда, тамақтанбаудан 
туындаған проблемаларды 
емдеу қажет, әлеуметтік 
проблемалар болған 
жағдайларда, жағдайды 
талқылау және терең бағалау 
жүргізу үшін БМСК әлеуметтік 
қызметкерімен хабарласыңыз.
Ұсыныстардың орындалғанына 
көз жеткізу үшін қайта кездесуді 
(онлайн немесе офлайн) 
жоспарлаңыз.  Қайта қарау 6 
айдан кейін жыныстық дамуды 
бағалау және ұсыныстардың 
орындалуын бақылау үшін 
көрсетілген.

Жыныстық жетілудің 
кешіктірілуінің
созылмалы
аурулармен

- Жасөспірімге оның жасына 
байланысты жыныстық 
дамудың кешігуі туралы 
түсіндіріңіз.

Ұсыныстардың орындалғанына 
көз жеткізу үшін қайтадан 
кездесуге келісіңіз (онлайн 
немесе офлайн).
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Кішкентай кезіңіздегімен 
салыстырғанда ұрыққап өсті 
ме? 
Егер өзгерістер байқалса, 
жасөспірім өзгерістерді қай 
жаста байқағанын нақтылау 
қажет: 
- Сіз қай жаста олардың өсе 
бастағанын байқадыңыз?

-  14 жасқа дейін жаста 
ұрыққаптың ұлғаюының 
болмауы. 
немесе
- 15 жаста ұмада түктің 
болмауы
Салмағы қалыпты (аталған 
жас үшін ДМИ  2 Z-тен 
жоғары) 
және
- Созылмалы аурудың 
симптомдары болмағанда.

Ұмада түктің өсуі. 
- Аяқ-қолында түктің өсуіне 
назар аударыңыз: 
Сенде аяқ-қолдарыңда түк 
шықты ма?
Түк болған кезде түк қашан 
шыққанын анықтау керек  
- Мұны қай жаста бірінші рет 
байқадыңыз?
Созылмалы аурулардың 
болуын анықтаңыз: 
Созылмалы ауру бойынша 
бақыланады, ем қабылдайды 
ма? (ұзақ температура, жөтел, 
диарея, салмақ жоғалтудың 
және т.б. белгілерін 
анықтаңыз).
Жыныстық-репродуктивті 
денсаулықты бағалау керек. 
НЕADSS бағалауды жүзеге 
асыру керек. 

- Егер жасөспірім 13 жаста 
немесе одан кіші болса 
немесе
- Егер жасөспірім 14 жаста 
немесе одан үлкен болса, 
жыныс мүшесінің өсу 
процесі басталды 
немесе
- Егер жасөспірім 14 жаста 
немесе одан үлкен болса, 
ұрыққаптың өсу процесі 
басталды
 және
- Егер жасөспірім 15 жаста 
немесе одан үлкен болса, 
ұмада түгі бар
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немесе дұрыс 
тамақтанбаумен 
байланысы екіталай,

- Жасөспірімге түсіндіріңіз, 
жыныстық дамудың кешігуіне 
қарамастан, ұлдардың 
көпшілігі жыныстық 
жетілудің осы кезеңінен 
өтіп, дамиды. Эндокринолог 
және / немесе андрологпен 
қосымша тексерулер жүргізу 
қажеттілігін атап өтіңіз. 
Жасөспірімді медициналық 
ұйымға шақырыңыз және 
оған бетпе-бет кездесуді 
жоспарлауға көмектесіңіз.
- Көрсеткіштер болған кезде 
жасөспірімді эндокринологқа 
/ андрологқа жіберіңіз. 
Егер бойы кішкентай 
болса, «Мен өте кішкентай 
бойлымын» алгоритмін 
қолданыңыз.

6 айдан кейін жыныстық 
дамудың жай-күйін қайта қарап, 
ұсыныстардың орындалғанына 
көз жеткізу керек.
Егер эндокринолог/
андрологқабылдауында  
болмаса, 6 айдан кейін 
жасөспірімге тағы бір рет 
бағалау жүргізіңіз.

Қалыпты жыныстық 
даму.

- Егер жасөспірім 13 жасқа 
толмаған болса, жыныстық 
жетілу белгілері болмаса, 
оның жалпы дамуы оның 
жасына сәйкес келеді. 
- Жасөспірімді 
тыныштандырыңыз, 
ұлдардың көпшілігі ақыр 
соңында дамып, жыныстық 
жетілу кезеңінен өтетінін 
айтыңыз.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Бұл күй нені білдіреді? 
Жыныстық жетілу кезеңі дегеніміз не? 
Бала жасөспірім болған кезде оның денесі ересек өмірге дайындала бастайды. Екі жылдан бес 
жылға дейін созылатын бұл кезең жыныстық жетілу деп аталады. Гормондар деп аталатын 
организм шығаратын химиялық заттар тиісті өзгерістерді бастайды. Жыныстық жетілу кезінде 
өсу мен дене салмағының, соның ішінде бұлшықет массасының өсуі байқалады, жыныс 
мүшелерінің өсуі мен табиғи дамуы да жүреді. Жыныстық жетілу кезінде бет пен денеде түк 
өсе бастайды, ал кейбіреулерінде бетте безеулер пайда болады. 

Жыныстық жетілу қашан басталуы керек? 
Жыныстық жетілудің басталуы адамнан адамға айтарлықтай ерекшеленеді. Ұлдарда 
жыныстық жетілу әдетте 10 жастан басталады және 15 немесе 16 жасқа дейін созылады. 
Алайда, кейбір ұлдарда жыныстық жетілу кейінірек басталады. 

Жыныстық жетілу кешіктірілді деп қашан айтуға болады? 
Егер белгілі бір жаста кейбір өзгерістер басталмаса, жыныстық жетілу ұлдарда кешіктіріледі 
деп айтамыз; мысалы: егер пениса 14 жасқа дейін үлкейе алмаса, онда ұрық 14 жасқа дейін 
өсе бастаған жоқ немесе шаш 15 жасында жыныс мүшелеріне жақын пайда бола бастаған 
жоқ.

2. Дамудың кешігуінің себебі неде?
Кеш жыныстық жетілудің ең көп таралған себебі – дененің өсуінің кідірісі, ол көбінесе 
тұқым қуалайтын сипатта болады. Мысалы: әкесінің жыныстық жетілуі кідіріспен басталған 
отбасында ұлдың жыныстық жетілуі де кідіріспен өтеді. Мұндай табиғи ауытқулар емдеуді 
қажет етпейді. Алайда, кейбір жағдайларда жыныстық дамудың кідірісі дұрыс тамақтанбауға 
байланысты (әсіресе ақуыздардың жетіспеушілігі). Кейде дамудың кешігуі созылмалы 
ауруларға байланысты болуы мүмкін.

3. Бұл күй сенің денеңе қалай әсер етеді? 
Әдетте жыныстық жетілу кейінірек басталатын ұлдар құрдастарына қарағанда аз өседі. Алайда, 
жыныстық жетілудің басталуымен олар құрдастарына жетеді. Сондай-ақ, жыныстық жетілудің 
кешігуі психологиялық және әлеуметтік әсерлер тигізеді. Бұл балалар өздерінің құрдастары 
ұзын бойлы немесе күшті болса, алаңдауы, көңіл-күйі бұзылып,  оқшаулануы мүмкін.

4. Емдеудің қандай әдістері бар және неге? 
Жыныстық жетілу кешіктірілген жағдайда дәрігер жасөспірімді басқа маманға кідіріс 
жыныстық жетілу кезеңінде ұлдардың жасына байланысты табиғи өзгерістермен байланысты 
екенін анықтау үшін қаралуға жібере алады.
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Жиі қойылатын сұрақтар

Неге менің бетім мен денемде түк аз? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды):  
Жасөспірім өзін құрдастарымен салыстыру арқылы өзін жайсыз сезінуі мүмкін. 

Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Бет пен дененің түк мөлшері жасына қарай өзгереді және адамнан адамға өзгереді, сонымен 
қатар бір отбасынан шыққан ұлдар басқа отбасынан шыққан ұлдардан ерекшеленеді. 
Жыныстық жетілудің кешеуілдеуіне байланысты сіздің денеңізде түк аз болуы мүмкін. 
Жыныстық жетілу кезінде түктің өсуі мүмкін. Егер сіз жыныстық жетілуден өткен болсаңыз 
және денеңізде түк көп болмаса, денеңізді қалай жақсы көруді үйрену жақсы болады. (Көптеген 
дені сау ер адамдарда бет пен денеде шаш аз болады).

Менің жыныс мүшем құрдастарыма қарағанда кішірек көрінеді. Бұл қалыпты 
жағдай ма?
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Сұрақ «еркектік» жыныс мүшесінің мөлшеріне байланысты деген сенімге негізделуі мүмкін. 
Бала мазасыздануы мүмкін, өйткені оған бұл қалыпты емес сияқты. 

Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Сол жастағы ұлдардағы жыныс мүшесінің мөлшері олардың отбасының сипаттамаларына 
байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Бұл ерекшеліктер жыныстық белсенділік пен еркектікке 
ешқандай қатысы жоқ. Егер сіз жыныстық жетілудің басында болсаңыз, сіз 14 жасқа толмаған 
болсаңыз, сіздің жыныс мүшеңіздің өсуіне әлі көп уақыт бар.
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б) ЖЫНЫСТЫҚ ДАМУДЫҢ КЕШІГУІ: ҚЫЗДАР
Егер жасөспірім мынандай сұрақтар қойса: «Меннің етеккірім әлі басталмады», «Менің 
төстерім құрдастарыма қарағанда кішірек көрінеді», «Бұл қалыпты ма?», немесе егер ата-
аналар мынандай сұрақтар қойса: «Менің қызымның етеккірі әлі жоқ», «Қызымның төстері 
құрдастарына қарағанда кішірек көрінеді», «Бұл қалыпты ма?», 8-кестеге сәйкес қыздарға 
арналған алгоритмін қолдану ұсынылады. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы Сіз қазір 
кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына кепілдік 
беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Жеке кеңес беруді қамтамасыз етіңіз. Егер консультант ер адам болып, клиент-әйел адам 
кеңес одан кеңес алғысы келмесе, онда әріптес әйелден сізді ауыстыруды немесе кеңес беруге 
қатысуын сұрау керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Ескерту
Егер қашықтықтан кеңес беру кезінде сіз клиенттің жетілуінде кемшіліктер байқасаңыз, оны 
ұйымға қайтадан бетпе-бет кеңес алу үшін шақырыңыз және гинекологқа қайта жіберіңіз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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8-кесте. Қыздарда жыныстық дамудың кешеуілдеуі кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмі

Онлайн кеңес                      
беруді бастау

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар            
тізімін құру

Симптомдары                         
мен белгілері

Келесі сұрақтардан бастаңыз: 
Жасың қаншада?
Салмағыңды білесің ба? 
Бойың қандай? 
ДМИ (дене массасының 
индексі) = салмақ / бойды 
есептеп көріңіз. (Немесе ДМИ 
кестелерін қолданыңыз).
Тиісті жас үшін өсу кестесінде 
Z ДМИ 

Төсінің дамуын бағалаңыз. 
Жасөспірімнен сұраңыз:
- Сен төстегі қандай да 
бір өзгерістерді немесе 
емізік аймағында түстің 
немесе өлшемнің өзгергенін 
байқадың ба? 
Егер төс жетіле бастаса:                  
- Сіз бұл өзгерістерді алғаш 
рет қай жаста байқадыңыз?  
Шаттағы түктердің өсуін 
бағалаңыз. 
- Сенде шат аймағында 
түктер бар ма?
Шат түктері болған кезде:  
- Сен алғаш рет түктерді 
қанша жаста байқадың?

Сұхбаттасу кезінде келесі 
жағдайларға назар 
аударыңыз: 
- жасөспірімде салмақтың 
тапшылығы бар ма?
- жасөспірімде артық 
салмақ немесе семіздік 
бар ма?
- жасөспірімде созылмалы 
аурудың әртүрлі белгілері 
бар ма?.

Назар аударыңыз! Егер 
ауытқулар анықталған 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

- 14 жасқа дейін төстің 
өлшемі еш ұлғаймаған
немесе 
- 15 жасында шатта түктің 
болмауы
немесе
- 16 жасында етеккір 
циклінің болмауы. Төс өсе 
бастағалы бес жылдан 
астам уақыт өтті, ал етеккір 
әлі келмеді
және
- Жеткіліксіз салмақ (ДМИ — 
көрсетілген жас үшін аз) 
немесе
- Созылмалы аурудың 
белгілері мен симптомдары

Етеккір функциясын 
бағалаңыз. 
- Сенде етеккір басталды ма? 

- 14 жасқа дейін төстің 
өлшемі еш ұлғаймаған
немесе 



59

Жіктеу Клиникалық                 
ұсыныстар

Бақылау

Созылмалы 
аурулармен 
немесе дұрыс 
тамақтанбаумен 
анықталатын 
жыныстық жетілудің 
кешігуі.

- Негізгі ауруды емдеуді 
ұсыну қажет. Маманға 
қайта бағыттау үшін көмек 
ұсыныңыз. 
- Тамақтану мәселесі 
туындаған жағдайда «Мен 
тым толықпын /арықпын» 
алгоритмін қолданыңыз.
 - Жыныстық дамудың 
кешеуілдеуі созылмалы 
аурулардан, дұрыс 
тамақтанбаудан туындауы 
мүмкін екенін, созылмалы 
ауруды емдегеннен кейін 
немесе дұрыс тамақтанбау 
мәселесін шешкеннен 
кейін қайта кеңес беру мен 
тексеруді қайта өткізу керек 
екенін түсіндіріңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Созылмалы ауруы бар 
жасөспірімге оған онлайн 
режимінде де, көзбе-көз де 
(офлайн) қажет болғанша 
көмектесуге және байқауға 
болатындығын айтыңыз. 
Егер жасөспірімде дұрыс 
тамақтанбау болса, онда дұрыс 
тамақтанбау проблемаларын 
емдеу қажет. Әлеуметтік 
проблемалар болған жағдайда 
жағдайды талқылау және терең 
бағалау жүргізу үшін БМСК 
әлеуметтік қызметкерімен 
хабарласыңыз. Ұсыныстардың 
орындалғанына көз жеткізу 
үшін қайтадан кездесуге 
келісіңіз (онлайн немесе 
офлайн).  6 айдан кейін 
жыныстық жетілудің жай-
күйін қайта бағалау және 
ұсыныстардың орындалғанына 
көз жеткізу керек.  

Жыныстық жетілудің 
кешігуі созылмалы 
ауру немесе дұрыс 
тамақтанбау 
салдарынан болмауы 
ықтимал

- Оның жасы үшін жыныстық 
жетілудің кешігу белгілері бар 
екенін түсіндіріңіз. 

Ұсыныстардың орындалғанына 
көз жеткізу үшін қайтадан 
кездесуге келісіңіз (онлайн 
немесе офлайн). 
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Егер етеккір басталған болса: 
- Алғашқы етеккір қай жаста 
басталды?   
Созылмалы аурудың 
болуын бағалаңыз. 
Қандай да бір созылмалы 
аурумен ауырасың ба? (ұзақ 
температура, жөтел, диарея, 
салмақ жоғалтудың және т.б. 
белгілерін анықтаңыз).
Жыныстық репродуктивті 
денсаулықты бағалаңыз. 
НЕADSS  бағалауды 
орындаңыз.

- 15 жасында шатта түктің 
болмауы
немесе
- 16 жасында етеккір 
циклінің болмауы. Төс өсе 
бастағалы бес жылдан 
астам уақыт өтті, ал етеккір 
әлі келмеді
және
- Жеткіліксіз салмақ (ДМИ — 
көрсетілген жас үшін аз) 
немесе
- Созылмалы аурудың 
белгілері мен симптомдары.

- жасөспірім 13 жаста 
немесе одан төмен
немесе
- Егер ол 14 жаста немесе 
одан жоғары болса, төстің 
өсу процесі басталды 
немесе
- Егер ол 14 жаста немесе 
одан жоғары болса, шат 
түктері бар 
 және
- Егер ол 16 жаста немесе 
одан жоғары болса етеккірі 
келген.
- Төс өсе бастағалы бес жыл 
болған жоқ, ал етеккір әлі 
келмеді
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- Жетілудің кешігуіне 
қарамастан, қыздардың 
көпшілігі әлі де осы 
жыныстық жетілуден өтеді 
деп сендіріңіз. 
Кішкентай қыздардың аз 
санында қалыпты даму 
болмайтындығына назар 
аударыңыз, сондықтан 
қосымша тексерулер жүргізу 
қажет. Медициналық ұйымға 
шақырыңыз. Әрі қарай:
- Мүмкіндігінше жасөспірімді 
эндокринологқа немесе 
гинекологқа жіберіңіз. 
- Пациенттің бойы кішкентай 
болса мына алгоритмді 
пайдаланыңыз: «Мен өте 
кішкентай бойлымын».

6 айдан кейін жыныстық 
жетілудің жай-күйін қайта 
бағалау және ұсыныстардың 
орындалғанына көз жеткізу 
керек.
Егер эндокринологта / 
гинекологта кеңес болмаса, 
6 айдан кейін жасөспірімнің 
жағдайын тағы бір рет 
бағалаңыз.

Қалыпты жыныстық 
жетілу.

- Егер қыз 13 жаста немесе 
одан кіші болса, тіпті 
жыныстық белгілері болмаса 
да, оның жалпы жағдайы 
қалыпты және жасына сәйкес 
келеді. 
- Оны қыздардың көпшілігі 
әлі де жыныстық жетілуден 
өтетініне сендіріңіз.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Дамудың ерекшеліктері қандай? 
Жыныстық жетілу дегеніміз не?
Баланың өсуі мен жетілу процесінде дене жетілу кезеңіне дайындала бастайды. 2 жастан 5 
жасқа дейінгі бұл кезең жыныстық жетілу деп аталады. Химиялық заттар — ағза шығаратын 
гормондар тиісті өзгерістерді тудырады. Қыздарда жыныстық жетілу кезінде бой мен дене 
салмағының артуы байқалады, жамбас кеңейеді. Олармен байланысты басқа да өзгерістер 
бар, мысалы, сүт бездерінің өсуі және жыныс мүшелері мен қолтықтарда немесе жыныс 
органдарына жақын жерлерде түктің өсуі, ал кейбір қыздарда бет пен басқа жерлерде безеулер 
пайда болады. Сонымен қатар, жыныс мүшелерінің өсуі мен айтарлықтай өсуі мен дамуы 
басталады – ағза есейеді.

Біз жыныстық жетілудің кешігуі байқалады деп қай кезде айтамыз? 
Жыныстық жетілу кезеңі адамнан адамға айтарлықтай түрленіп тұрады. Көптеген қыздарда 
жыныстық жетілу кезеңі әдетте 9 жастан басталып, 14 немесе 16 жасқа дейін аяқталады. Көп 
қыздарда жыныстық жетілу 9 жастан кейін басталады.

Біз жыныстық жетілудің кешігуі байқалады деп қай кезде айтамыз? 
Егер белгілі бір жаста өзгерістер пайда бола бастамаса, қыздарда жыныстық жетілудің кешігуі 
байқалады деп айта аламыз. Мысалы: біз жыныстық жетілу кешіктірілген деп айтамыз, егер 
14 жасында төсі әлі өсе бастамаса, шат түктері болмаса  немесе 16 жасқа қарай етеккір әлі 
басталмаған болса.

2. Жыныстық жетілудің кешігу себебі не болып табылады? 
Қыздарда жыныстық жетілудің кешіктірілуінің ең көп таралған себебі - бұл осы кезең басталған 
кездегі табиғи жас айырмашылықтары. Бұл ауытқулар көбінесе отбасылық сипатта болады. 
Мысалы:  жыныстық жетілу кешірек болған қыздың анасында да жыныстық жетілудің 
кешіккені әбден мүмкін. Қалыпты ауытқулар емдеуді қажет етпейді. Кейбір жағдайларда 
жыныстық жетілудің кешігуі дұрыс тамақтанбау салдарынан болады. Кейде кешіктірулер 
созылмалы ауруларға байланысты болуы мүмкін. Тамақтану және созылмалы аурулардың 
мәселесі емделуі маңызды.

3. Бұл күй сенің денеңе қалай әсер етеді? 
Әдетте жыныстық жетілуі кешірек басталатын қыздардың бойлары құрдастарынан кішірек. 
Дегенмен, жыныстық жетілудің басталуымен олар құрдастарының бойына жетеді. Сондай-
ақ, жыныстық жетілудің кешігуінің психологиялық және әлеуметтік салдары жоқ.  Жыныстық 
жетілуі кеш болған дерлік барлық қыздар, қалыпты дамиды және бұл қалыпты өмір (соның 
ішінде балалы болу, егер олар қаласа) сүре алады.

4. Емдеудің қандай тәсілдерін ұсыну керек және неліктен? 
Созылмалы аурудан немесе дұрыс тамақтанбаудан туындаған жыныстық жетілудің кешігуі. 
Егер жыныстық жетілудің кешігуі созылмалы аурудан немесе дұрыс тамақтанбаудан туындаса, 
бұл мәселелерді уақтылы бағалау және емдеу маңызды. 
Қандай да бір созылмалы аурумен немесе дұрыс тамақтанбаумен байланысты емес 
жыныстық жетілудің кешігуі. 
Жыныстық жетілу кешіктірілген жағдайда жасөспірімді маманға (гинекологқа, эндокри-
нологқа) жіберіп, кешігу қыздардың жыныстық жетілу кезеңіне енетін қалыпты жасқа 
байланысты ауытқудың бір нұсқасы болып табылатындығын немесе бұл кідірісті тудыруы 
мүмкін басқа себеп бар-жоғын тексеру керек.
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Жиі қойылатын сұрақтар

Неге менде әлі етеккір жоқ? Неге менің төсім құрбыларымнан кіші? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық жасөспірімдер, қыздар да, ұлдар да денесінде болатын өзгерістер қалыпты ма деп 
алаңдайды. 

Бұл сұрақтарға жауап бере отырып, келесіге ерекше көңіл бөлу керек: 
Төстің өлшемі бір қыздан екіншісіне айтарлықтай түрленеді. 
Төстің өлшемі көптеген факторларға, соның ішінде жыныстық жетілу (даму) кезеңіне және 
барлық қыздарда әртүрлі болатын төстегі май жасушаларының санына байланысты.
Төстің жетілуі - бұл етеккір басталғанға дейін бірнеше жыл бұрын пайда болатын жыныстық 
жетілудің алғашқы белгілерінің бірі. 
Дұрыс тамақтану режимі болу керек, тиісті физикалық жаттығулар жасап, жыныстық жетілу 
кезеңінің соңында төстің жетілуін күту керек. 
Әр түрлі қыздар отбасылық дәстүрлер мен тамақтануға байланысты жыныстық жетілу 
кезеңдерін әр түрлі өтеді. Барлық дерлік қыздар жыныстық жетілуден ешбір қиындықсыз 
өтеді.
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2.2 ЕТЕККІР ФУНКЦИЯСЫ БҰЗЫЛҒАН КЕЗДЕ  
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ  
а) МЕНДЕ ЕТЕККІР КЕЗІНДЕ ҚАТТЫ АУЫРСЫНУ БАР

Егер жасөспірім «Менде етеккір кезінде қатты ауырсыну бар» деген сұрақтар қойса, немесе 
егер ата-аналар мына сұрақтармен жүгінсе: «Менің қызым етеккір кезінде қатты ауырады», 
9-кестеге сәйкес етеккір кезеңінде қатты ауыру кезінде консультациялық қызметтер көрсету 
алгоритмін қолдану ұсынылады. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз!
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Жеке кеңес беруді қамтамасыз етіңіз. Егер консультант ер адам болып,  клиент-әйел адам 
кеңес одан кеңес алғысы келмесе, онда әріптес әйелден сізді ауыстыруды немесе кеңес беруге 
қатысуын сұрау керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Ескерту
Егер құрсақ қуысындағы ауырсыну етеккірмен байланысты болмаса, «құрсақ қуысындағы 
ауырсыну бар» алгоритмін қолданыңыз.
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Медицина қызметкеріне арналған кеңес 
Жүктілікті анықтайтын тест етеккір кеткеннен кейін екі апта ішінде теріс болуы мүмкін.  Егер осы 
кезеңде жасалған тест теріс болса және жүктіліктің белгілері сақталса, тестті етеккір басталуы 
тиіс күннен кейін екі аптадан соң қайталау керек.

Кез келген пациент үшін, жыныстық белсенділікке қарамастан. 
• Контрацепция және болашақта қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.
• АИТВ және оның алдын-алу бойынша кеңес беріп, жасөспірімге тест жасауды ұсыныңыз.

ЖЖБИ белгілерін тексеріп тұруды ұмытпаңыз.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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9-кесте. Етеккір кезеңінде қатты ауыру кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмі

Онлайн кеңес                      
беруді бастау

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар             
тізімін құру

Симптомдары                      
мен белгілері

Келесі сұрақтардан 
бастаңыз:
Ауырсынуды бағалаңыз.
- Сен қазір ауырсынуды 
сезесің бе? 
- Сен әдетте етеккір кезінде 
немесе етеккір циклінің 
ортасында ауырсынуды 
сезінесің бе?
Қан кету. 
- Сенде қазір етеккір/қан кету 
бар ма? 
- Егер бұл қазір байқалса, 
онда қан кету етеккір үшін 
әдеттегідей немесе аз / көп.
Жыныстық белсенділік, 
контрацепция және 
жүктілік. 
- Жүкті болуым мүмкін деп 
ойлайсың ба? Егер «иә»  
деген жауап болса, былай 
деп  сұраңыз, «Неге бұлай 
ойлайсың? Мен жүкті болуым 
мүмкін немесе болмауым 
мүмкін екеніне сенімдімін»
Жыныстық қатынасыңыз бар 
ма?
Егер жыныстық қатынасы 
болса: 
- Жүктіліктің алдын 
алу мақсатында 
контрацепцияның қандай да 
бір әдісін қолданасың ба? 
- Сен соңғы етеккірден 
бастап жыныстық қатынаста 
болдың ба?
Егер соңғы етеккірден кейін 
жыныстық қатынас болса:
1) Жүктіліктің алдын алу үшін 
мүшеқап қолдана ма?

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
- жасөспірімде іштің 
төменгі бөлігінде 
ауырсыну бар ма?
- ауыру қалай сезіеді? 
Әлсіз / орташа / күшті? 
Егер жасөспірім қыз 
белсенді жыныстық өмір 
сүрсе, назар аударыңыз:
- ол контрацептивтерді 
дұрыс және жүйелі түрде 
қолдана ма
немесе
- Жүктіліктің кез-келген 
белгілерін көрсетеді
немесе
- Оның етеккірі кідірді.

Назар аударыңыз! Егер 
жүктіліктің белгілері 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырып, УДЗ-ға 
жолдама дайындаңыз.

Қазіргі сәтте ауырсыну 
сезімі
немесе
Қан кетудің болуы 
және
Жүкті 
немесе 
Жүктілікке күдік бар 
- Жасөспірім белсенді 
жыныстық өмір сүреді
және
 Контрацепция әдістерінің 
ешқайсысын дұрыс және 
жүйелі пайдаланбайды
немесе
- Етеккір соңғы айда болды 
немесе кідіріс болды
- Кез келген симптомның 
болуы немесе жүктілік 
белгісінің болуы
немесе
Ішпердедегі ауырсыну 
және кернеу (қалыптыдан 
орташаға дейін немесе 
қысым төмендеген кезде 
ауырсыну)
 немесе
- Іш қуысында түзілімдердің 
болуы мүмкін.
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Жіктеу Клиникалық                
ұсыныстар

Бақылау

Хирургиялық 
көмекті қажет ететін 
жағдай / жүктілікке 
байланысты 
асқынулар болуы 
мүмкін.

Жасөспірімді ауруханаға 
жіберіңіз

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Жүктілікке күдік туындаған 
жағдайда, жасөспірім қыз 
контрацепцияға қарсы 
таблетка қабылдауды 
ұмытып кеткендіктен, «Мен 
жүкті болғым келмейді» 
алгоритміндегі «Контрацепция 
таблеткасы қабылданбаған 
жағдайда іс-әрекетке арналған 
құрал» бөлімін қолданыңыз.
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- Соңғы етеккірден кейін сен 
әр жыныстық қатынаста 
мүшеқапты қолдандың ба? 
- Мүшеқап жыртылып немесе 
түсіп кеткен жағдайлар 
болды ма? 
2) Пероральді 
контрацептивтерді 
пайдаланған жағдайда: 

Жасөспірімге жүктілікті 
анықтайтын тест жасауды 
ұсыныңыз.
Есіңізде болсын, жүктілікті 
анықтайтын тест етеккір 
болғаннан кейін екі 
апта ішінде теріс болуы 
мүмкін. Егер осы кезеңде 
жасалған тест теріс 
болса және жүктіліктің 
белгілері сақталса, етеккір 
басталуы тиіс күннен кейін 
екі аптадан соң тестті 
қайталау керек.

- Соңғы етеккірден кейін 
таблетка қабылдауды 
ұмытып кеткен кез болды 
ма?
Жүктілік белгілері. 
- Сенде етеккірдің кідіруі 
болады ма? Осы айда 
етеккірің келді ма?
Сенде осы белгілердің 
қайсыбірі бар ма, атап 
айтқанда таңертең жүрек 
айнуы немесе құсу? Сүт 
бездерінің ұлғаюы және 
ауырсынуы бар ма?

Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 
HEADSS бағалауды 
орындаңыз

Пациентте бұрын етеккір 
кезінде немесе етеккір 
циклінің ортасында 
ауырсыну болды 

және

Егер ауырсыну немесе қан 
кету сақталса: 
- Жүктілік мүмкін емес

Жасөспірімді кешенді 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз, өйткені 
құрсақ қуысын тексеру 
керек

НАЗАР аударыңыз. Егер 
іштің ауыруы етеккірмен 
байланысты болмаса, 
«Менің құрсақ қуысымда 
ауырсыну бар» алгоритмін 
қолданыңыз.
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Дисменорея / етеккір 
циклінің ортасындағы 
ауырсыну 
(овуляциялық). 

Ауырсынуды емдеу.
Ыстық компрессті ауырған 
жерге қою.
Егер ыстық компресс 
көмектеспесе:
- ибупрофен қабылдаңыз
Егер салмағы 40 кг-нан асса: 
400 мг, ауыз арқылы, күніне 
төрт рет. Егер салмағы 40 кг-
нан аз болса:
200 мг, ауыз арқылы, күніне 
төрт рет. Дәрі ауырсыну 
пайда болған кезде дереу 
қабылданады.
Ауырсыну тоқтағанша дәрі 
қабылдауды жалғастырыңыз. 
Дәріні тамақтанғаннан 
кейін қабылдаңыз. Дәріні 
қатарынан жеті күннен артық 
қабылдамаңыз.
(Ескерту: Ибупрофенді 
аспирин немесе 
парацетамолмен 
алмастыруға болады, бірақ 
олар соншалықты нәтижелі 
емес).
Егер үш айлық емдеуден 
кейін жақсару байқалмаса, 
біріктірілген ауыз арқылы 
ішетін контрацептивтерді 
қабылдау мүмкіндігін 
талдаңыз («Мен жүкті 
болғым келмейді» алгоритмін 
қолданыңыз). Күнделікті 
істермен айналысуды 
мүмкіндігінше жалғастыруды 
ұсыныңыз.
 

Үш айдан кейін пациенттің 
жағдайын тексеріңіз. Егер 
ибупрофенді қабылдағаннан 
кейін айтарлықтай жақсару 
байқалмаса, біріктірілген 
ішке қабылдайтын 
контрацептивтерді қабылдауды 
ұсыныңыз.

Егер біріктірілген 
ішке қабылдайтын 
контрацептивтерді 
қабылдағаннан кейін үш айдан 
кейін жақсару байқалмаса, 
жасөспірімді көзбе-көз кеңес 
алу үшін  гинекологқа жіберіңіз.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай? 
Етеккірлік ауырсыну етеккірге дейін немесе етеккір кезінде пайда болады. Бұл ауырсыну 
көптеген жасөспірімдерде кездеседі. Ауырсыну тұрақты немесе мезгіл сайын пайда болуы 
мүмкін. Әдетте, ауырсыну іштің төменгі бөлігінде басталып, белдің төменгі жағына жамбастың 
ішкі бөлігіне өтеді. Ең қатты ауырсыну етеккірдің алғашқы күндерінде пайда болады, содан 
кейін ол азаяды.

2. Бұл мәселенің себептері қандай?  
Қыздар мен жас әйелдерде көп жағдайда ауырсыну медициналық мәселемен байланысты 
емес. Ауырсыну табиғи химиялық заттардан туындайды – етеккір кезінде ағзада пайда 
болатын және жатырдың бұлшықеттерін жиыратын гормондар. Бұл гормондардың деңгейі 
етеккірдің алғашқы 2-3 күнінде жоғары, дәл сол кезде ауырсыну күшейеді.

3. Бұл жай-күй сенің ағзаңа қандай әсер етеді?    
Егер ауырсыну өте күшті болса, ол бас ауруы, диарея, жүрек айну және құсумен бірге жүруі 
мүмкін. Бұл белгілер өндірілетін химиялық заттардың әсерінен туындауы мүмкін. Егер 
ауырсыну күшті болса, бұл адамның күнделікті істермен айналысу қабілетіне әсер етуі мүмкін. 
Сонымен қатар, ол қыздың көңіл-күйіне әсер етуі мүмкін. Дегенмен, іштің ауыруы және басқа 
белгілер ұзақ мерзімді теріс әсер етпейді.  

4. Қандай емдеу тәсілдерін ұсыну керек және неліктен? 
Емдеудің мақсаты – ауырсынуды азайту. Емдеу өте тиімді және көп жағдайда қосымша 
тексерулер немесе зертханалық зерттеулер қажет емес. Емдеудің екі түрі бар:

• Стероид емес қабынуға қарсы дәрілер (СЕҚҚД) деп аталатын дәрілер ауырсынуды басу 
үшін тағайындалады – бұл дәрілер қауіпсіз және күрделі немесе ұзаққа созылатын 
жағымсыз салдарға әкелмейді. Бұл препараттарды аш қарынға қабылдамаған жөн, 
тамақтану кезінде немесе одан кейін қабылдаған дұрыс. Оңтайлы әсерге дәрі-дәрмектерді 
етеккір ауырсынуының басында қабылдау арқылы қол жеткізіледі (ауырсыну қан 
кетуден бұрын пайда болса да).

• Ұрықтануға қарсы таблеткалар етеккірді реттеу және ауырсынуды азайту мақсатында 
қабылданады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мен балалы бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені белгілеп өту керек: 
• Етеккірлік ауырсыну әйелдің балалы болу қабілетіне әсер етпейді. 
• Бұл оңай басқаруға болатын кең таралған құбылыс.

Менің достарым бала туылғаннан кейін ауырсыну азаяды дейді. Бұл рас па? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені белгілеп өту керек: 
Әдетте, босанғаннан кейін етеккір ауруы аз байқалады. Бұл босану кезінде жатыр 
мойны каналының кеңеюіне (жатырдың ашылуына) және тиісті аймақтағы кейбір жүйке 
талшықтарының бұзылуына байланысты деп саналады.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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б) МЕНДЕ ЕТЕККІР КЕЗІНДЕ ҚАТТЫ АУЫРСЫНУ БАР 
Егер жасөспірім мынандай сұрақтармен жүгінсе: «Менде етеккір көп мөлшерде келеді», «Етеккір 
ұзаққа созылады» немесе, егер ата-аналар келесідей сұрақтар қойса: «Менің қызымның 
етеккірі көп мөлшерде келеді», «Қызымның етеккірі ұзаққа созылады», 10-кестеге сәйкес 
етеккір кезеңінде қатты қан кетулер кезінде консультациялық қызметтер көрсету алгоритмін 
қолдану ұсынылады. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз!
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Обеспечьте приватность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка не 
хочет консультироваться, необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас немесе 
присутствовать при этом.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар көзбе-көз, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медицина қызметкеріне арналған кеңес:
Жүктілікті анықтайтын тест етеккір болмағаннан кейін екі апта ішінде теріс болуы мүмкін. Егер 
осы кезеңде жасалған тест теріс нәтиже берсе, бірақ жүктіліктің белгілері сақталса, тестті етеккір 
басталуы тиіс күннен кейін екі аптадан соң қайталау керек.
Етеккірлік қан кету көлемін бағалау кейде проблемалық болуы мүмкін. 24 сағат ішінде 
пайдаланылған абсорбенттердің (төсемдердің) саны оларды ауыстыру жиілігіне қарағанда 
бағалаудың жақсы әдісі болып табылады. Қан кету тым күшті және күнделікті әрекеттерге әсер 
ететін жағдайларда меноррагия нұсқасын да ескеру қажет.
Егер жасөспірім қыз контрацепцияға қарсы таблетка қабылдауды өткізіп алғандықтан 
жүктілікке күдік болса, «Мен жүкті болғым келмейді» алгоритмінде «Контрацепция таблеткасын 
өткізіп алған жағдайда іс-әрекетке арналған нұсқаулық» бөлімін пайдаланыңыз.
Белгіленген диагнозға қарамастан кез келген жыныстық белсенді пациент үшін: контрацепция 
және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы, сондай-ақ АИТВ-инфекциясының алдын-алуға 
қатысты кеңес беріңіз және тестілеуге шақырыңыз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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10-кесте. Етеккір кезеңінде қатты қан кетулер кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмі 

Онлайн кеңес                     
беруді бастау 

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар            
тізімін құру

Симптомдары                      
мен белгілері

Келесі сұрақтардан 
бастаңыз: Етеккір 
функциясын бағалаңыз.
- Әдетте етеккір қанша күнге 
созылады? 
- Етеккір кезінде күнделікті 
қанша  гигиеналық 
төсемдерді / тампондарды 
/ басқа құралдарды  
пайдаланасың?
- Етеккірлік қан ағулар  сенің 
күнделікті әрекеттеріңе әсер 
етеді ма?
- Қазіргі уақытта сенде 
етеккір / қан ағу бар ма?
Етеккірді реттеуге арналған 
дәрілер.
- Етеккірді реттеу үшін 
қандай да бір дәрілерді 
/ контрацептивті 
таблеткаларды 
пайдаланасың ба?

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
Анемия
- жасөспірімде алақанның 
бозаруы байқалады ма?
- жасөспірімде 
конъюнктиваның бозаруы 
байқалады ма?
- гемоглобинге тапсырған 
соңғы қан анализі (егер 
ол білсе және түсінсе). 
Гемоглобин деңгейін 
тексеру үшін пациентке 
жалпы медициналық 
тексеруден өтуді 
ұсыныңыз.

Ағымдағы қан кету және 
жүктілік немесе жүктілікке 
күдік 
- Соңғы етеккірден кейін 
сексуалды белсендік 
және
- Контрацепцияның бірде-бір 
әдісін дұрыс және тұрақты 
пайдаланбайды
немесе
- Соңғы айда етеккір келмеді 
немесе
- Жүктіліктің кез келген 
симптомының немесе 
белгісінің болуы.

Контрацепция тәсілі.
- Сен қандай да бір 
контрацепция құралдарын 
пайдаланасың ба? 
- жатырішілік спираль (ЖІC) 
немесе
- Медроксипрогестерон 
ацетат инъекциялары (МПА)?

Анемия. 
- Өзіңді үнемі шаршаңқы 
сезінесің бе?
Контрацепция және жүктілік 
Егер қызда етеккірден қан 
кетсе, осы уақытта: 
- Сен жүктімін болуым мүмкін 
деп ойлайсың ба?  

Жүктілік. 
Егер пациент сексуалды 
белсенді болса және: 
- Контрацепцияны 
дұрыс және жүйелі 
пайдаланбайды
немесе
- Етеккір кешіктіріледі 
немесе жүктіліктің кез-
келген симптомы немесе 
белгісі бар, тексеріңіз: 
- Жүктілік белгілерінің 
болуы. 
Жүктілікті анықтау тестін 
жасауды ұсыныңыз.

Күніне жетіден астам төсем 
қажет (немесе олардың 
баламасы)  
немесе
- Қан кету жеті күннен 
асады. 
немесе
- Анемияның кез-келген 
симптомы немесе белгісі, 
атап айтқанда әрдайым 
шаршайды немесе келесілер 
байқалады: қолдың бозаруы 
немесе
- Конъюнктиваның бозаруы
және

ЖІС немесе МПА 
пайдаланбайды ма?
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Жіктеу Клиникалық                  
ұсыныстар

Бақылау

Жүктіліктің 
асқынуымен 
байланысты қан кету 
мүмкін.

Ауруханаға жіберіңіз Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Стационарлық емдеуден кейін 
қайта кеңес беріңіз.

Меноррагия 
анемиямен

Ауруханаға жіберіңіз
Егер қандай да бір 
объективті себептермен 
ауруханаға жатқызу мүмкін 
болмаса, онда: 
Қан кетуді тоқтатыңыз. 
- Ибупрофенді қолданыңыз 
- 40 кг-дан асатын дене 
салмағы үшін: күніне төрт рет 
400 мг ауыз арқылы
- Егер дене салмағы 40 кг-
дан аз болса: күніне төрт рет 
200 мг ауыз арқылы (циклдің 
бірінші күнінен бастап қатты 
қан кетуді тоқтатқанға дейін) 
немесе 
- Транексам қышқылы-етеккір 
қан кетуі кезінде күніне үш рет 
1 мг ауыз арқылы 
немесе 

Стационарлық емдеуден 
кейін қайта кеңес беру 
өткізіңіз. Қан кетуді реттеу 
бойынша ұсыныстар беру 
үшін медициналық ұйымға 
шақырыңыз.
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Егер жауап «иә» болса, 
неге екенін сұраңыз. Егер 
жасөспірім қыз жүктілік 
бар/жоғына сенімді 
болмаса, сұраңыз: 
- Сен жыныстық белсендісің 
бе? 
Егер «иә» деген жауап болса: 
- Жүктіліктің алдын 
алу мақсатында 
контрацепцияның қандай да 
бір әдісін қолданасың ба? 
- Соңғы етеккірден бері 
жыныстық қатынаста 
болдың ба?

Контрацепция тәсілі
Егер бұрын ЖІС салынған 
болса, жіптердің бар-
жоғын тексеру үшін 
жалпы медициналық 
тексеруден өтуге 
шақырыңыз (вагинальды 
гинекологиялық 
айна көмегімен, егер 
қолжетімді болса).

Егер соңғы етеккірден кейін 
жыныстық қатынас болса: 
) Егер жүктіліктің алдын алу 
үшін мүшеқап қолданса. 
Нақтылаңыз: соңғы 
етеккірден кейін әр 
жыныстық қатынаста 
мүшеқап қолданылды ма? 
Мүшеқап жыртылып немесе 
сырғып түскен кездері болды 
ма?
2) контрацептивтерді ішке 
қабылдау кезінде: 
Нақтылаңыз: соңғы 
етеккірден кейін таблетка 
қабылдауды ұмытып кету 
кем дегенде бір рет болды 
ма?

Жүктіліктің симптомдары. 
- Сенде етеккірдің кешігуі 
болып тұрады ма? Осы айда 
сенде етеккір болған жоқ па? 

Егер жасөспірім 
жыныстық қатынаста 
болса: ЖЖБИ белгілеріне 
назар аударыңыз және 
жалпы медициналық 
тексеруге шақырыңыз.

Назар аударыңыз!                
Егер нормадан тыс 
ауытқулар болса, 
жасөспірімді толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

Күніне жетіден астам төсем 
қажет (немесе олардың 
баламасы)  
немесе
- Қан кету жеті күннен 
асады. 
немесе
- Анемияның кез-келген 
симптомы немесе белгісі, 
атап айтқанда әрдайым 
шаршайды немесе келесілер 
байқалады: қолдың бозаруы 
немесе
- Конъюнктиваның бозаруы
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- Біріктірілген контрацептивтік 
таблеткалар 
Таблеткаларды тағайындау 
үшін мына алгоритмді 
қолданыңыз: «Мен жүкті 
болғым келмейді». 
және
Анемияны емдеңіз. 
- 60 мг темір және 400 
мг фолий қышқылы 
таблеткалары  Үш ай бойы 
күніне 2 рет 1 таблеткадан.
Мүмкіндігінше 
әріптестеріңізді хабардар 
етіңіз

- Анемияны үш ай бойы емдеңіз. 
Егер қан кету соншалықты 
күшті болмаса, бірақ 
анемия сақталса, «Мен тым 
бозарғанмын» алгоритмін 
қолданыңыз. 
Егер гемоглобин деңгейі 120 г 
/ л-ден жоғары болса (немесе 
анемия симптомдары / 
белгілері болмаса) 
және  
Егер қан кету әлі де көп болса: 
- Анемияның алдын алыңыз 
(«Жасөспірімдер мен еріп 
жүретін ересектерге арналған 
ақпарат» блогын қараңыз) 
Әр үш ай сайын қайта тексеріп 
отырыңыз.

Меноррагия 
анемиясыз

Ауруханаға жіберіңізи
Қан кетуді тоқтатыңыз 
(жоғарыда сипатталғандай) 
және
Анемияны емдеңіз / алдын 
алыңыз. 
- 60 мг темір және 400 
мг фолий қышқылы 
таблеткалары 
Үш ай бойы күніне 1 
таблеткадан.

Мүмкіндігінше 
әріптестеріңізді хабардар 
етіңіз.

Стационарлық емдеуден 
кейін қайта кеңес беру 
өткізіңіз. Қан кетуді реттеу 
бойынша ұсыныстар беру 
үшін медициналық ұйымға 
шақырыңыз.
- Анемияны үш ай бойы емдеңіз.
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- Сізде осы белгілердің кез-
келгені бар ма: 
- таңертең жүрек айнуы 
немесе құсу? 
- сүт бездерінің ұлғаюы және 
ауыруы?

Сексуалды және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Анемияның бірде бір 
симптомы немесе белгісі 
жоқ және ЖІС немесе МПА 
пайдаланбайды?
Күніне жетіден астам төсем 
қажет (немесе олардың 
баламасы)  
немесе
- Қан кету жеті күннен 
асады. 
және ЖІС мен МПА 
пайдаланады
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Егер қан кету соншалықты 
күшті болмаса, бірақ 
анемия сақталса, «Мен тым 
бозарғанмын» алгоритмін 
қолданыңыз. 
Егер гемоглобин деңгейі 120 г 
/ л-ден жоғары болса (немесе 
анемия симптомдары / 
белгілері болмаса) 
және  
Егер қан кету әлі де көп болса: 
- Анемияның алдын алыңыз 
(«Жасөспірімдер мен еріп 
жүретін ересектерге арналған 
ақпарат» блогын қараңыз)  Әр 
үш ай сайын қайта тексеріп 
отырыңыз.

Меноррагия, мүмкін, 
ЖІС немесе МПА-мен 
туындаған.

(Ескерту: көп қан кету 
МПА қабылдаудың 
алғашқы 6 айында тән 
нәрсе).

Өзіңіздің медициналық 
ұйымға шақырыңыз. Толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін жасөспірімді 
ЖДО-ға баруға көндіруге 
тырысыңыз. 

Қан кетуді тоқтатыңыз. 
- Ибупрофенді қолданыңыз 
- 40 кг-дан асатын дене 
салмағы үшін: күніне төрт рет 
400 мг ауыз арқылы
- Егер дене салмағы 40 кг-
дан аз болса: күніне төрт рет 
200 мг ауыз арқылы (циклдің 
бірінші күнінен бастап қатты 
қан кетуді тоқтатқанға дейін) 
немесе 
- Транексам қышқылы-етеккір 
қан кетуі кезінде күніне үш рет 
1 мг ауыз арқылы 
немесе 
- Біріктірілген контрацептивтік 
таблеткалар 

Медициналық  ұйымыңызға 
шақырыңыз. Үш айдан кейін 
қайта тексеру жүргізіңіз.  

ЖІС 
Егер көп мөлшерде қан ағу 
жалғасып жатса: 
- ЖІС алып тастау және 
контрацепцияның балама 
әдісін қолдану қажеттілігін 
талқылаңыз.
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Күніне жетіден аз төсем 
қажет және қан кету                      
7 күннен аз болады.
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Таблеткаларды тағайындау 
үшін мына алгоритмді 
қолданыңыз: «Мен жүкті 
болғым келмейді». 
және
Анемияны емдеңіз. 
- 60 мг темір және 400 
мг фолий қышқылы 
таблеткалары.  Үш ай бойы 
күніне 2 рет 1 таблеткадан.

МПА 
Егер көп мөлшерде қан кету 
алты айдан астам уақытқа 
созылса: 
Жасөспірімді гинеколог-
маманға жіберіңіз.

Қалыпты етеккірлік 
қан ағулар

Анемияның алдын алуды 
ұсыныңыз.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай?
Бұл күйде етеккірден қан кету әдеттегіден гөрі көп мөлшерде болады және көбіне тұрақты 
емес. 

2. Бұл жай-күйдің себептері қандай? 
Жасөспірімдерде бұл жағдайдың жиі кездесетін себебі - олардың ағзасы дамып, қажетті 
биологиялық ырғақ әлі орнатылмаған. Алғашқы етеккірден кейінгі алғашқы айларда етеккір 
циклін реттеу механизмі енді ғана қалыптасады, сондықтан шалыстар орын алуы мүмкін. 
Етеккірдің ертерек немесе кейінірек келуі қалыпты жағдай, ал қан кету осы кезеңде өзгеріп 
тұрады. Бұл тұрақсыздық кезеңі етеккір тұрақты болғанға дейін бірнеше айға созылуы мүмкін. 
МПА немесе ЖІС (жатыр ішілік спираль) қолдану сияқты контрацепцияның кейбір әдістері 
көп немесе тұрақты емес қан кетуіне әкелуі мүмкін. Ағзаға бейімделу үшін бірнеше ай қажет. 
Қанның ұюының бұзылуы айтарлықтай сирек болса да, олар көп қан кетуіне әкелуі мүмкін.

3. Бұл жағдай сіздің ағзаңызға қалай әсер етеді? 
Етеккір кезінде көп мөлшерде қан кету анемияға әкелуі мүмкін, мұнда азайған қан ағзаның 
әртүрлі бөліктеріне оттегінің қалыпты мөлшерін жеткізе алмайтын жағдай, соның салдарынан 
пациент өзін шаршаңқы және әлсіз сезінеді.

4. Қандай емдеу тәсілдерін ұсынамыз және неліктен? 
Етеккір кезінде қан жоғалтудың азаюы. 
Дәрігер саған қан кетуді азайту үшін дәрі-дәрмектердің көбірек түрлерін ұсынуы мүмкін. Бұл 
дәрі-дәрмектердің арасында: 

• ибупрофен типті стероидты емес қабынуға қарсы дәрілер; 
• транексам қышқылы бар.

Бұл дәрі-дәрмектер етеккірдің басында қабылданған кезде ғана өте тиімді. Балама әдіс 
-контрацептивтерді жүйелі түрде ішке қабылдау, күнделікті цикл бойы қолдану. Бұл әдісті 
жүктіліктен қорғану қажет болмаған кезде де қолдануға болады.

Анемияны емдеу / алдын алу 
Егер сен анемияға бейім болсаң, саған темір препараттары мен фолий қышқылы тағайындалады. 
Етеккір кезінде қатты қан кететін қыздарда, олар анемияға бейім болмаса да, ағзадағы темір 
деңгейі жиі төмендейді. Анемияның алдын алу үшін темір мен фолий қышқылын үш ай бойы 
қабылдауды ұсынамыз. Егер сіз С дәруменіне бай тағамдарды (қарақат, апельсин, папайя, 
манго, қызанақ немесе осы тағамдардан алынған шырындар) тұтынсаңыз, темір ағзаға жақсы 
сіңеді.

5. Не істей аласың? 
Егер етеккір көп мөлшерде келсе, гигиеналық төсемдерді жиі ауыстыру керек. Мүмкін өзіңді 
шаршаңқы сезінетін боласың. Бұл жағдайда саған демалу керек, ал жасайтын істеріңді 
барынша қысқарту керек.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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в) ЕТЕККІР ЦИКЛЫ ТҰРАҚТЫ ЕМЕС /                                        
ЕТЕККІР ТОҚТАП ҚАЛДЫ

Егер жасөспірім келесідей сұрақтар қойса: «Менің етеккірім тұрақты емес», «Менде етеккірдің 
кешігуі бар», «Менде етеккір арасында қан кетеді» немесе, егер ата-аналар келесідей 
сұрақтармен жүгінсе: «Менің қызымның етеккірі тұрақты емес», «Менің қызымда етеккірдің 
кешігуі бар», «Қызымның етеккірлері арасында қан кетеді»,  11-кестеге сәйкес тұрақты емес 
етеккір циклі кезінде консультациялық қызметтер көрсету алгоритмін қолдану ұсынылады.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз!
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Жеке кеңес беруді қамтамасыз етіңіз. Егер консультант ер адам болып,  клиент-әйел адам 
кеңес одан кеңес алғысы келмесе, онда әріптес әйелден сізді ауыстыруды немесе кеңес беруге 
қатысуын сұрау керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар көзбе-көз, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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11-кесте. Тұрақты емес етеккір циклі кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмі 

Онлайн кеңес                      
беруді бастау

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар            
тізімін құру

Симптомдары                       
мен белгілері

Келесі сұрақтардан 
бастаңыз: 
Жасың қаншада? 
Салмағыңды білесің бе? 
Бойың қандай? 
ДМИ (дене массасының 
индексі) = салмақ / бойды 
есептеп көріңіз. (Немесе ДМИ 
кестелерін қолданыңыз).
Тиісті жас үшін өсу кестесінде 
Z ДМИ ауытқуын көрсетіңіз.

Тұрақсыз етеккір. 
- Алғашқы етеккірің қай 
жаста келді? 
- Соңғы етеккірің қашан 
келді? 
- Әдетте екі етеккір арасында 
қанша күн өтеді? 

Егер жыныстық белсенді 
болса:
- Контрацепция әдістерінің 
ешқайсысын дұрыс және 
тұрақты пайдаланбайды
немесе
- Етеккірдің кешігуі
немесе
- Жүктіліктің кез-келген 
симптомын көрсетеді.
-Жүктілікті анықтайтын 
тест жасалды ма?
- Жүктілікті анықтайтын 
тест жасауға кеңес беріңіз.

Жүктілік немесе жүктілікке 
күдік  
- Соңғы етеккірден кейін 
жыныстық белсенді
және
- Контрацепция әдістерінің 
ешқайсысын дұрыс және 
тұрақты пайдаланбайды
 немесе 
- Менструация болмады / 
соңғы етеккір кешіктірілді 
немесе
- Жүктіліктің кез келген 
симптомының немесе 
белгісінің болуы немесе 
- Етеккір келмеді / соңғы 
етеккір кешіктірілді 
немесе
- Жүктіліктің кез келген 
симптомының немесе 
белгісінің болуы

- Екі етеккір арасында ең көп 
күндер саны қандай? 
- Екі етеккір арасында ең аз 
күндер саны қандай? 
- Сенде етеккір аралық  қан 
кету бар ма? 
- Иә болса, бұл қаншалықты 
жиі болады? 
- Етеккір циклін реттейтін 
таблеткаларды немесе 
инъекцияларды қолданасың 
ба?
Созылмалы аурулар 
- Қандай да созылмалы 
аурумен ауырасың ба? 
(Ескертпе: Температура, 
жөтел, диарея, салмақ 
жоғалту және т.б. белгілері 
бар-жоғын қосымша 
сұраңыз) 

Алғашқы етеккірден екі 
жылдан астам уақыт өтті 
және  
Тұрақты емес етеккір  
- Соңғы үш айда етеккір 
болған жоқ 
немесе 
- Етеккір циклі 21 күннен аз 
немесе 35 күннен асады 
немесе
- Екі етеккір арасындағы 
күндер саны ең аз және ең 
көп күндер арасында 20 
күннен асады
немесе
- Етеккір арасындағы жиі 
қан кетулер және
Гормоналды контра-
цепцияны пайдаланбайды 
және Созылмалы 
аурулардың белгілері мен 
симптомдары
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Жүктілік немесе 
жүктілікке күдік. 

«Мүмкін мен жүкті 
шығармын?» алгоритмін 
қолданыңыз.
Егер жасөспірім қыз 
контрацептивтік 
таблетканы қабылдауды 
өткізіп алғандықтан 
жүктілікке күдік болса, 
«Мен жүкті болғым 
келмейді» алгоритміндегі 
«Контрацептивтік 
таблетканы өткізіп алған 
жағдайда іс-әрекетке 
арналған нұсқаулық» 
бөлімін пайдаланыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.

Тұрақты емес етеккір 
немесе етеккір 
арасындағы қан кету. 
Бәлкім, дұрыс 
тамақтанбау немесе 
басқа себептерге 
байланысты (гормон. 
контрацептивтерді 
қолдануға 
байланысты емес).

Егер салмақ жеткіліксіз 
болса: (ДМИ тиісті жас үшін 
2Z-ден аз): 
«Мен тым толықпын / 
арықпын» алгоритмін 
қолданыңыз. 
Егер сырқатнама немесе 
басқа қосымша ақпарат 
тиісті мәселенің негізінде 
жатқан денсаулықтың 
бұзылуын көрсетсе: 
емдеңіз немесе маманға 
(гинекологқа) жіберіңіз.
Егер ДМИ тиісті жас 
үшін 2Z-ден асса және 
денсаулықтың басқа 
бұзылуы болмаса: 
гинеколог пен 
эндокринологқа барыңыз.

Егер салмақ жеткіліксіз болса. 
Егер алты айдан кейін цикл 
тұрақты болмаса 
ДМИ 2Z-ден көп болды: 
жасөспірімді бейінді маманға 
жіберіңіз. 
Егер ауру емделсе, бірақ емдеуден 
кейін үш ай ішінде етеккір циклі 
тұрақталмаса, жасөспірімді 
мамандандырылған маманға 
жіберіңіз.
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Контрацепция әдістері және 
жүктілік. 
- Қалай ойлайсың, сен жүкті 
болуың мүмкін ба? 
-  Егер «иә» деген жауап 
болса, онда неліктен. Егер ол 
жүкті болуы немесе болмауы 
мүмкін екеніне сенімді 
болмаса:  
- Сен жыныстық белсендісің 
бе?
Егер жыныстық белсенді 
болсаң: 
- Сен соңғы алты айда кем 
дегенде бір рет контрацепция 
әдістерін пайдаланасың ба 
немесе пайдаландың ба? 
- Қандай әдісті 
пайдаланасың?  
- Соңғы етеккірден бастап 
жыныстық қатынаста 
болдың ба?
Жүктіліктің алдын алу үшін 
мүшеқаптарды қолдана ма:
- Соңғы етеккірден кейін 
жыныстық қатынас кезінде 
мүшеқап қолдандың ма? 
Мүшеқап жыртылған немесе 
түсіп қалған кездер болды 
ма?
Пероральді 
контрацептивтерді 
пайдаланған жағдайда: 
- Соңғы етеккірден кейін 
бір рет болсын таблетканы 
қабылдауды ұмытқан кезің 
болды ма?
Жүктіліктің белгілері 
- Сенде келесі белгілердің бірі 
бар ма? Таңертең құсу немесе 
жүрек айну? Сүт бездерінің 
ұлғаюы және ауыруы?
Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз.
НEADSS бағалауды 
орындаңыз.

Соңғы алты айда 
гормоналды контрацепция 
әдістерін қолданады немесе 
қолданды:
- ұрықтануға қарсы 
таблеткалар немесе
медроксипрогестерон 
инъекциясы (МПА) және 
Тұрақты емес етеккір
- Соңғы үш айда етеккір 
болған жоқ немесе
- Етеккір циклі әдетте 21 
күннен аз, 35 күннен асады 
немесе
- Екі етеккір арасындағы 
күндер саны ең аз және ең 
көп күндер арасында 20 
күннен асады
- етеккір арасында жиі қан 
кету.

Алғашқы етеккірден кейін 
екі жылдан аз және 
Тұрақты емес етеккір 
(жоғарыда сипатталғандай).

Етеккір циклі әдетте ең аз күн 
мен ең көп күн арасында, 21 
күннен 35 күнге дейін немесе 
екі етеккір арасындағы 
айырмашылық 20 күннен аз 
уақытқа созылады 
немесе
кейде етеккірлер арасында 
қан кету пайда болады
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Гормоналды 
контрацептивтерді 
қолданумен 
байланысты етеккір 
арасындағы тұрақты 
емес етеккір немесе 
қан кету.

Егер контрацептивтік 
таблеткаларды дұрыс емес 
және тұрақсыз қабылдаса. 
Егер контрацептивтік 
таблеткаларды дұрыс және 
тұрақты қабылдаса:
- Егер оларды төрт айдан 
аз уақыт қабылдаса, оған 
тұрақты емес етеккір —бұл 
кезеңде жиі кездесетін 
құбылыс екенін түсіндіріңіз. 
- Егер ол төрт айдан астам 
уақытты алса: жасөспірімді 
маманға (гинекологқа) 
жіберіңіз.
Егер МПА қолданса: 
- Егер қабылдау басталғаннан 
алты айдан аз уақыт өтсе, 
тұрақты емес кезеңдер осы 
кезеңде жиі болатынын 
түсіндіріңіз. 
- Егер алты айдан астам уақыт 
өтсе: жасөспірімді маманға 
(гинекологқа) жіберіңіз.

Ішке қабылдайтын 
контрацептив-терді 
қабылдағаннан кейін төрт айдан 
кейін қайталама тексеруден өту 
үшін ЖДО-ға немесе емханаға 
бару керек екенін түсіндіріңіз.
 немесе 
МПА қабылдағаннан кейін алты 
айдан кейін 
Егер қайта қарау кезінде 
қан кету әлі де тұрақты 
емес екендігі анықталса, 
жасөспірімді маманға 
(гинекологқа) жіберіңіз. 

Жасөспірім кезіндегі 
тұрақты емес 
етеккір.

Тұрақты емес етеккір - бірінші 
етеккірден бастап алғашқы екі 
жыл ішінде жиі кездесетінін 
және оның етеккір циклі 
уақыт өте келе реттелетінін 
қызға түсіндіріңіз.

Егер алғашқы екі жылдан кейін 
етеккір тұрақталмаса, қайта 
жүгінуді ұсыныңыз.

Қалыпты етеккір. Жасөспірімге оның етеккірі 
қалыпты екенін түсіндіріңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз. Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. 
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай? 
Бір етеккір мен келесі етеккір арасындағы күндер саны 21 күннен аз немесе 35 күннен асқан 
кезде етеккір тұрақты емес болып саналады. Бұдан басқа, егер ең ұзақ етеккір мен ең қысқа 
арасындағы интервал 20 күнге тең болса (кейде етеккір арасында 20 күн, кейде 41 күн өтеді), 
етеккір тұрақты емес болып саналады. Кейде жасөспірімдерде екі етеккір арасында қан кетуі 
мүмкін. Қан кетудің мөлшері қан дақтарынан (аз мөлшердегі қан) қатты қан кетуге дейін 
өзгереді.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай?  
Ерте жасөспірім кезіндегі тұрақты емес етеккір. Алғашқы етеккірден кейін цикл тұрақты 
болуы үшін уақыт қажет. Кейде бұл кезең екі жылға дейін созылады. Бұл қалыпты жағдай, 
жасөспірімнің ағзасы ересек өмірге дайындалуда. 
Гормоналды контрацептивтерді қабылдаумен байланысты етеккір арасындағы тұрақты емес 
етеккір немесе қан кету. Етеккір арасындағы қан кету контрацептивтерді ішке қабылдау немесе 
МПА инъекциясынан кейін алғашқы бірнеше айда пайда болуы мүмкін. Егер контрацептивтер 
дұрыс қабылданса, қан кетуі мүмкін, яғни күн сайын бір уақытта.
Тұрақты емес етеккір немесе етеккір арасындағы қан кету, мүмкін, басқа аурулардың 
салдарынан пайда болады. Кейде тұрақты емес етеккір дұрыс тамақтанбаудан туындауы 
мүмкін. Сирек жағдайда қандай да бір аурулардан және әсіресе гормоналды үйлесімсіздіктен 
туындауы мүмкін (яғни гормондар, етеккір циклін реттеу үшін организм шығаратын табиғи 
химиялық заттар етеккір циклінің бұзылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін).

3. Сенің ағзаң үшін осы жай-күйдің салдары қандай? 
Егер тұрақты емес етеккір негізгі аурудан туындамаса, онда теріс салдары болмайды. 
Кейде тұрақты емес етеккірдің себептері: дұрыс тамақтанбау, қалқанша безінде немесе қан 
айналымында мәселелердің болуы. Бұл жағдайда себептерді жою қажет. Ішке қабылдайтын 
контрацептивтерді, МПА-ны қабылдаудан немесе тағайындалған дәрі-дәрмектерді дұрыс 
пайдаланбаудан туындаған циклдің ортасындағы қан кету, ауыр қан кету жағдайларын 
қоспағанда, ағза үшін күрделі немесе ұзаққа созылатын асқынуларды тудырмайды.
 
4. Қандай емдеу әдістерін ұсынамыз және қашан? 

• Қалыпты контрацептивтерді қабылдаумен байланысы жоқ негізгі себептерден туындаған 
етеккір арасындағы тұрақты емес кезеңдер немесе қан кетулер. Егер етеккір тұрақты 
болмаса немесе дұрыс тамақтанбау себебінен етеккір болмаса, біз дұрыс тамақтану 
бойынша ұсынымдар береміз («Дұрыс тамақтану» 3-бөлімді пайдаланыңыз). Егер дұрыс 
тамақтанбауға байланысты емес циклдің бұзылуының себебі болса, біз тиісті емдеуді 
тағайындай алатын маманға жібереміз.

• Ерте жасөспірімдік жастағы тұрақты емес етеккір. Бұл мәселе жиі кездеседі және 
алаңдауға негіз жоқ: шамамен екі жыл ішінде етеккір қалыпқа келеді. Тұрақты емес 
етеккір алғашқы етеккірден кейін екі жылдан астам уақытқа созылатын жағдайларды 
қоспағанда, қосымша тексерулер мен емдеуді ұсынбаймыз. 

• Нерегулярные Етеккір арасындағы тұрақты емес етеккір немесе қан кету гормоналды 
контрацептивтерді қабылдаумен байланысты.

• Егер етеккіраралық қан кетулер пероральді контрацептивтер немесе МПА қабылдау 
басталғаннан кейінгі алғашқы айларда пайда болса, біз препаратты белгіленген тәртіппен 
қабылдауды жалғастыруға шақырамыз. Егер дәріні дұрыс қабылдасаңыз, емдеу 
басталғаннан 3-5 ай ішінде етеккір қалыпқа келеді. Қажет болса, қан кетуге және МПА 
қолдануға байланысты мәселені жеңілдету үшін кейбір дәрі-дәрмектерді тағайындауға 
болады.
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5. Сен не істей аласың?
• Ерте жасөспірімдік жастағы тұрақты емес етеккірлер. Жоғарыда айтылғандай, бұл 

қалыпты жағдай. Алаңдауға себептер жоқ. Осылайша, сен өзің шара қолдана алмайсың. 
Егер етеккір бірінші циклден кейін екі жыл өткен соң қалыпқа келмесе, дәрігерге қайта 
қаралу керек. 

• Гормоналды контрацептивтерді қабылдаумен байланысты тұрақты емес етеккір немесе 
етеккір аралық қан кетулер. Егер сенің емдеуші дәрігерің бұл қан кетудің себебін емдеуді 
қажет деп санаса, емдеуді соңына дейін аяқтау керек. Егер осы емдеуден кейін етеккір 
циклы қалыпқа келмесе, дәрігерге қайта бару керек.
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2.3 ЖҮКТІЛІКПЕН БАЙЛАНЫСТЫ 
ЖАҒДАЙЛАРДА ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ 
ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
а) МЕН ЖҮКТІ БОЛҒЫМ КЕЛМЕЙДІ
Егер жасөспірім мынадай сұрақ қойса: «Мен жүкті болғым келмейді. Маған бұл туралы бірнеше 
кеңестер бере аласыз ба?», немесе егер ата-аналар келесі сұрақты қойса: «Менің қызыма 
жүктіліктің алдын алу үшін бірнеше кеңестер бере аласыз ба?», 2-схемаға сәйкес жасөспірім 
жастағы контрацепция алгоритмін қолдану ұсынылады.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз!
жасөспірімнің контрацепция саласындағы қажеттіліктерін бағалау үшін осы алгоритмді 
қадағалаңыз және қажетті ұсыныстар беріңіз.

Жасөспірімдер контрацепцияның кез-келген әдісін қолдана алады. Ересектерге арналған 
контрацепция әдісін таңдаудың көптеген критерийлері жастарға да жарамды. 

Жас кез-келген контрацепция әдісін қолдану үшін қарсы көрсеткіш емес. Жасөспірімдердің 
контрацепцияның белгілі бір әдістерін қолдануы туралы алаңдаушылық бар (мысалы: 18 жасқа 
дейінгі қыздарда прогестерон инъекциясының сүйек тініне әсері), бірақ бұл алаңдаушылықтар 
жүктіліктің алдын-алудың артықшылықтарымен қатар талдануы керек.

 Мінез-құлық факторлары мен әлеуметтік жағдайлар контрацепция әдісін таңдаудағы маңызды 
элементтер болып табылады. Жасөспірімдер әртүрлі, олардың әрқайсысының қажеттіліктері 
де әртүрлі болады. Некеде тұрған және баласы бар, сонымен бірге екінші баланың туылуын 
кейінге қалдырғысы келетін жасөспірімде контрацепцияға деген қажеттілік бірнеше ай бойы
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үйленбеген және бірнеше кездейсоқ жыныстық қатынасқа түскен жасөспірімге қарағанда 
мүлдем өзгеше болады. Сонымен қатар, мұндай жасөспірімнің контрацептивтерді ата-
анасынан жасырғысы келетіндігі әдісті таңдауға әсер етеді.

Әлеуметтік топтар мен жағдайлар – контрацепцияны таңдаудағы маңызды факторлар болып 
табылады. Кез келген жағдайда жасөспірімдердің кейбір топтары және белгілі бір жағдайларда 
жасөспірімдердің көпшілігі ЖЖБИ, соның ішінде АИТВ-ны жұқтыру қаупі жоғары. ЖЖБИ алдын-
алу қажеттілігін жүктіліктен қорғау қажеттілігімен қатар барлық жағдайларда қарастырған 
жөн.

Ұсынылған контрацепция әдістерін кеңейту оларды пайдалану деңгейін, сондай-ақ оларды 
қанағаттандыру дәрежесін арттыруы мүмкін. 

Әдісті таңдағанға дейін және таңдау кезінде ақпараттандыру және кеңес беру жасөспі-
рімдерге өз қажеттіліктеріне сәйкес салмақты және дербес шешімдер қабылдауға 
көмектеседі. 

Контрацептивті сатып алу құнын да ескеру керек, ол кейбір жасөспірімдер үшін тым жоғары 
болуы мүмкін. Контрацептивтік құралдардың бағасы оларды пайдалануға кедергі келтірмеуі 
қажет.

2-схема. Жасөспірім жастағы контрацепция 
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Жасөспірімдердегі контрацепцияға арналған медициналық 
көрсеткіштер 

Контрацепция әдісін ұсынған кезде жасөспірімнің денсаулығын ескеру қажет. Кейбір 
контрацептивтердің кейбір жағдайларда абсолютті қарсы көрсетілімдері бар, бірақ 
контрацептивтердің көпшілігінде қарсы көрсетілімдер жоқ. Жасөспірімдердің денсаулық 
жағдайының тиісті көрсеткіштері келесі кестеде келтірілген. Қосымша ақпарат алу үшін 
қараңыз: «Контрацепция әдістерін қолдануға болатын медициналық критерийлер», ДДСҰ, III 
басылым, 2004.

12-кесте. Жасөспірімдерге арналған контрацепция әдісін 
таңдау кезінде ескеру қажет денсаулық көрсеткіштері

№ Денсаулық жағдайының 
көрсеткіштері 

Контрацепция жөніндегі нұсқаулық

1. Жүктілік Контрацептивтер керек емес. 
Инфекциялардың алдын алу үшін мүшеқаптар 
қолданылуы мүмкін. 

2. Емшекпен емізу: босанғаннан кейін 
6 аптадан аз. 

Гормоналды контрацептивтерді қолдануға 
болмайды. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

3. Емшекпен емізу: босанғаннан кейін 
6 апта мен 6 ай аралығында.

Басқа әдістер болмаған жағдайда, аралас 
гормоналды контрацептивтерді қолданбаған 
жөн. 
Тек прогестерон бар шағын таблеткаларды 
қолдануға болады. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

4. Емшекпен емізу: босанғаннан          
кейін 6 айдан астам. 

Құрамында тек прогестерон немесе аралас 
таблеткалар бар таблеткаларды қолдануға 
болады. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

5. Босанғаннан кейін кемінде 21 күн 
және емшекпен емізу жоқ.

Басқа әдістер болмаған жағдайда, аралас 
гормоналды контрацептивтерді қолданбаған жөн. 
Тек прогестерон бар шағын таблеткаларды 
қолдануға болады. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

6. Босанғаннан кейін 21 күннен астам 
және емшекпен емізу жоқ.

Құрамында тек прогестерон немесе аралас 
таблеткалар бар таблеткаларды қолдануға 
болады. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады

7. Гипертония: систолалық қысым 
160 мм жоғары және диастолалық 
артериалды қысым 100 мм рт. ст. 
жоғары

Аралас гормоналды контрацептивтерді 
қолдануға болмайды. 
МПА контрацепцияның басқа әдістері болмаған 
жағдайда ғана қолданылуы мүмкін. 
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Құрамында тек прогестерон бар 
контрацепцияның басқа әдістері пайдаланылуы 
мүмкін. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

8. Гипертония: систолалық қысым 
140-159 мм және диастолалық            
90-99 мм рт. ст. 

Аралас гормональды контрацептивтер 
контрацепцияның басқа әдістері болмаған 
жағдайда ғана қолданылуы мүмкін. 
Құрамында тек прогестерон бар мини-пили 
қолдануға болады. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

9. Бұрын терең тамыр тромбозы 
немесе өкпе артериясының өкпе 
тромбоэмболиясы байқалды.

Аралас гормональды контрацептивтерді 
пайдалануға болмайды. 
Құрамында тек прогестерон бар 
контрацептивтер  пайдаланыла алады.
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

10. Қан ұюының бұзылуы. Аралас гормональды контрацептивтерді 
пайдалануға болмайды. 
Құрамында тек прогестерон бар 
контрацептивтер  пайдаланыла алады.
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады.

11. Аурасы бар бас сақинасы Аралас гормональды контрацептивтерді 
пайдалануға болмайды. 
Құрамында тек прогестерон бар 
контрацептивтер  пайдаланыла алады..
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады. 

12. Белсенді вирустық гепатит Аралас гормональды контрацептивтерді 
пайдалануға болмайды. 
Құрамында тек прогестерон бар 
контрацептивтер  пайдаланыла алады, 
только если не доступны другие методы 
контрацепцияның басқа әдістері қолжетімсіз 
болғанда ғана. 
Тосқауылдық әдістерді қолдануға болады.

Төменде 13-кестеде жасөспірімдер үшін қолжетімді контрацепция әдістері, олардың жүктілікті 
болдырмау және ЖЖБИ/АИТВ-дан қорғаудағы тиімділігі, ықтимал жанама әсерлері және 
түсіндірмелерімен ұсынымдар келтірілген.  
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

13-кесте. Жасөспірімдер үшін қолжетімді контрацепция әдістері

Әдіс Жүктілікті болдырмаудағы тиімділік 
(бір жыл ішінде қалаусыз жүктілігі 
болған әйелдердің үлес салмағы)

ЖЖБИ / АИТВ-дан 
қорғау

Әдетте 
пайдала-
нылатындар

Дұрыс және 
үнемі пайдала-
нылатындар

Аралас ішке 
қабылданатын 
контрацеп-тивтер

8% 0,3% жоқ

Ерлер мүшеқабы 15% 2% иә 

Әйелдер мүшеқабы 21% 5% иә

Спермициді бар 
диафрагма

16% 6% Гонорея мен 
хламидиозға қарсы 
қорғауды қамтамасыз 
ете алады. АИТВ-дан 
қорғауды қамтамасыз 
етпейді.
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Қолжетімділік Жанама  
әсерлер

Кеңес беруге арналған 
маңызды ұсынымдар 

Түсіндірмелер

Көптеген елдерде 
медициналық 
мекемеге бару 
қажет.

Жүрек айнуы 
және бас 
ауруы болуы 
мүмкін.

Келесі нюанстарды 
түсіндіріңіз:
• Егер ЖЖБИ / АИТВ 

жұқтыру қаупі 
болса, мүшеқаппен 
қорғанудың 
маңыздылығы.  

• Кейбір жанама 
әсерлер пайда болуы 
мүмкін.

Егер олар дұрыс және 
үнемі қолданылса, 
жүктілікті болдырмауда 
тиімді.

Оңай қолжетімді.
Кейбір елдерде 
некеде тұрмайтын 
адамдар үшін 
пайдалануға 
шектеу қойылады.

Кейде 
тітіркену 
байқалады.

Дұрыс қолдануды 
көрсету. 
Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• серіктеспен қарым-

қатынастың 
маңыздылығы, 

• ыңғайлы жерде 
сақтау қажеттілігі. 

Маңызды әдіс, өйткені 
қосарланған қорғауды 
ұсынады.
Егер олар дұрыс және 
үнемі қолданылса, 
қосарланған қорғауды 
ұсынады. 

Көптеген елдерде 
шектеулі қол 
жетімділік. 
Жоғары баға 
қол жетімділікті 
шектейді.

Дұрыс қолдануды 
көрсету. 
Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• серіктеспен қарым-

қатынастың 
маңыздылығы 

• ыңғайлы жерде 
сақтау қажеттілігі. 

Маңызды әдіс, өйткені 
қосарланған қорғауды 
ұсынады. 
Егер олар дұрыс және 
үнемі қолданылса, 
қосарланған қорғауды 
ұсынады. 

Көптеген елдерде 
шектеулі қол 
жетімділік.

Дұрыс қолдануды 
көрсету. 
Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• жанама әсерлер 

пайда болуы мүмкін 
• ыңғайлы жерде 

сақтау қажеттілігі 

Инфекциядан тек 
ішінара қорғауды 
қамтамасыз етеді. 
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Спермицид 29% 18% Гонорея мен 
хламидиозға қарсы 
қорғауды қамтамасыз 
ете алады. АИТВ-дан 
қорғауды қамтамасыз 
етпейді

Жедел контрацепция 
(прогестерон 
таблеткалары 
немесе аралас 
ішке қабылдайтын  
контарцептивтер) 

Қорғалмаған 
жыныстық 
қатынастан кейін 
72 сағат ішінде 
қабылдау жүкті 
болу қауіпін   75%-ға 
қысқартады

жоқ

Таблеткалар тек 
прогестеронмен 
(мини-пили) 

8% 0,3% жоқ

Гормоналды 
инъекциялар немесе 
ұзақ әсер ететін 
импланттар

3% 0,05 + 0,3% жоқ
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Көптеген елдерде 
шектеулі қол 
жетімділік.

Кейде 
тітіркену 
пайда болуы 
мүмкін. 

Дұрыс қолдануды көрсету. 
Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• қолайсыз әсерлер 

пайда болуы мүмкін 
• ыңғайлы жерде сақтау 

қажет

Мүшеқаппен немесе 
диафрагмамен бірге 
пайдалану ұсынылады.

Көптеген елдердегі 
медициналық 
мекемеге бару 
керек, бірақ 
жағдай өзгере 
бастады 

Жүрек айнуы 
және құсу 
болуы мүмкін 
(прогестерон 
таблет-
каларын 
қолданған 
кезде азырақ).

Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• жанама әсерлер 

болуы мүмкін
• контрацепцияның 

басқа тұрақты әдісін 
таңдау маңызды.

АИТВ жұқтырудың 
алдын алу жөніндегі 
шараларды назарға 
алған жөн.

Көптеген елдердегі 
медициналық 
мекемеге бару 
қажет.

Аралас 
таблет-
каларды, 
гормоналды 
инъекция-
ларды немесе 
имплант-
тарды 
қабылда-
ғаннан гөрі 
жанама 
әсерлер 
азырақ. 

Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• Дұрыс қолдану. 
• Таблетка күн сайын 

қабылданған 
сәттен бастап 3 
сағаттан аспайтын 
уақыт аралығымен 
бір уақытта 
қабылдаумен 
қатаң режим талап 
етіледі (тиімді 
контрацепцияны 
қамтамасыз ету  
үшін).

• Жанама әсерлер 
пайда болуы мүмкін

• Егер ЖЖБИ / АИТВ 
жұқтыру қаупі болса, 
мүшеқапты қолдану 
ұсынылады.

Босанғаннан кейінгі 
алғашқы алты аптадан 
кейін бала емізетін 
әйелдер үшін қолайлы 
нұсқа. 
Ол дұрыс және тұрақты 
қолданылған жағдайда 
ғана сенімді қорғауды 
қамтамасыз етеді.
 

Дәрігерге әр 2-3 ай 
сайын бару керек. 

Тұрақты 
емес етеккір 
болуы мүмкін, 
аменорея 
(етеккір 
тоқтауы 
мүмкін), 

Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: Күнделікті 
қолдану міндетті емес.
• Қосымша қаражатты 

пайдалануды талап 
етпейді. 

Таблеткаларды қажет 
етпестен гормоналды 
препараттарды 
қолданғысы келетіндер 
үшін маңызды әдіс. 
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Мыс жатырішілік 
спиралі

0,8% 0,6% жоқ

Биологиялық / 
күнтізбелік әдіс 

25% 1-9% в зависимости 
от выбранного 
метода.

жоқ
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салмақ өсуі 
мүмкін.

• Жанама әсерлер пайда 
болуы мүмкін 

• Пайдалануды 
тоқтатқаннан кейін 
бала туу қабілетін 
қалпына келтіру үшін 
көбіне уақыт қажет. 

• Егер ЖЖБИ / АИТВ 
жұқтыру қаупі бар 
болса, осы уақытта 
мүшеқаптарды 
пайдалану ұсынылады.

Жанама әсерлер-бұл 
әдісті пайдаланудан бас 
тартудың негізгі себебі. 
Егер жанама әсерлер 
пайда болса, әдісті 
дереу тоқтату мүмкін 
емес. 

Медициналық 
мекемеге 
спиральды салу 
үшін де, оны алып 
тастау үшін де 
бару қажет. 

Етеккір 
кезінде 
қатты қан 
кету немесе 
ауырсыну 
пайда болуы 
мүмкін.

Келесі аспектілерді 
түсіндіріңіз: 
• Күнделікті қолдану 

міндетті емес.
• Қосымша қаражатты 

пайдалануды талап 
етпейді. 

• Жанама әсерлер 
пайда болуы мүмкін.   

• Пайдалануды 
тоқтатқаннан кейін 
бала туу қабілеті 
кідірусіз қалпына 
келуі мүмкін. 

• Егер ЖЖБИ / 
АИТВ жұқтыру 
қаупі бар болса,  
мүшеқаптарды 
пайдалану 
ұсынылады. 

20 жасқа дейінгі әйел 
үшін 1-ші таңдау әдісі 
емес. Қабылдамау қаупі 
жас, тумаған әйелдерде 
жоғары болуы мүмкін.
ЖЖБИ / АИТВ жұқтыру 
қаупі бар адамдар үшін 
дұрыс таңдау емес.  

Әрқашан және кез 
келген адамға қол 
жетімді.  

Жоқ Дұрыс қолдануды 
түсіндіріңіз. 
• Серіктеспен қарым-

қатынастың 
маңыздылығын атап 
өтіңіз. 

• Егер ЖЖБИ / АИТВ 
жұқтыру қаупі 
болса, мүшеқапты 
қолдануды 
ұсыныңыз. 

Ынталандыру  және 
өзін-өзі бақылау қажет. 
Тұрақты емес етеккірі 
бар жас әйелдерде 
нәтижесі азырақ болуы 
мүмкін.
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Өзін-өзі тежеу және 
ішке енусіз секс

- 0% иә
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Әрқашан және кез 
келген адамға қол 
жетімді.  

Жоқ • Қауіпсіз жыныстық 
қатынастың 
мысалдары — қолды 
ұстау, құшақтау, 
сүйісу және өзара 
мастурбация. 

• Мүшеқапты немесе 
ену арқылы қорғалған 
жыныстық қатынастың 
басқа әдістерін қолдану 
қажеттілігін атап өтіңіз. 

Мотивация мен өзін-өзі 
бақылаудың жоғары 
деңгейі қажет.
Кеңес беру 
құрдастардың 
мотивациясы мен 
қысымы мәселесін 
жеңе алады.
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Біріктірілген ішке қабылданатын контрацептивтік таблеткаларды 
(БІК) қабылдауды бастау бойынша көмекші құрал

Егер қыздың БІК қабылдауға медициналық қарсы көрсетілімдері болмаса, сіз оған 
таблеткаларды оларды қолдану мерзімінің басталуы туралы тиісті нұсқаулармен ұсына аласыз. 
Егер медициналық ұйымда БІК қоры бар болса, сіз бетпе-бет консультациялық қабылдауға 
шақыра аласыз және оны қолдану мерзімінің басталуы жөніндегі тиісті нұсқаулықтары бар 
таблеткаларды ұсына аласыз.

Етеккір циклі бар әйелдер: 
• Әйел етеккір басталғаннан кейінгі алғашқы бес күнде БІК қабылдауды бастауға болады. 

Жүктіліктен қосымша қорғаудың қажеті жоқ. 
• Әйел жүкті емес екеніне сенімді болса, кез келген уақытта БІК қабылдай алады. Егер 

етеккір басталғаннан бастап бес күннен астам уақыт өтсе, жыныстық қатынастан бас 
тарту немесе БІК қабылдағаннан кейінгі алғашқы жеті күн ішінде контрацепцияның 
қосымша әдісін қолдану қажет.

Аменореямен ауыратын әйелдер (етеккірі жоқ):  
• Әйел жүкті емес екеніне сенімді болса, кез келген уақытта БІК қабылдауды бастай 

алады. БІК қабылдағаннан кейінгі алғашқы жеті күн ішінде жыныстық қатынастан бас 
тарту немесе контрацепцияның қосымша әдісін қолдану қажет. 

Босанғаннан кейінгі кезеңде, бала емізетін әйелдер: 
• Босанғаннан кейінгі алғашқы алты аптада бала емізетін әйелдер пайдаланбауы тиіс. 
• Бала емізетін әйелдер үшін алғашқы алты аптадан кейін, бірақ босанғаннан кейін алты 

айдан аз уақыт өткен соң, контрацепцияның басқа қолайлы әдістері болмаған немесе 
рұқсат етілмеген жағдайда ғана БІК қолданыла алады.

• Егер босанғаннан кейін алты айдан астам уақыт өтсе, бірақ етеккір қайта басталмаса, 
БІК аменореямен ауыратын әйелдер үшін сипатталғандай бастауға болады. 

• Егер босанғаннан кейін алты айдан астам уақыт өтсе және етеккір қайта басталса, 
сақталған етеккір циклі бар әйелдер үшін сипатталғандай, БІК қабылдауды бастауға 
болады.

Босанғаннан кейінгі кезеңде емізбейтін әйелдер: 
• Егер етеккір қалпына келмесе, бірақ босанғаннан кейін 21 немесе одан да көп күн өтсе, 

егер әйел жүкті емес екеніне сенімді болса, БІК қабылдауды бірден бастауға болады. Ол 
жыныстық қатынастан бас тартуға немесе БІК қабылдауды бастаған алғашқы жеті күн 
ішінде контрацепцияның басқа әдісін қолдануы керек болады. 

• Егер етеккір қалпына келген болса, сақталған етеккір циклі бар әйелдер үшін 
сипатталғандай, БІК қабылдауды бастауға болады. 

• Босанғаннан кейінгі алғашқы 21-ші күні әйелдер үшін контрацепцияның басқа 
қолайлы әдістері қолжетімді болмаса немесе рұқсат етілмесе, әдеттегідей қабылдау 
ұсынылмайды.

Жақында түсік тастаған әйелдер: 
• БІК қабылдауды түсіктен кейін бірден бастауға болады. Жүктіліктен қосымша қорғаныс 

қажет емес.
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Қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін жедел 
контрацепцияны ұсыну және АИТВ инфекциясының алдын-алу

А. Жедел контрацепция 
• Ықтимал жүктілік туралы кеңес беріңіз. 
• Ықтимал жүктіліктің барысы туралы кеңес беріңіз. 
• Жасөспірімнің шешіміне байланысты: 
• Төрт аптадан кейін ықтимал жүктілікті анықтау үшін шақыру және келу күнін белгілеу 

немесе қорғалмаған жыныстық қатынастан кейінгі алғашқы 72 сағатта, кейбір 
жағдайларда алғашқы 120 сағатта жедел контрацепцияны қамтамасыз етіңіз: 
Левоноргестрел бір реттік доза түрінде 1,5 мг  немесе 
Этинилэстрадиол 100 мкг / левоноргестрел 0,5 мг:  12 сағат аралықтағы екі доза. 

Назар аударыңыз!
Егер бұл таблеткалар сіздің аймағыңызда болмаса, жедел контрацепцияның қажетті тиімді 
дозасын қамтамасыз ету үшін көптеген басқа әдеттегі ұрықтануға қарсы таблеткаларын немесе 
тек прогестерон таблеткаларын қабылдауға болады. 

Мысалы: 
Прогестерон бар таблеткалар. 
Прогестеронмен 50 таблеткадан қабылдау-левоноргестрел 30 мкг бір реттік доза 
(левоноргестрел эквиваленті 1,5 мг) 
немесе 
Ұрықтануға қарсы аралас таблеткалар. 
Этинилэстрадиолдың төрт таблеткасын 30 мкг / левоноргестрел 150 мкг (120 мкг 
левоноргестрел 0,6 мг-ға тең) алыңыз. 
12 сағаттан кейін тағы 4 таблетка ішіңіз.

Жедел контрацепция (ЖК) 100% нәтижені қамтамасыз етпейді. 
Тиімділігін арттыру үшін ЖК таблеткаларын қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін 
мүмкіндігінше тез қабылдауға кірісу керек. 
Қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін неғұрлым көп уақыт өтсе, ЖК таблеткалары 
соғұрлым тиімділігі төмен болады. Таблеткалар қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін бес 
күннен (120 сағат) артық қабылданған жағдайда тиімді емес. 
ЖК қабылдағаннан кейін құсу мүмкін. Бұл жағдайда құсуға қарсы құралдар көмектесе алады 
ЖК таблеткалары 100% әсер етпейтіндіктен, жасөспірімде жүктіліктің болуын немесе болмауын 
растау үшін бір айдан кейін қайта тексеруді жоспарлау маңызды. 
ЖК таблеткаларын жиі қолдану ұсынылмайды. ЖК тағайындау кезінде дәрігер жасөспіріммен 
үнемі қорғау қажеттілігін талқылауы керек.
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Б. АИТВ-инфекциясының жанасудан кейінгі алдын алу
Егер қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін 72 сағаттан аз уақыт өтсе, АИТВ - инфекциясының 
жанасудан кейінгі алдын алу үшін тиісті ұлттық және жергілікті клиникалық ұсынымдар мен 
хаттамаларды қолданыңыз. 

АИТВ-инфекциясының жанасудан кейінгі алдын-алу (ЖКА) деп осы инфекцияны жұқтыру 
қаупін болдырмау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы түсініледі. ЖКА алдын алу бойынша іс-
шаралар алғашқы көмек көрсету қызметтерін, инфекцияның әсер ету қаупін бағалауды, 
АИТВ-ға тестілеуді, сәйкес қолдауымен және кейіннен бақылауымен антиретровирустық 
препараттардың 28-күндік курсын тағайындауды қамтуы мүмкін. Жанасқаннан кейін 
антиретровирустық терапия неғұрлым ертерек басталса, оның тиімділігі соғұрлым жоғары 
болады. Осылайша, жанасудан кейінгі алдын-алу мүмкіндігінше тез, бірақ қорғалмаған 
байланыстан кейін 72 сағаттан кешіктірмей басталуы керек. 

(Ескертпе: барлық іс-әрекеттер ұлттық және жергілікті нұсқаулықтарға, хаттамаларға, 
алгоритмдерге және ЖКА қызметтерін ұсыну жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі). 

Жасөспірім қыз бір немесе одан да көп рет жүктілікке қарсы таблеткаларын қабылдауды 
өткізіп алған жағдайда, 14-кестеде көрсетілген ұсыныстарды ұстану керек. 

14-кесте. Бір немесе одан да көп рет жүктілікке қарсы 
таблеткаларын қабылдауды өткізіп алған жағдайда ұсыныстар 

Егер бір біріктірілген контрацептивтік таблетканы қабылдау өткізіп алынса, белсенді 
жыныстық өмір кезінде жүкті болу қаупі бар. Бұл жағдайда қызға берілетін ұсыныстар 
оның қандай таблетка қабылдағанына байланысты болады*

Құрамында 30-35 мкг этинилэстрадиол бар біріктірілген контрацептивтік 
таблеткаларды қабылдау кезінде

Егер белсенді (гормоналды) 
таблеткалар қатарынан 1-2 күн 
өткізілсе
немесе
Жаңа блистер 1-2 күннен кейін 
басталды. 

Ол белсенді (гормоналды) таблетканы 
мүмкіндігінше тезірек қабылдауы керек* және 
таблеткаларды күн сайын 1 қабылдауды 
жалғастыруы керек. 
Оған контрацепцияның қосымша әдісі қажет 
емес. 

Егер белсенді (гормоналды) 
таблеткалар қатарынан 3 күн 
өткізілсе
немесе
Жаңа блистер 3 күн немесе одан көп 
күннен кейін басталды. 

Ол белсенді (гормоналды) таблетканы 
мүмкіндігінше тезірек қабылдауы керек,* 
Сондай-ақ, ол мүшеқапты қолдануы керек 
немесе белсенді (гормоналды) таблеткаларды 
тұрақты қабылдау басталған күннен бастап 
қатарынан 7 күн бойы жыныстық қатынастан 
бас тартуы керек және күн сайын 1 дана таблетка 
қабылдауды жалғастыруы керек. 
Егер таблетка үшінші аптада өткізіп алынса, ол 
белсенді (гормоналды) таблеткаларды аяқтап, 
келесі күні жаңа блистерді бастауы керек. 
Ол осы жеті белсенді емес таблетканы 
қабылдамауы немесе 7 күнде кідіртпеуі керек. 
Егер бірінші аптада таблеткаларды өткізіп алса 
және қорғалмаған жыныстық қатынаста болса, 
шұғыл контрацепцияны қабылдау қажет.
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Егер кез келген белсенді емес 
(гормоналды емес) таблетканы 
өткізіп алса.

Ол өткізіп алған 20 мкг этинилэстрадиол бар 
ішуге арналған контрацепция таблеткасын 
ескермей, таблеткаларды күнделікті қабылдауды 
жалғастыруы тиіс.

Құрамында 20 мкг этинилэстрадиол бар біріктірілген ішке қабылдайтын 
контрацептивтерді қабылдау кезінде

Егер белсенді (гормоналды) 
таблетканы өткізіп алса 
немесе 
Жаңа қаптаманы 1 күннен кейін 
бастады. 

Ол белсенді (гормоналды) таблетканы 
мүмкіндігінше тезірек қабылдауы керек* және 
таблеткаларды күн сайын 1 данадан қабылдауды 
жалғастыруы керек. 
Оған контрацепцияның қосымша әдісі қажет 
емес. 

Егер кез келген белсенді емес 
(гормоналды емес) таблетканы 
қатарынан екі күн не одан көп өткізіп 
алса
немесе
Жаңа қаптаманы 2-3 не одан астам 
күн кешірек бастады. 

Ол белсенді (гормоналды) таблетканы 
мүмкіндігінше тезірек қабылдауы керек* және 
таблеткаларды күн сайын 1 данадан қабылдауды 
жалғастыруы керек. 
Сондай-ақ, ол мүшеқапты қолдануы керек 
немесе белсенді (гормоналды) таблеткаларды 
тұрақты қабылдау басталған күннен бастап 
қатарынан 7 күн бойы жыныстық қатынастан 
бас тартуы керек және күн сайын 1 дана таблетка 
қабылдауды жалғастыруы керек. 
Егер таблетка үшінші аптада өткізіп алынса, ол 
белсенді (гормоналды) таблеткаларды аяқтап, 
келесі күні жаңа блистерді бастауы керек. 
Ол осы жеті белсенді емес таблетканы 
қабылдамауы немесе 7 күнде кідіртпеуі керек. 
Егер бірінші аптада таблеткаларды өткізіп алса 
және қорғалмаған жыныстық қатынаста болса, 
шұғыл контрацепцияны қабылдау қажет. 

Егер кез келген белсенді емес 
(гормоналды емес) таблетканы 
қатарынан екі күн не одан көп өткізіп 
алса

Ол белсенді емес (гормоналды емес) таблетканы 
мүмкіндігінше тезірек қабылдауы керек* және 
таблеткаларды күн сайын 1 данадан қабылдауды 
жалғастыруы керек.

⃰ Егер белсенді (гормоналды) таблеткалардың көп санын қабылдау қабылданбаса, ол бірінші 
өткізіп алған таблетканы қабылдап, содан кейін қалған өткізіп алғандарды қабылдауды 
жалғастыра алады немесе олардан бас тартып, өткізіп алған таблетканы (таблеткаларды) 
қашан еске түсіретініне байланысты кестені сақтай алады.

Жасөспірім қыз құрамында тек прогестерон бар бір немесе одан да көп контрацептивтік 
таблеткаларды қабылдауды өткізіп алған жағдайда 15-кестеде көрсетілген ұсынымдарды 
ұстану керек. 
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15-кесте. Құрамында тек прогестерон бар бір немесе одан да көп контрацептивтік 
таблеткаларды қабылдауды өткізіп алған жағдайдағы ұсынымдар                         

Егер қыз бір біріктірілген контрацептивтік таблетканы өткізіп алса және жыныстық 
белсенді болса, жүкті болу ықтималдығы бар. 

Етеккір циклі бар (оның ішінде 
емізетін әйелдер) 
және 
Бір немесе одан да көп 
таблеткаларды өткізіп алды және үш 
сағаттан астам уақыт өтті

Ол таблетканы мүмкіндігінше тезірек қабылдап, 
таблеткаларды күн сайын 1 данадан қабылдауды 
жалғастыруы керек.. 
Сонымен қатар, ол жыныстық қатынастан 
бас тартуы керек немесе келесі екі күн ішінде 
қосымша контрацепция құралдарын қолдануы 
керек. 
Жедел контрацепцияны қабылдау қажет.

Емізеді және етеккір циклі жоқ  
және
Бір немесе одан да көп 
таблеткаларды өткізіп алды және 
оларды ішуі тиіс болған уақыттан үш 
сағаттан астам уақыт өтті.

Таблетканы мүмкіндігінше тезірек қабылдау 
керек және таблеткаларды күн сайын бір-бірден 
қабылдауды жалғастыру керек.
Егер босанғаннан кейін алты айдан аз уақыт өтсе, 
қосымша қорғану әдістерінің қажеті жоқ.

Біріктірілген оральді контрацептивтерді немесе құрамында тек 
прогестерон бар таблеткаларды қабылдау кезінде қатты құсу 
және (немесе) диарея
Жасөспірім қызда белсенді контрацептивтік гормональді таблеткаларды қабылдағаннан кейін 
екі сағат ішінде қатты құсу және (немесе) диарея (кез келген себеппен) пайда болған жағдайда                       
16-кестеде көрсетілген ұсыныстарды орындауды ұсынамыз.

Ішке қабылдайтын контрацептивтерді  қабылдаудың оңтайлы әдісі
Мысалы: 

• таблетканы күн сайын бір уақытта қабылдау. 
• таблеткаларды қабылдауды басқа күнделікті әрекеттермен байланыстыру (мысалы, тіс 

тазалау)
• еске салғыштарды қолдану (мысалы, ұялы телефондағы сигнал, егер бар болса)

Егер ішке қабылдайтын контрацептивтерді қабылдау кестесін сақтау қиын болса, 
контрацепцияның басқа әдістерін талқылау.

16-кесте. Белсенді контрацептивтік гормональді таблеткаларды қабылдағаннан кейін 
екі сағат ішінде қатты құсу және (немесе) диарея (кез келген себеппен) пайда болған 

жағдайдағы ұсынымдар.

Егер қыз белсенді (гормоналды) таблеткаларды қабылдағаннан кейін екі сағат ішінде 
құсса (кез-келген себеппен): 

1. Басқа белсенді таблетка қабылдау керек. 
Егер құсу немесе диарея 24 сағаттан астам уақытқа созылса: 

1. Жайсыздыққа қарамастан, таблеткаларды қабылдауды жалғастыру керек (мүмкін 
болса).

2. Егер қатты құсу және диарея 2 немесе одан да көп күнге созылса, ол таблеткаларды 
өткізіп жіберуге байланысты ұсыныстарды ұстануы керек (жоғ. қараңыз).
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б) МҮМКІН, МЕН ЖҮКТІМІН?
Егер жасөспірім «Менде етеккірдің кешігуі бар. Мен жүкті болуым мүмкін бе?», «Кеше түнде мен 
мүшеқапсыз жыныстық қатынасқа түстім. Мен жүкті болуым мүмкін бе?» деген сұрақ қойса 
немесе, егер ата-аналар мынадай сұрақ қойса: «Менің қызымның етеккірі кешігуде. Ол жүкті 
болуы мүмкін бе?», 17-кестеге сәйкес ұсыныстарды пайдалану керек. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: 
Сіз қазір кейбір жеке сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықты сақтауға кепілдік 
беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкім ештеңе білмейтіндігін хабарлаңыз.
Жеке кеңес беруді қамтамасыз етіңіз. Егер кеңесші ер адам болып, клиент кеңескісі келмесе, 
онда әріптес әйелден сізді алмастыруды немесе оған қатысуды сұрау керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Ескерту
Жедел контрацепция 100%  тиімді болып табылмайды
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Медицина қызметкеріне арналған кеңес 
Жүктілікті анықтайтын тест етеккір кеткеннен кейін екі апта ішінде теріс болуы мүмкін.  Егер осы 
кезеңде жасалған тест теріс болса және жүктіліктің белгілері сақталса, тестті етеккір басталуы 
тиіс күннен кейін екі аптадан соң қайталау керек.
Диагнозға қарамастан кез келген жыныстық белсенді пациент үшін: контрацепция және 
қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беруді қамтамасыз етіңіз. Кеңес беріңіз және АИТВ-
ға тестілеуді ұсыныңыз, егер тест жасау мүмкін болмаса, тестілеуге басқа ұйымдарға жіберіңіз.
ЖЖБИ белгілерін тексеріп тұруды ұмытпаңыз.
Егер жасөспірім қыз контрацепцияға қарсы таблетка қабылдауды өткізіп алғандықтан 
жүктілікке күдік болса, «Мен жүкті болғым келмейді» алгоритмінде «Контрацепция таблеткасын 
өткізіп алған жағдайда іс-әрекетке арналған нұсқаулық» бөлімін пайдаланыңыз.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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17-кесте. Ықтимал жүктілікке байланысты жағдай кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмі

Онлайн кеңес 
беруді бастау

Тыңдаңыз Симптомдары 
мен белгілері

Келесі сұрақтардан 
бастаңыз: 
Контрацепция және жүктілік
- Сен жүкті болуың мүмкін 
деп ойлайсың ба? 
Егер жауап «иә» болса, 
пациенттің неге жүкті болуы 
мүмкін деп ойлайтынын 
сұраңыз.
Егер ол жүкті болуы немесе 
болмауына сенімді болмаса: 
- Сен жыныстық белсендісің 
бе? 
- Контрацепцияның қандай 
да бір әдісін қолданасың ба? 
Қандай? 
- Сен соңғы етеккір циклынан 
бері жыныстық қатынаста 
болдың ба? 
Соңғы етеккірден кейін 
жыныстық қатынас болды ма:
1) Мүшеқапты қолдану 
кезінде: 
- Соңғы етеккірден кейін әр 
жыныстық қатынас кезінде 
мүшеқап қолдандың ма? 

Жүктілік  
Егер жыныстық белсенді 
болса және: 
- Контрацептивтерді дұрыс 
емес және тұрақты емес 
қолданады
немесе
- етеккірдің кешігуі бар
немесе
- жүктіліктің кейбір 
симптомдары немесе 
белгілері бар
Жүктілікті анықтайтын 
тест жасауға кеңес беріңіз.
Егер ондай тест болмаса, 
жалпы медициналық 
тексеруге шақырыңыз.
ЖЖБИ белгілері туралы 
сұраңыз

Қынаптан қан кету немесе 
Іштің төменгі жағында 
орташа немесе қатты 
ауырсыну. 
Жүкті немесе 
Мүмкін жүкті немесе
Жүктіліктің белгілері бар.

Мүшеқап жыртылып немесе 
бүлінген кездер болды ма? 
Егер иә болса: 
— Бұл соңғы бес күнде болды 
ма? 
2) Ұрықтануға қарсы 
таблеткаларды пайдалану 
кезінде: 
- Соңғы етеккірден кейін 
контрацептивтік таблетканы 
қабылдауды ұмытқан кездер 
болды ма? 
Егер иә болса: 
Соңғы бес күнде сенде 
жыныстық қатынас болды 
ма?

Жүктіліктің белгілері бар 
және жүктілікті анықтайтын 
тест оң нәтиже  берді
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Возможное 
осложнение при 
беременности.

Жүктілік кезіндегі ықтимал 
асқыну

Жүктілік болуы 
мүмкін

Жүктілік мәселелері 
бойынша кеңес беріңіз. 
Емханаға жіберіңіз
Жағдайға байланысты: 
- Босанғанға дейінгі кеңес 
беруді қамтамасыз етіңіз, 
«Мен жүктімін» алгоритмін 
қолданыңыз 
немесе
- Жүктілікті қауіпсіз 
тоқтату бойынша қызмет 
ұсыныңыз (заңнамаға 
сәйкес).

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз. Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жүктілік белгілері  
- Етеккірдің кешігуі бар ма?  
- Бұл белгілердің қайсы біреуі 
бар ма: 
- Таңертең жүрек айнуы 
немесе құсу 
- Сүт бездерінің ұлғаюы және 
(немесе) ауыруы. 
- Қынаптан қан кету бар ма? 
- Іштің төменгі жағы ауырады 
ма? 
Іштің төменгі жағында 
ауырсыну бар ма:
Егер төменгі іште ауырсыну 
болса: 
Ауырсыну жеңіл / орташа / 
қатты ма?

Сексуалдық және 
репродуктивтік 
денсаулықты бағалаңыз. 
НEADS бағалауды 
орындаңыз.

Соңғы бес күнде жыныстық 
белсенді және 
барабар контрацепция:
- Контрацепция әдістерін 
қолданбайды 
- Әрбір жыныстық қатынас 
кезінде мүшеқапты 
пайдаланбайды
- Жыныстық қатынас 
кезінде мүшеқап 
жыртылды/сырғып кетті
- Соңғы уақытта 
ішке қабылдайтын 
контрацептивтерді үнемі 
қабылдаған жоқпын
және
Жүктілік расталмаған. 
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Жағдайға байланысты 
жүктіліктің барысын бағалау 
үшін пациентке 4 аптадан 
кейін кеңес беріңіз.

Соңғы бес күнде  
қорғалмаған 
жыныстық қатынас

Ықтимал жүктілік туралы 
кеңес беріңіз.
Қол жетімді нұсқаларды 
талқылаңыз.
Жағдайға байланысты:
- Жүктіліктің болуын немесе 
болмауын анықтау үшін 4 
аптадан кейін бетпе-бет кеңес 
беруді (баруды) тағайындаңыз
немесе
Егер жыныстық қатынастан 
кейін 72 сағаттан аспаса, 
онда мүшеқап қолданылмаса 
немесе жыртылса не сырғып 
кетсе.
- Жедел контрацепцияны 
ұсыныңыз, «Мен жүкті 
болғым келмейді» алгоритмін 
қолданыңыз
- Жергілікті алгоритмдер 
мен «АИТВ-инфекциясының 
жанасудан кейінгі алдын 
алу» нұсқаулықтарын 
пайдаланыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды. 
Жағдайға байланысты 
пациентті 4 аптадан кейін 
жүктіліктің барысын бағалау 
үшін бетпе-бет кеңес беруге 
шақырыңыз.
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Соңғы етеккірден кейін 
жыныстық белсенді, бірақ 
соңғы бес күнде белсенді 
емес 
және 
Контрацепция барабар емес 
(жоғарыда сипатталғандай) 
және соңғы етеккірден бір 
айдан аз уақыт өтті 
және
Жүктілік расталмады.

Соңғы етеккірден кейін 
жыныстық белсенді, бірақ 
соңғы бес күнде белсенді 
емес және 
Контрацепция барабар емес 
(жоғарыда сипатталғандай) 
және 
Жүктіліктің белгілері: 
- Етеккірдің кешігуі немесе 
- Таңертең жүрек айнуы / 
құсу немесе 
- Сүт бездерінің ұлғаюы 
және (немесе) ауыруы, бірақ 
жүктілік сынағын өткізуге 
мүмкіндік жоқ және 
жатырдың үлкейгенін 
анықтай алмайсың. 
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Ықтимал жүктілік. Қазіргі уақытта жүктіліктің 
кейбір белгілері болса да, 
пациент жүкті екенін айтуға 
әлі ерте екенін түсіндіріңіз. 
Нұсқаларды талқылаңыз. 
Егер ол жүкті болғысы 
келмесе, пациенттің 
жүкті немесе жүкті емес 
екендігі анықталғанша 
контрацепцияның қандай 
әдістерін қолдануға 
болатындығын талқылаңыз. 
«Жүкті болғым келмейді» 
алгоритмін қолданыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Кеңес беруді әр 4 апта сайын 
3 ай бойы немесе пациенттің 
жүкті немесе жүкті емес екендігі 
анықталғанша қайталаңыз.  
Егер жүкті болса, жүктілік 
алгоритмін қолданыңыз.

Жүктіліктің белгілері, 
бірақ бұл туралы 
айтуға әлі ерте

Жүктілік қаупі мәселелері 
бойынша кеңес беру. 
Мүмкін болса, жасөспірімге 
жүктілік сынағын өткізуге 
жіберіңіз. 
Егер тест жасау мүмкін 
болмаса: 
- мүмкін болатын нұсқалар 
бойынша кеңес беріңіз. 
Егер ол жүкті болғысы 
келмесе, жүкті ме, жоқ 
па белгілі болғанша, 
қандай контрацептивтерді 
қолданатынын талқылаңыз. 
«Мен жүкті болғым келмейді» 
алгоритмін қолданыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Кеңес беруді әр 4 апта сайын 
3 ай бойы немесе пациенттің 
жүкті немесе жүкті емес екендігі 
анықталғанша қайталаңыз. 
Егер жүкті болса, жүктілік 
алгоритмін орындаңыз.
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Контрацепция әдістерін 
дұрыс және жүйелі 
қолданады
және
жүктіліктің белгілері мен 
симптомдары жоқ

Жыныстық белсенді емес
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Жүктілік екіталай. Оның жүкті болуы екіталай 
екенін түсіндіріңіз. 
Тиісті ұсыныстар беріп, 
контрацепция қажеттіліктері 
туралы сөйлесіңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Жағдайға байланысты.

Жүкті емес Болашақ үшін контрацепция 
қажеттіліктерін талқылаңыз 
және қажетті ұсыныстар 
беріңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Жағдайға байланысты.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. 1. Бұл қандай жай-күй? 
Жүктілік - бұл әйелдің жатырында бала өсіп, дамитын қалыпты жағдай. Әдетте жүктілік тоғыз 
айға созылады. 

2. Бұл жай-күйді не тудырады? (Әйел қалай жүкті болады?)
Әйелдегі жүктілік менархе (алғашқы етеккір) мен менопауза (етеккір тоқтаған уақыт) 
арасындағы кезеңде пайда болуы мүмкін. Өмірдің осы кезеңінде әйелдің аналық бездері ай 
сайын аналық жасуша шығарады. Бұл әр етеккір циклінің 7-ші және 21-ші күндері аралығында 
болады. Бір кішкентай аналық жасуша анабезді жатыр қуысымен байланыстыратын жатыр 
түтігінің бірінен өтеді. Егер аналық жасуша жатырға жақындағанда немесе оның ішінде болған 
кезде әйел ер адаммен жыныстық қатынасқа түссе, эякуляциядан кейін қынапқа енетін 
шәует жасушаларының (сперматозоидтардың) бірі жатыр арқылы өтіп, аналық жасушамен 
қосылады. Әдетте бұл ұрықтандырылған аналық жасуша жатыр қабырғасына бекітіліп, одан 
бала дамиды.

Жиі қойылатын сұрақтар

1. Әйелде жүктілік қалай пайда болады? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Жасөспірім қыздың сұрақтары немесе күмәндері болуы мүмкін. Сұраққа жауап бергенде неге 
назар аудару қажет: 
Жүктілік ер адам жыныс мүшесін қынапқа кіргізіп, шәуетін шығарған кезде пайда болады. 
Шәуеттен шыққан шәует жасушалары әйелдің аналық безінен шыққан аналық жасушаны іздеп, 
қынаптан жатырға өтеді. Эякуляциядан бұрын еркектің жыныс мүшесінен бөлінетін сөлдің/
сұйықтықтың бірнеше тамшысында (ұрық сұйықтығы) белсенді шәует жасушалары болады, 
демек, егер жұп мүшеқапсыз жыныстық қатынасқа түссе және жыныс мүшелері эякуляцияға 
дейін қынаптан шығарылса да, жүктілік пайда болуы мүмкін. 

2. Кейбір жұптарда әйелдің тұрақты қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде 
де жүкті болмауы мүмкін, ал басқа әйелдер бір жыныстық қатынастан кейін 
жүкті болады? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Жасөспірім қыздың сұрақтары немесе күмәндері болуы мүмкін. Сұраққа жауап бергенде неге 
назар аудару қажет: 
Жүктіліктің пайда болуы. Жүктіліктің басталуы бірқатар факторлармен анықталады. Мысалы, 
жыныстық қатынас болған кезде. Егер бұл овуляция уақытына жақын болса (мысалы, 4 күн 
бұрын немесе одан кейін), жүкті болу мүмкіндігі жоғары.

3. Жүктілік тестін қалай өткізуге болады? Ол жүктілікті қалай анықтайды? 

Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Жасөспірім қыз қыздарда / әйелдерде жүктілікті анықтау тестінің не екенін білгісі келуі мүмкін. 
Бұл сұраққа жауап бергенде неге назар аудару қажет: 
Жүктілік тестін қыздың/әйелдің зәрін немесе қанын тексеру арқылы жасауға болады. Тест 
зәрдегі немесе қандағы химиялық заттың (гормонның) мөлшерін өлшейді.

Бұл гормон плацентамен өндіріледі және жүктілік кезінде оның деңгейі артады. Тесттер сенімді, 
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қолдануға оңай және көптеген елдердің дәріханаларында қол жетімді. Тестті үйде алдын-ала 
медициналық дайындықсыз жасауға болады. 

4. Әйел жүкті болса да, тест теріс болуы мүмкін ба? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Жасөспірім қыз мұндай тесттің жүктілікті әрдайым растайтынын білгісі келуі мүмкін. Бұл 
сұраққа жауап бергенде неге назар аудару қажет: 

Иә. Жүктілік сынағы етеккір басталуы тиіс күннен кейін екі аптаға дейін теріс болуы мүмкін. 
Содан кейін тест соңғы етеккір басталған күннен кейін 6-дан 12 аптаға дейін оң болады. Осыдан 
кейін ол қайтадан теріс болуы мүмкін. Айта кету керек, егер тест дұрыс жасалмаса, ол дұрыс 
емес нәтиже көрсетуі мүмкін.
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в) МЕН ЖҮКТІМІН
Егер жасөспірім мынандай сұрақтармен жүгінсе: «Мен жүктімін»  маған көмектесе 
аласыздарма?», «Менің жүктілігім қалыпты дамып келе жатқанын тексеруді сұраймын» 
немесе, егер ата-аналар келесі сұрақтармен жүгінсе: «Менің қызым жүкті», «Оған көмектесе 
аласыз ба?», «Қызымның жүктілігі қалыпты дамып жатқанын тексеріңіз», 2-схемаға сәйкес 
жүкті жасөспірімдерге күтім жасаудың жалпы принциптері мен арнайы аспектілері бойынша 
ұсыныстарды орындау ұсынылады.               

Жүкті жасөспірімдерге көмек көрсету схемасы

А. Жүкті жасөспірім қыздарға күтім жасаудың жалпы қағидаттары мен 
арнайы аспектілері

Ересек жүкті әйелдерге күтім жасау үшін қолданылатын көптеген жалпы қағидаларды 
жасөспірімдер үшін де қолдануға болады. Олардың ішінде тиісті әңгімелесу, жеке өміріне қол 
сұқпау және құпиялылық. Жүкті жасөспірімдерді клиникалық емдеудің аспектілері «Жүктілік пен 
босануды кешенді басқару: жүктілік, босану, босанғаннан кейінгі кезең және жаңа туған нәрестені 
күту: ДДСҰ-ның қажетті дағдылар бойынша нұсқаулығында» (MPAC guidelines) барынша егжей-
тегжейлі сипатталған. 

Бұл органиграмма босануға дейінгі күтім бойынша кеңес беру кезінде жүкті жасөспірім қызбен 
жұмыс істеудің маңызды аспектілерін жинақтайды. Қосымша ақпарат алу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжатты қараңыз.

Жасөспірімдердің жағдайы және олардың нақты жүктілікті қабылдауы олардың некеде / тұрақты 
қарым-қатынаста болуына, жүктіліктің қалағанына немесе қаламағанына және басқа да бірқатар 
факторларға байланысты. Медицина қызметкеріне жасөспірім қыздың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы туралы біліп, оның жүктілікті қалай қабылдайтынын түсініп, оған ең жақсы күтім мен 
қажетті емдеуді ұсынған жөн. 
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Қашықтан босануға дейінгі көмекті ұйымдастыру тәсілі: 

Науқасты қабылдаңыз және дереу әрекет етіңіз: 
• Шұғыл емдеуді қажет ететін пациенттердің ешқайсысы назардан тыс қалмайтынына көз 

жеткізу үшін сізге жүгінетін барлық жүкті жасөспірімдерге «жылдам сауалнама» жүргізіңіз. 
Егер сіз пациенттің жағдайы көмекке мұқтаж екенін байқасаңыз, оны көрсетіңіз. Егер шұғыл 
көмек қажет болған жағдайда, өз құзыретіңіз бен мүмкіндіктеріңіз шегінде шұғыл көмекті 
ұйымдастыруға көмек көрсетіңіз.  

• Егер сіз бір немесе одан да көп басымдықты белгілерді тапсаңыз, жүкті әйелден  MPAC 
guidelines  тиісті бөлімдерін, С-E бөлімдерін (босанғанға дейінгі, босанғаннан кейінгі немесе 
түсік тастағаннан кейінгі диаграммаларды) қолдана отырып сауалнама жүргізіңіз 

Босанғанға дейінгі күтім бойынша кеңес беруді төмендегідей бастаңыз: 
• Жасөспірім қызбен және онымен еріп келген адаммен амандасыңыз. 
• Қажет жағдайда өзіңізді таныстырып өтіңіз. 
• Қажет жағдайда  жасөспірімнің атын сұраңыз. 
• Жасөспірімнен сұраңыз: 

а) Кеңес беру кезінде еріп келген ересек адамдардың қатысуын қалай ма, сұраңыз? б) 
б) Кеңес берудің мақсаты қандай? 

• Бұл қарапайым сұрақтар ма? 
• Сенде мәселе бар ма?

Қаралу барысында: 
• Барлық рәсімдерді түсіндіріп, жасөспірімнің оларға келісімін алыңыз. 
• Жасөспірімге кеңес берудің барлық кезінде ақпарат беріп отырыңыз. 
• Төмендегі  С бөлімінде көрсетілген қадамдарды орындаңыз (жүкті жасөспірім-қыздың 

жағдайын бағалаңыз, жүкті әйел сізге айтқан белгілер мен сұрақтарға жауап беріңіз, 
дұрыс тамақтану және гигиена бойынша кеңестер беріңіз, алдын-алу шараларын 
қолданыңыз, босану жоспарын және төтенше жоспарды жасаңыз (немесе қайта 
қараңыз), қаралу мен қадағалаудың белгіленген тәртібі бойынша кеңес беріңіз). 
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Қаралу соңында: 
• Жасөспірім қыз орындауы керек ең маңызды әрекеттерді қайталаңыз. 
• Жасөспірімде сұрақтар бар ма деп сұраңыз. Егер бар болса, оған жауап беріңіз. 
• Оны жалпы тексеру үшін емханада есепке тұру қажеттілігіне сендіріңіз. Қажет болса, ол 

сізге қайта жүгіне алады (оны жасай алатын уақытты хабарлаңыз). 

В. Шектеулі жағдайларда жасөспірімдердің жүктілігін жедел бағалау және 
басқару (онлайн-формат)

В. Жасөспірімдердің жүктілігін жедел бағалау және басқару 
Жедел бағалау 

• Сұраңыз: 
Жедел белгілер: 

Тыныс алу жолдары және тыныс: 
• тыныс алу өте қиын немесе 
• цианоз белгілері (ерін мен тілдің көгеруі).
Қан айналымы: 
• тері ылғалды, мұздай немесе 
• тамыр соғуы әлсіз және жиі. 
Қынаптық қан кету. 
Құрысулар немесе сананың жоғалуы. 
Іштің қатты ауыруы.

Қауіпті температура (38 °C-тан жоғары және келесі белгілердің кез келгені: тыныс алу жиіленген / 
мойын бұлшық еттерінің кернеуі / солғындық / өте қатты әлсіздік / аяқтарында тұра алмау).

Маңызды белгілер: 
• Толғақ.
• Шамадан тыс бозару.
• Эпигастральды аймақтағы ауырсыну немесе іштің ауыруы.
• Қатты бас аурулары.
• Көру қабілетінің бұзылуы. 
• Температура (38 °С жоғары).
• Ентігу.
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Төтенше жағдайда емдеу бойынша ұсыныстар

Егер сізге шұғыл түрде жүгінетін болса, медициналық ұйым жағдайында босанудың 
неліктен ұсынылатынын түсіндіріңіз: 
Босану кезінде асқынулар пайда болуы мүмкін, оларды болжау мүмкін бола бермейді. 
Медициналық ұйымның сапалы медициналық көмекті қамтамасыз ету үшін қажетті персоналы, 
аппаратурасы, жабдығы және дәрі-дәрмектері бар. 

Босануға қалай дайындалу керектігін ұсыныңыз: 
Босануға қажетті шараларды қайта қарастырыңыз: 

• Қайда барады? 
• Ол жерге қалай жетеді? 
• Көлік үшін ақы төлеу керек пе? 
• Ол мұны қалай жасайды? 
• Ол босанудың тегін екенін, перзентханаға бару үшін жедел жәрдем шақыруға 

болатындығын білетіні туралы анықтау. Егер жедел жәрдем қолжетімді болмаса, не істеу 
керек? Перзентханаға жету үшін кімге жүгіну керек? Жол жүру бағасы қандай болуы 
мүмкін? 

• Толғақ пен босану кезінде оны қолдау үшін оны кім сүйемелдейді? 
• Оған үйге және басқа балаларға қамқорлық жасауға кім көмектеседі (егер бар болса)?

Қыздың перзентханаға қай уақытта бару керектігін ұсыныңыз: 
• Толғақтың алғашқы белгілері пайда болған кезде қыз перзентханаға баруы керек. 
•  Қағанақ суы кеткен кезде қыз перзентханаға баруы керек.  
•  Жасөспірім қызға қажет болса, туыстарынан, достарынан көмек сұрауға кеңес беріңіз.
• Жасөспірім қызға, егер қажет болса, емхананың патронаж мейірбикесі және әлеуметтік 

қызметкері арқылы қауымдастықтан көмек сұрауға кеңес беріңіз. 
Егер шұғыл жағдайды растайтын қандай да бір белгілер анықталса, дереу тиісті кеңес өткізіңіз.

Өзіңмен бірге не болу керек: 
• жүктілікті жүргізудің жеке кітапшасы,
• жаялықтар,
• памперстер,
• өзіңе және балаға арналған киім. 

Толғақ белгілері туралы нұсқама өткізіңіз: 
Жасөспірім қызға перзентханаға баруға немесе келесі белгілердің кез-келгені пайда болған 
кезде білікті медициналық көмек сұрауға кеңес беріңіз: 

• қан іздері бар жабысқақ бөліністер,
• әр 20 минут сайын немесе одан да жиі ауырсынған жиырулар, 
• ұрық қабықтарының жарылуы және қағанақ суының шығуы.
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Жасөспірім қызға қауіптің белгілері туралы хабарлаңыз: 
Келесі белгілерді күтпей-ақ, күндіз немесе түнде перзентханаға / ауруханаға дереу баруды 
ұсыныңыз:

• қынаптық қан кету, 
• құрысулар, 
• көру қабілетінің бұзылуымен қатты бас аурулары, 
• температура 38 °C-тан жоғары және өте қатты әлсіздік, төсектен тұра алмау,
• іштің қатты ауыруы, 
• тыныс алу жиі немесе қиындатылған.

Ол кез-келген медициналық ұйымға келесі белгілердің кез-келгені пайда болған кезде 
мүмкіндігінше тезірек жүгінуі керек: 

• 38 °С жоғары температура, 
• іштің ауруы,
• өзін нашар сезіну,
•  саусақтардың, беттің, аяқтың ісінуі. 

Жүктілік кезіндегі төтенше жағдайға қалай дайындалу керектігін талқылаңыз: 
Төтенше жағдай мәселелерін қызбен және серіктеспен / отбасымен талқылаңыз: 

• Жүкті әйел қайда барады? 
• Олар ол жерге қалай жетеді? 
• Қызметтер мен көлік үшін қандай сома төлеуі тиіс болады? 
• Қазірден үнемдеуді бастау керек пе? 
• Толғақ пен босану кезінде оны қолдау үшін онымен бірге кім барады? 
• Үйге және басқа балаларға кім қамқорлық жасайды (егер бар болса)? 
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• Жасөспірім қызға, егер қажет болса, емхананың патронаж мейірбикесі және әлеуметтік 
қызметкері арқылы қауымдастықтан көмек сұрауға кеңес беріңіз. 

• Оны үнемі дәрігерге бару кезінде де жүктілік туралы жеке кітапты өзімен бірге алып 
жүруді үйретіңіз.

• Мүмкіндігінше, егер ол өзінің серіктесі немесе отбасының басқа мүшесінің кеңес алуға 
қатысуын қаламаса, сұраңыз. 

• Егер ол жыныстық қатынасқа түсіп, әдейі емізбесе, босанғаннан кейін 4 аптадан кейін-
ақ жүкті болуы мүмкін екенін түсіндіріңіз, сондықтан босанғанға дейін контрацепцияның 
қандай әдістерін қолдануды бастау керек. 

• Көп балалы болу жоспарлары туралы сұраңыз. Егер ол (және оның серіктесі) тағы да 
балалы болғысы келсе, ана мен баланың оңтайлы денсаулығын қамтамасыз ету үшін 
жүктілік арасында кем дегенде 2-3 жыл күтуді ұсыныңыз. 

• Отбасын жоспарлау жөніндегі кеңесшімен кездесу жайлы келісіңіз немесе қажетті 
ұсыныстарды өзіңіз беріңіз (осы нұсқаулықтан «Жүкті болғым келмейді» бөліміне 
сәйкес). 

Әйелді серіктесімен немесе отбасының басқа мүшесімен бірге емханаға баруға көндіріңіз. 
Қазақстан Республикасында босанғанға дейін көмек көрсетуге сәйкес дәрігерге жоспарлы 
қаралу: 

1-ші қаралу       жүктіліктің 12 аптасына дейін  
2-ші қаралу       жүктіліктің 16-20 апталары
3-ші қаралу       жүктіліктің 24-25 апталары
4-ші қаралу       жүктіліктің 30-32 апталары
5-ші қаралу       жүктіліктің 36 аптасы 
6-ші қаралу       жүктіліктің 38-40 апталары
7-ші қаралу       41 апта мерзімінде
   

• Барлық жүкті әйелдер кемінде босанғанға дейінгі 6 жоспарлы қаралуды жүзеге асыруы 
тиіс. 

• Алғашқы босанғанға дейінгі қаралу жүктілік кезінде мүмкіндігінше ертерек жасалуы 
керек. 

• Соңғы қаралу кезінде әйелге белгіленген босану күнінен кейін екі апта ішінде бала тумаса, 
шұғыл түрде перзентханаға бару керектігін айтыңыз. 

• АИТВ-инфекциясы, қатты анемия, жоғары қан қысымы және т.б. сияқты мәселелер 
болған кезде жиі бару қажет болуы мүмкін.
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2.4 ЖЫНЫС МӘСЕЛЕЛЕРІ (ОНЫҢ ІШІНДЕ 
ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН 
ИНФЕКЦИЯЛАР) БОЛҒАН КЕЗДЕ 
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ  
а) МЕНІҢ ЕРМҮШЕМНІҢ ҰШЫНДА ТЕРІ МӘСЕЛЕСІ БАР (ШЕТКІ 
ТӘН МӘСЕЛЕЛЕРІ)

Егер жасөспірім «Менің ермүшемнің басында тері мәселелері бар», «Менде шеткі тән 
мәселелері бар» деген сұрақ қойса, немесе егер ата-аналар «Менің баламның ермүшесінің 
басында мәселелер бар» деген сұрақтармен жүгінсе 18-кестеге сәйкес ұсыныстарды орындау 
ұсынылады. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз

Назар аударыңыз:
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер кеңесші әйел  адам болып, онымен клиент 
кеңескісі келмесе, онда әріптес ер адамнан сізді алмастыруды немесе оған қатысуды сұрау 
керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.



129

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Пациентке «Жасөспірімдерге және олармен еріп жүретін ересектерге арналған ақпаратты» 
пайдалана отырып кеңес беріңіз. 
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестеріне ауыру белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуге шақырыңыз. 
Кез-келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, басқа медициналық ұйымға немесе 
АӨА-мен жұмыс жөніндегі үкіметтік емес ұйымға қайта жіберіңіз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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18-кесте. Ермүшенің басындағы тері мәселелері (шеткі тән 
мәселелері) үшін кеңес беру қызметтерін ұсыну 

Онлайн кеңес 
беруді бастау

Тыңдаңыз Симптомдары 
мен белгілері

Келесі сұрақтардан 
бастаңыз:
Мәселе неде?
- Шеткі тән түссізденді ме? 
- Шеткі тән ісінген ба? 
- Сенде шеткі тән астынан 
қандай да бір бөліністер бар 
ма? 
- Ермүшенің басын 
толығымен ашып, шеткі тәнді 
артқа бұруға қимылдатуға 
болады ма? 
- Шеткі тәнді бастапқы күйге 
қайтара аласыңба?

ЖЖБИ симптомдары
- Жыныс мүшелеріңде басқа 
мәселелер бар ма?
- Жыныс мүшелеріндегі жара 
/ жарақат 
- Шаптағы шамалы ісіну 
- Зәр шығару кезіндегі 
ауырсыну 
- Ұманың ауыруы / қабынуы

Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 
НЕADS бағалауын 
орындаңыз.

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
Шеткі тән мәселелері. 
-Ермүше басы мен шеткі 
тән айналасында ықтимал 
инфекция және қабыну 
белгілері бар. 
Жергілікті инфекция: 
- Қабыну
- Қызару (тері түсі ақ 
адамдарда)
- Сулы / қанды / іріңді 
бөлінулер

ЖЖБИ белгілері.
- Ермүшеде жара бар (бір 
немесе бірнеше)
- Шаттағы ісіну (мүмкін 
үлкейген лимфа түйіндері)  
- Несеп жолының сыртқы 
тесігінен бөліністер
- Ұманың ісінуі / ауыруы

Назар аударыңыз: 
шағын болуы Шеткі 
тән астындағы ақ / 
сұр заттың аз мөлшері 
(смегма) қалыпты.

Назар аударыңыз!              
Егер нормадан тыс 
ауытқулар болса, 
жасөспірімді толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

- Шеткі тән ермүше басынан 
созылған 
- Шеткі тән қалыпты күйге 
түсе алмайды
- Ермүше басы толығымен 
ашылған
- Ермүше басы мен шеткі тән 
қабынған.

- Шеткі тәнді аяғына дейін 
созуға болмайды, яғни 
ермүше басын толығымен 
ашуға болмайды 
- Қабыну / инфекция 
белгілері жоқ.
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Парафимоз болуы 
мүмкін

Дереу медициналық 
ұйымға (емхана немесе 
аурухана) жүгіну керек
- Ауырсынуды басу 
бойынша кеңес беріңіз 
- Мұзды немесе суық суға 
малынған таза шүберекті 
ермүше айналасындағы 
теріге қою туралы кеңес 
беріңіз
Жасөспірімді 
медициналық ұйымға 
жүгінуге көндіріңіз, 
маманға қайта жіберіңіз 

Егер парафимоз қайтадан 
қайталанса немесе айтарлықтай 
болса, жасөспірімді бағалау және 
хирургиялық емдеу үшін маманға 
жіберіңіз.

Фимоз. Жалпы медициналық 
тексеру үшін 
медициналық ұйымға 
(емханаға) баруды 
ұсыныңыз
- 2-4 апта бойы күніне екі 
рет стероидтары бар жақпа 
май (мысалы, бетаметазон 
0,05%) қолдануды 
ұсыныңыз 

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз. Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. 
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- Ермүшенің басында және 
(немесе) шеткі тәнде қабыну 
/ инфекция белгілері бар 
- Шеткі тән астында 
және ермүше басының 
айналасында бөліністер бар 
(ақ / сары)  
- Бөліністер несеп жолынан 
шықпайды 
Ескертпе: егер 
жасөспірімге бөліністер 
несеп жолынан түсіп 
жатқан болып көрінсе, 
«Менің ермүшемнен 
бөліністер шығады»  
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- Рекомендуйте подростку 
натягивать крайнюю плоть 
и обмывать головку пениса 
жидким мылом и теплой 
водой 
- В случае если фимоз не 
проходит — рекомендуется 
обрезание

Ол үшін қосымша сұрақтар 
қойыңыз. Бұл пациенттің бетпе-
беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және 
кеңес беру техникалық мәселе 
бойынша үзілген-бөлінбегені 
туралы алаңдаушылықты 
жояды. Жасөспірімге бір 
айдан кейін емтиханға келуге 
кеңес беріңіз. Егер жақсару 
байқалмаса, жасөспірімді 
хирургиялық тексеру және 
емдеу үшін маманға жіберіңіз.

Баланит / 
баланопоститке күдік

Жасөспірімге толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға жүгінуді ұсыныңыз.
- Жасөспірімге күн сайын 
ермүше басынан шеткі тәнді 
мұқият тартып, ермүшенің 
басын сұйық нәзік сабынмен 
(балаларға арналған) және 
жылы сумен жуып тұруға 
кеңес беріңіз. Оған қатты әсер 
ететін сабын немесе басқа 
жуғыш заттарды қолданбауға 
кеңес беріңіз 
- Қолдануға кеңес беріңіз: 
- зақымданған жерге 
клотримазол қосылған жақпа 
май, бес күн бойы күніне үш 
рет немесе 
- жеті күн бойы зақымданған 
жерге клотримазол қосылған 
крем (егер белгілер зең 
инфекциясына ұқсас болса) 
күніне екі рет

(Ескерту: баланит 
/ баланопостит 
бактериялардан немесе 
кандидоз зеңдерінен 
туындауы мүмкін. 
Бактериялық инфекция 
кезінде тері жылтыр және 
біркелкі қызарған көрінеді. 
Зең инфекциясы кезінде 
теріде ақ дақтар, қызыл 
жегі аймақтары және қышу 
болуы мүмкін

Егер жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
Жасөспірімге бір айдан кейін 
емтиханға келуге кеңес беріңіз. 
Егер жақсару байқалмаса, 
жасөспірімді хирургиялық 
тексеру және емдеу үшін 
маманға жіберіңіз.
Егер ешқандай жақсарту 
болмаса, бір аптадан кейін 
қайта тексеруді тағайындаңыз. 
ЖДО-ға (емханаға) шақырыңыз. 
Егер қабыну бактериялық 
инфекцияға көбірек 
ұқсас болса: Клотримазол 
таблеткалары (триметоприм 80 
мг / сульфаметоксазол 400 мг) 
Егер жасөспірімнің дене 
салмағы 50 кг-нан асса: бес 
күн бойы күніне екі рет екі 
таблетка. 
Егер салмағы 19-дан 50 кг-
ға дейін болса: бес күн бойы 
күніне екі рет бір таблетка.
Егер қабыну зең 
инфекциясына ұқсас болса 
және ештеңе жазылмаған 
болса: клотримазол кремі 
зақымданған аймаққа күніне 
екі рет жеті күн бойы
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай?
Фимоз — бұл шеткі тән терісін ермүше басынан тартуға болмайтын жағдай. 
Парафимоз — бұл фимоздың асқынуы, жыныс мүшесінің жалаңаш басы оның түбінде 
препуциалды тіннің тығыз тар сақинасымен қысылған кезде дамиды. Парафимоз  шеткі тәнді 
тәждік жүлге толығымен апарғанда (ретракция) пайда болады. Парафимоз кезінде ермүше 
басын күпек қапшыққа өздігінен тарту мүмкін болмайды. 
Баланит  - ермүше басының қабынуы. 
Баланопостит- ермүше басы мен шеткі тәннің қабынуы.

2. Бұл жай-күйдің себептері қандай? 
Фимоз шеткі тәннің табиғи дамуымен пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, әртүрлі инфекциялық 
агенттерден туындаған қабыну процестерінен кейін тыртықтану себеп болуы мүмкін. 
Парафимоз тарылтылған шеткі тәннің ермүше басының негізі арқылы мәжбүрлеп алып тастау 
және оны қайтару мүмкін еместігі нәтижесінде пайда болады. Парафимоздың негізгі қауіптілігі-
ермүше басының некрозы мен гангренасының пайда болу ықтималдығы және бұл жағдай 
шұғыл медициналық көмекті қажет етеді деп саналады.
Баланит пен баланопостит нашар гигиенаның салдарынан пайда болатын қабыну мен 
инфекциядан туындайды, атап айтқанда, жасөспірім күн сайын шеткі тәнді тартпайды және 
оның астындағы аймақты жумайды. Инфекция зеңдерден немесе бактериялардан туындауы 
мүмкін. Бұл жағдайлар көбінесе фимозбен байланысты.
Ескерту: жоғарыда аталған мәселелердің ешқайсысы жыныстық жолмен берілмейді немесе 
жыныс мүшелеріне қалыпты күтім жасау кезінде немесе мастурбация нәтижесінде пайда 
болмайды.

3. Какие методы лечения предлагаем и почему? 
Фимоз: Топикалық стероидтар қабынуды азайтуға және шеткі тәнді қалыпты күйге келтіруге 
көмектесе алады. Егер бұл мәселе қайталанса немесе тағайындалған дәрі-дәрмектер 
көмектеспесе, сүндеттелуді ұсынамыз. Бұл шеткі тәнді ермүшеден бөлудің хирургиялық 
процедурасы.
Парафимоз: Ауырсынуды мен қабынуды азайту мақсатында дәрі-дәрмек береміз. Қабынуды 
азайту үшін ермүшеге суық компресс ұсынылады. Осыдан кейін шеткі тәнді ермүше басына 
жеңіл түрде тартуға тырысу керек. Егер олай жасай алмасаңыз, сізді хирургиялық әрекет үшін 
маманға жібереміз. Ермүше  басына зақым келтірмеу үшін бұл ауруды дереу емдеу маңызды. 
Қабынуды азайтқаннан кейін, процестің қайталануына жол бермеу үшін сүндеттелуді ұсынамыз. 
Баланит и баланопостит: Инфекцияны емдеу үшін жақпа немесе ішке қабылдайтын дәрі 
ұсынамыз.

4. Сен не істей аласың? 
Фимоз немесе баланит / баланопостит:  Күш қолданбай және ауырсынуды тудырмай, шеткі 
тәнді шегіне дейін ақырын тарт. Ашылған аймақты сұйық сабынмен (балаларға арналған 
сабын) және жылы сумен жу. Бұл процедураны сен еш қиындықсыз шеткі тәнді ермүше 
басына қарай тартып, оны кері қайтара алғанша күн сайын қайтала. Мүмкін ақ өңезді көресің 
- бұл қалыпты жағдай, бірақ оны алып тастау керек. Жағдай жақсарған кезде, шеткі тәнді 
тартып, ермүше басын жұмсақ сұйық сабынмен және жылы сумен аптасына 1-2 рет жуып 
тұр. Ешқашан күшті дезинфекциялық сабынды қолданба! Бұл заттар нәзік теріні зақымдауы 
мүмкін және ауырсыну мен ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін. 
Парафимоз: Дәрігердің нұсқауларын орындаңыз.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1.Егер мен шеткі тәнді алға және артқа тарта алмасам, менде жыныстық 
қатынас кезінде қиындықтар болуы мүмкін ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Егер сен шеткі тәнді ермүше басынан және артқа қарай оңай тарта алмасаң, жыныстық 
қатынас кезінде ауырсыну мен ыңғайсыздық пайда болуы мүмкін. 

2. Егер менде жыныстық қатынас болмаса, неге бұл инфекцияны жұқтырдым? 
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Пациент жұқтыруы мүмкін жағдайларды білгісі келеді. Ол жыныстық қатынассыз жыныстық 
жолмен берілетін инфекцияны жұқтырдым деп алаңдауы мүмкін.  
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек:
Инфекциялардың кейбір түрлері жыныстық жолмен беріледі, ал кейбіреулері берілмейді. Сенің 
мәселең жыныстық жолмен берілетін инфекцияға ұқсамайды. Инфекцияның себебі – ермүше 
мен шеткі тән тиісті тазалықта болмаған және (немесе) шеткі тән мүшенің басын тырнайды, 
оны жою үшін оны созу керек.

3. Жыныс мүшемді қалай жуу керек? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Ермүше мен ұманы дененің басқа бөліктері сияқты жуу керек. Егер сен сүндеттелген болсаң, 
душ немесе ванна қабылдаған кезде ермүшені кәдімгі сабынмен жуу керек, бұл оны таза 
ұстауға көмектеседі. Егер сүндеттелмеген болсаң, сен ермүшенің тазалығына көбірек көңіл 
бөлуің керек. Шеткі тәнді шегіне дейін созып, ермүшенің ашық басын және шеткі тәннің артқы 
жағын бастапқы күйіне қайтармас бұрын ақырын жуу керек. Егер мұны жасамасаң, табиғи 
бөліністер мен зәр шеткі тәннің астына жиналып, тітіркену мен инфекциялар тудыруы мүмкін. 
Дезинфекциялық құралдар сияқты күшті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз, олар нәзік теріні 
зақымдауы мүмкін, ауырсыну мен ыңғайсыздық тудырады.

4. Ермүшені жуу барлық инфекциялардан қорғай алады ма?
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Пациент ермүшені жуу жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын ала алатындығын 
білгісі келеді. 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Жыныстық қатынастан кейін ермүшені жуу сізді жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан, 
соның ішінде АИТВ-дан қорғамайды. Ауруды тудыратын бактериялар мен вирустар мінсіз 
тазалық жағдайында да ағзаға енуі мүмкін. Әр жыныстық қатынас кезінде мүшеқапты дұрыс 
қолдану жыныстық жолмен берілетін инфекциялар қаупін азайтады.
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б) МЕНДЕ ҰМАДА АУЫРСЫНУ БАР / МЕН ҰМАНЫ ЗАҚЫМДАП 
АЛДЫМ (ҰМА АЙНАЛАСЫ ҚАТТЫ АУЫРАДЫ)
Егер жасөспірім мынадай сұрақ қойса: «Менде атабезде/ұмада ауырсыну бар», «Мен ұманы 
зақымдап алдым», немесе егер ата-аналар мына сұрақтармен жүгінсе: «Менің ұлымның 
атабезінде/ұмасында ауырсыну бар», «Менің ұлым ұмасын зақымдап алды», 19-кестеге сәйкес 
ұсыныстарды орындау керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз:
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер кеңесші әйел адам болып, онымен клиент 
кеңескісі келмесе, онда әріптес ер адамнан сізді алмастыруды немесе оған қатысуды сұрау 
керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Пациентке «Жасөспірімдерге және олармен еріп жүретін ересектерге арналған ақпаратты» 
пайдалана отырып кеңес беріңіз. 
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестерге ауыру белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуді ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Кез-келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, басқа медициналық ұйымға немесе 
АӨА-мен жұмыс жөніндегі үкіметтік емес ұйымға қайта жіберіңіз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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19-кесте. Ұманың аумағындағы қатты ауыру кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету ұсынымдары

Онлайнкеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Ұманың аумағындағы 
ауырсыну. 
Ауырсыну зақымданудан 
кейін басталды ма?
- Зақым қалай пайда болды? 
(Ескерту: жасөспірімге 
зақымдануды бағалау үшін 
бетпе-бет кеңес алған дұрыс 
деп айтыңыз)
- Ауырсыну бір жағында 
немесе екі жағында 
байқалады ма? 
- Ұма ісіп кетті ма? 
- Зақым алғаннан кейін, 
ұманың түсі өзгерді ме? 
- Сен жыныстық белсендісің 
бе?
ЖЖБИ симптомдары
- Жыныс мүшелерінде басқа 
мәселелер бар ма?
- Жыныс мүшелеріндегі жара 
/ жарақат 
Шаттағы ісіну
- Зәр шығару кезіндегі 
ауырсыну 
- Ұманың ауыруы / қабынуы
- Несеп жолының сыртқы 
тесігінен бөліністер?
Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 
НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
- Ұманың түсі өзгерді: 
қызғылт / көкшіл.
- Ұма үлкейді, ісіну болуы 
мүмкін.
- - Сіңірді басқанда 
ауырсыну сезіледі.

Назар аударыңыз: 
ұманың аумағындағы 
ісінуге, ұманың түсінің 
өзгеруіне, ұмаға басқан 
кездегі ауырсынуға 
шағымдар болған 
кезде жасөспірімді 
медициналық тексеру 
үшін көзбе-көз 
консультацияға келуге 
көндіріңіз.

ЖЖБИ белгілері.
- Жыныс мүшелеріндегі 
ойық жара (бір немесе 
бірнеше)
- Шаттағы ісіну (лимфа 
түйіндері үлкейген болуы 
мүмкін) 
- Сыртқы несеп жолынан  
саңылауынан бөлінулер
- Ұманың ісінуі / ауыруы.

Назар аударыңыз! Егер 
ЖЖБИ белгілері болса, 
жасөспірімді жалпы 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

Анамнезде елеулі 
жарақаттар жоқ және 
ауырсыну бір жақты болып 
табылады, ұрық қабынған.
Шұғыл түрде тексеруге 
шақырыңыз.
Тексеру кезінде мыналар 
анықталды: 
1. Ұмадағы ауырсыну және 
ісінгендік / ісіну. 
2. Ұрық әдетте ішке 
тартылған. 
3. Ұма әдетте бозғылт терісі 
бар еркектерде қабынған 
және түссіз болады.
Жарақатпен байланысты 
ауырсыну. 
Шұғыл түрде тексеруге 
шақырыңыз.
Ісіну бар ауырсыну 

Ұмадағы ауырсыну немесе 
ісінгендік / ісіну және 
Айтарлықтай жарақатпен 
байланысты ауырсынудың 
көбеюі және 
Жарақатпен және атабезбен, 
іркілумен/ісінумен 
байланысты емес ауырсыну 
және 
Атабезде іркілу / ісіну жоқ 
және Ұмада сұйықтықтың 
болмауы (ұма түсі өзгеруі 
мүмкін -депигментация)
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Атабездің 
бұралу жоғары 
ықтималдығы 

Күрделі жарақаттың 
жоғары 
ықтималдығы  

Пациентті жедел түрде 
ауруханаға жіберіңіз!
Анальгетиктерді ұсыныңыз.
Жасөспірімді аурухана 
жағдайында шұғыл кеңес 
алуға көндіріңіз. Егер 
тексеру 4 сағат ішінде 
жүргізілсе, атабезді сақтап 
қалу мүмкіндігі бар.

Шұғыл түрде ауруханаға 
қайта жіберіңіз.
Ауруды басатын дәрі ішуге 
рұқсат етіңіз.

Күрделі жарақаттың 
төмен ықтималдығы  

Егер ауырсыну немесе қабыну 
күшейсе, пациентті бетпе-
бет (офлайн) қайта жүгінуді 
ұсыныңыз.
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Ұмадағы ауырсыну немесе 
іркілу / ісіну және 
Анамнезде елеулі 
жарақаттар жоқ және 
Атабезде іркілу /ісіну 
болмайды 
Атабездер ішке тартылмаған 
және 
Жыныстық белсенді. 
Несеп жолдан бөліністер 
бар.

Ұмадағы ауырсыну немесе 
іркілу / ісіну және 
Анамнезде елеулі 
жарақаттар жоқ және 
Атабезде іркілу /ісіну 
болмайды 
Атабездер ішке тартылмаған 
және 
Жыныстық белсенді. 
Несеп жолдан бөліністер 
жоқ.



141

Жыныстық 
жолмен берілетін 
инфекцияның жоғары 
ықтималдығы. 
Орхит / эпидидимит / 
уретрит болуы мүмкін

ЖЖБИ емдеу үшін маманға 
шұғыл түрде қайта жіберіңіз 
(гонорея және хламидиоз 
болуы мүмкін)
(Ескерту: гонорея мен 
хламидиозды емдеу 
үшін «Менің ермүшемнен 
бөліністер шығады» 
алгоритміндегі кестелерді 
қолданыңыз.)

Нашарлаған жағдайда, бір 
аптадан кейін немесе одан да 
ертерек қарау үшін ЖДО-ға 
шақырыңыз

Орхит / 
эпидидимиттің 
жоғары 
ықтималдығы. 
ЖЖБИ жоқ

Ауырсынуды басатын 
/ қабынуға қарсы 
препараттарды ұсыныңыз

Пациенттен ЖДО-ға тексеруге 
келуін сұраңыз, егер:
- ісіну күшейсе
немесе
- ауырсыну күшейсе



142 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай?
Атабездің бұралуы - бұл шәует несеп жолына, қан және лимфа тамырларына өтетін шәует 
шығаратын түтіктен тұратын шәует бау бұралатын жағдай. 
Ұманың жарақаттары/ зақымдануы, егер олар жеткілікті ауыр болса, ұманың ішіне зақым 
келтіруі немесе атабезге зиян келтіруі мүмкін. 
Эпидидимит - атабез қосалқысының қабынуы (бер- немесе екіжақты).  
Орхит атабез инфекциясынан туындаған.

2. Бұл жай-күйдің себептері қандай? 
Бұралу ұмадағы тіндерінің дұрыс дамымауы салдарынан, сондай-ақ белсенді секірулер мен 
әртүрлі бағыттағы қозғалыстарға байланысты пайда болады. 
Жарақат байқаусызда болуы мүмкін (мысалы, спорттық іс-шаралар кезінде алынған) немесе 
қасақана (мысалы, қатыгез шабуылдан кейін).
Қосалқылардың / атабездердің инфекциясы жыныстық жолмен берілуі мүмкін. Мысалы, 
індеттік паротит - жыныстық жолмен берілмейтін инфекцияның мысалы, бірақ гонорея - 
жыныстық жолмен берілетін инфекция.

3. Бұл жай-күйдің салдары қандай?   
Бұралу толық немесе толық болмауы мүмкін. Кейбір жағдайларда бұралу уақытша болуы 
мүмкін (яғни бұралған тіндердің өздері бастапқы күйіне оралады). Егер бұралу толық болса 
(атабезге және кері қарай қан ағымы толығымен бітелген), бұл күрделі салдарға, соның ішінде 
атабездің қалпына келмейтін зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұралуды 4-12 сағат ішінде жою 
керек (бұл неғұрлым ертерек жасалса, атабездің сақталу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. 
24 сағаттан кейін ұрықты сақтау мүмкіндігі аз). 
Жарақаттар ауырсыну мен ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін. Ауыр зақымдар және 
хирургиялық араласудың болмауы ұрықтың атабездің күрделі және қайтымсыз зақымдалуына 
әкелуі мүмкін. 
Инфекциялар ауырсыну мен ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін. Қарқынды дамығанда және 
емделмеген жағдайда олар атабездің ұрық шығара алмауына әкелуі мүмкін. Жоғарыда 
аталған барлық жағдайларда, егер атабездің біреуі зақымдалса, зардап шеккен адам қалыпты 
жыныстық қатынасты жалғастыра алады, шәуетті екінші атабез шығарады.

4. Біз қандай ем ұсынамыз? 
Егер бұралуға күдік болса, науқасты жедел хирургиялық емдеуге жіберу керек. Кейде бұл 
жағдайды хирургиялық араласусыз емдеуге болады. Егер мұндай емдеу мүмкін болса да, 
бауды қайтадан бұралмайтындай етіп түзету үшін хирургиялық араласу қажет. Екінші бауды 
да бекіту керек, өйткені екінші жағынан бұралу қаупі бар. Сондай-ақ, ауырсынуды жеңілдетуге 
көмектесетін ауырсынуды басатын дәрілерді ұсынамыз. Жеңіл жарақаттар анальгетиктер 
мен таңғыштармен емделеді. Ауыр жарақаттар хирургияны қажет етуі мүмкін. Инфекция 
анальгетиктермен және бактериялық инфекциялар жағдайында антибиотиктермен емделеді.
Жеңіл жарақаттар анальгетиктер мен таңғыштармен емделеді. Ауыр жарақаттар хирургиялық 
араласуды қажет етуі мүмкін. Инфекциялар анальгетиктермен және бактериялық инфекциялар 
жағдайында антибиотиктермен емделеді.   

5. Сен не істей аласың? 
Барлық пациенттер үшін:
Ұсыныстарға сәйкес емдеу курсынан өтіңіз. Препаратты қабылдауды тоқтату (егер сіз өзіңізді 
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жақсы сезінсеңіз де) қайталануды тудыруы мүмкін. Дәрігердің ұсынысына сәйкес қайта 
тексеруге келіңіз.  
Сонымен қатар, ұманың қабынуы жыныстық жолмен берілетін инфекциядан туындаған 
пациенттер үшін:
(I) Емдеу курсы аяқталғанға дейін және толық қалпына келгенге дейін жыныстық қатынастан 
аулақ болу керек. 
(II)Серіктесіңізбен (серіктестеріңізбен) сөйлесу керек. Соңғы екі айдағы барлық серіктестер тек 
өз денсаулығы үшін ғана емес, сонымен қатар қайта инфекцияның алдын алу үшін де емделу 
керек. 
(III) Әр жыныстық қатынас кезінде мүшеқапты дұрыс қолдану жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялар қаупін едәуір төмендетеді. 
(IV) АИТВ-ны қоса алғанда, жыныстық жолмен берілетін басқа да инфекцияларға тестілеудің 
орындылығын талдау.

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық осы сұрақтарды қоя отырып, жасөспірім аурудың оның болашағына қалай әсер 
ететінін білгісі келеді. 

1. Болашақта мен әке бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Орхит пен бұралуды қоспағанда, барлық диагноздар үшін: егер мәселе уақтылы анықталса 
және емдеу тиісті түрде жүргізілсе, ұзақ мерзімді мәселелердің пайда болуы екіталай. Егер 
мәселе ұзақ уақыт бойы анықталмаса немесе тиісті / жеткілікті емделмеген болса, онда сіздің 
репродуктивті қабілетіңізге қауіп төнеді. Бұл мүмкін бе, жоқ па, нақты жауап беру қиын.
Бұралу үшін: егер мәселе 4-6 сағат ішінде анықталып, емделсе, ұзақ мерзімді мәселенің пайда 
болуы екіталай. Егер мәселе 24 сағат ішінде шешілмесе, атабез қалпына келтірілмеуі мүмкін. 
Алайда, егер бір ғана атабез жұмыс істесе де, сізде қалыпты жыныстық өмір сүруге және әке 
болуға мүмкіндік болады. 
Орхит үшін: бұл ауру сенің әке болу қабілетіңе әсер етуі мүмкін. Бұл мүмкін бе, жоқ па, нақты 
жауап беру қиын. 

2. Мен қашан қайтадан жыныстық қатынасқа түсе аламын? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Терапия аяқталғаннан кейін және толық қалпына келгеннен кейін жыныстық қатынасты 
қалпына келтіруге болады. Бірақ қайтадан жыныстық қатынасқа түспес бұрын, серіктесіңіздің 
емделу курсынан өтіп, толықтай сауығып кеткеніне көз жеткізу керек. Әйтпесе, сен одан қайта 
жұқтырып алуың мүмкін.

3. Мен толық сауығып кете аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек:
Бұралу мен жарақаттануды емдеу толық қалпына келумен аяқталуы мүмкін. Бактериялар 
тудыратын инфекциялар медициналық препараттармен (антибиотиктермен) толық емделеді. 
Алайда, вирустардан туындаған инфекциялар (патогендердің басқа түрі), орхит кезіндегідей, 
дәрі-дәрмектермен емделмейді. Сондықтан атабезді жағдайына ұзақ мерзімді әсер етуі мүмкін 
және оларды дәрі-дәрмектермен алдын-алу мүмкін емес. Алайда инфекция мен ыңғайсыздық 
бірнеше күн ішінде өздігінен азаяды.
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в) МЕНІҢ ЕРМҮШЕМНЕН БӨЛІНІСТЕР ШЫҒАДЫ /                                     
ЗӘР ШЫҒАРУ КЕЗІНДЕ АУЫРСЫНУЫ БАР
Егер жасөспірім «Менің жыныс мүшемнен бөліністер шығады», «Зәр шығару кезінде ауырсыну 
бар» деген сұрақтар қойса, немесе егер ата-аналар «Менің ұлымның жыныс мүшесінен 
бөліністер шығады», «Зәр шығару кезінде ауырсыну бар» деген сұрақтармен жүгінсе, 20-кестеге 
сәйкес ұсыныстарды орындау ұсынылады.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз:
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер кеңесші әйел адам болып, онымен клиент 
кеңескісі келмесе, онда әріптес ер адамнан сізді алмастыруды немесе оған қатысуды сұрау 
керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестерге белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуді ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Кез-келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, оны басқа медициналық ұйымға 
жіберіңіз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.
«Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат» тарауындағы ақпаратты 
пайдаланыңыз.
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Бірінші таңдау
Әр бөлімнен бір препаратты 
таңдаңыз (барлығы екі 
препарат) 

Алмастыру үшін дәрі-дәрмектер                  
(II қатар)

Гонорея Цефиксим 
400 мг ауыз арқылы, бір  
берілетін доза немесе 
Цефтриаксон     
125 мг бұлшықетішілік 

Ципрофлоксацин 
бір рет берілетін доза, 500 мг ауыз 
арқылы 
Спектиномицин 
2 г бұлшықетішілік  

Хламидиоз Азитромицин 
1 г ауыз арқылы, бір  берілетін 
доза 
Доксициклин 
100 мг ауыз арқылы, күніне екі 
рет, жеті күн бойы  

Офлоксацин а, б 
200 мг ауыз арқылы, күніне екі рет, жеті 
күн бойы  
немесе
Тетрациклин 
500 мг ішке, күніне төрт рет, жеті күн 
бойы 
немесе 
Эритромицин 
500 мг ішке, күніне төрт рет, жеті күн 
бойы 
Назар аударыңыз: сезімталдылық

Уретритті емдеу – (еркектің) несеп жолынан шығатын бөліністер.      

а) Ципрофлоксацинді қабылдау үшін осы препаратқа сезімталдықты немесе төзімділікті 
ескеру керек. 
б) Офлоксацин хламидиозды емдеу үшін көрсетілген ұсыныстарға сәйкес қабылданған кезде 
гонореяға қарсы тиімді.    

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз.

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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20-кесте. Ермүшеден бөліністер болған/ зәр шығару кезінде 
ауырсыну болған кезде  кеңес беру бойынша ұсыныстар 

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру 

Симптомдары 
мен белгілері

Несеп жолынан шығатын 
бөліністер. 
- Сенде несеп шығару 
каналының сыртқы тесігінен 
бөліністер шығады ма?
- Сенде шеткі тән астынан 
бөліністер бар ма?
- Сен несеп шығару кезінде 
ауырсынуды сезесің ба?

ЖЖБИ белгілері
- Жыныс мүшелерінде басқа 
мәселелер бар ма?
- Жыныс мүшелеріндегі жара 
/ жарақат - шаптың ісінуі 
- Зәр шығару кезіндегі 
ауырсыну 
- Ұманың ауыруы / қабынуы.

Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз.  
НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
Несеп жолынан шығатын 
бөліністер / ауырсыну
- Несеп жолынан 
бөліністердің болуы.
- Шеткі тәннен 
бөліністердің болуы.
Егер бөліністер болмаса, 
пациенттен жыныс 
мүшелерін жеңіл қысып, 
қысымды бастың бүйіріне 
қарай жылжытуды 
сұраңыз (егер пациент 
рұқсат берсе, оны өзіңіз 
жасай аласыз).
Ескерту: шеткі тән 
астындағы ақ заттың 
аздап шығуы - қалыпты 
жағдай (смегма).
Басқа ЖЖБИ белгілері
- жыныс мүшелеріндегі 
ойық жаралар, жаралар 
- шап аймағындағы 
ісінулер 
- ұманың ісінуі / ауыруы.
Жасөспірімді ЖДО-ға 
жалпы медициналық 
тексеруден өтуге 
шақырыңыз.
Назар аударыңыз: ұма 
аумағындағы ісінуге, 
ұманың түсінің өзгеруіне, 
ұмаға басқан кездегі 
ауырсынуға шағымданған 
жағдайда жасөспірімді 
медициналық тексеру үшін 
көзбе-көз консультацияға 
келуге көндіріңіз.
Назар аударыңыз! ЖЖБИ 
белгілері болған жағдайда 
жасөспірімді жалпы 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

- Анамнезде және (немесе) 
қарау кезінде несеп 
жолынан бөлінулер
- Ауырсынып зәр шығару
(Ескерту: бұрын бөліністің 
болуы диагноз қою үшін 
жеткілікті, тіпті тексеру 
кезінде бөлініс байқалмаса 
да). 

Анамнезде немесе тексеру 
кезінде шеткі тәннен 
бөліністер орын алуы мүмкін
және
Несеп жолынан бөліністер 
жоқ
және
несеп шығару кезінде 
ауырсыну жоқ.
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

ЖЖБИ 
ықтималдығы: 
гонорея немесе 
хламидиоз.

Жасөспірімді ЖДО-ға 
келуге көндіріңіз. 
Гонореяны емдеуді 
ұсыныңыз (жоғарыдағы 
кестені қолданыңыз) 
және
хламидиозды емдеуді 
ұсыныңыз (жоғарыдағы 
кестені қолданыңыз).

Егер симптомдар сақталса, 
пациентке ЖДО жағдайында бір 
аптадан кейін қайта тексеруге 
келуді ұсыныңыз. 
Егер жақсару байқалмаса: 
- Егер пациент емдеудің толық 
курсын аяқтамаса: 
емдеуді қайталаңыз. 
- Егер қайта жұқтыру 
ықтималдығы болса немесе 
серіктес (серіктес) емделмеген 
болса: 
Пациентті және серіктін қайтадан 
емдеңіз. 
- Егер пациент және оның серіктесі 
толық емдеу курсынан өткен 
болса: 
Пациентке және оның серіктесіне 
трихомониазды емдеуді 
тағайындаңыз: метронидазол 2 г, 
бір реттік доза немесе 400-500 мг 
ауыз арқылы, күніне екі рет, жеті 
күн бойы. 
Егер симптомдар сақталса, 
пациентті бір аптадан кейін қайта 
келуді ұсыныңыз. 
Егер ешқандай жақсаруды 
байқамасаңыз, маманға қайта 
жіберіңіз. 

Қалыпты. Науқасты 
тыныштандырыңыз. Егер 
шеткі тәннен астынан 
бөлініс болса: гигиеналық 
процедуралар бойынша 
ұсыныстар жасаңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жай-күйім қандай?
Бұл ағзадан несеп шығаратын   -несеп жолы инфекциясы. Сіз бұл инфекцияны қорғалмаған 
жыныстық қатынас (мүшеқапсыз) немесе оны дұрыс пайдаланбау арқылы жұқтырған 
боларсыз.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай? 
Бұл инфекция гонорея, хламидиоз және трихомониазды тудыратын патогендік агенттерден 
туындауы мүмкін. 

3. Бұл жағдайдың менің ағзама әсері қандай?  
Лездік әсерлер: 
Кейбір адамдарда симптомдардың көрінісі болмауы мүмкін, ал басқа адамдарда несеп жолы 
инфекциясы ермүшеден бөліністермен, зәр шығару кезіндегі ауырсынумен және (немесе) жиі 
зәр шығарумен бірге жүруі мүмкін. Сонымен қатар, ермүше айналасында қышу және дызылдау 
пайда болуы мүмкін.  
Болашақтағы зардаптары: 
Егер инфекция емделмесе, ол несеп жолынан атабезге таралуы мүмкін және оларда ауырсыну 
мен қабынуды тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, инфекция дененің басқа бөліктеріне, мысалы, 
буындарға таралуы мүмкін және сол жерде қабынуды тудыруы мүмкін.

4. Біз қандай емдеу тәсілдерін ұсынамыз және неліктен?
Емдеудің мақсаты - инфекцияның себептерін анықтау және оны тиісті дәрі-дәрмектермен 
емдеу.

5. Сен не істей аласың? 
ЖЖБИ тудырған несеп жол бөліністері анықталған пациенттер үшін: 
(I) Емдеу курсынан толық өтуді өтінеміз. Емдеу курсын аяқтағанға дейін дәрі-дәрмектерді 
тоқтату (егер өзіңді жақсы сезінсең де) рецидивке әкелуі мүмкін. Егер симптомдар сақталса, 
бір аптадан кейін қайта қарау үшін бізге оралуды сұраймыз. 
(II) Емдеу курсы аяқталғанға дейін және толық сауыққанға дейін жыныстық қатынастан аулақ 
болуды сұраймыз.
(III) Серіктесіңмен (серіктестеріңмен) сөйлесуді сұраймыз. Соңғы екі айдағы барлық серіктестер 
емделуі керек, бұл олардың денсаулығына жақсы жағынан әсер етеді және өзіңе қайта 
жұқтырудың алдын алады. 
(IV) Әр жыныстық қатынас кезінде мүшеқапты дұрыс қолдану жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялар қаупін едәуір төмендетеді. 
(V) Жыныстық жолмен берілетін басқа инфекцияларға, соның ішінде АИТВ-ға тестілеудің 
орындылығын талдаңыз.

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық осы сұрақтарды қоя отырып, жасөспірім ЖЖБИ оның болашағына қалай әсер ететінін 
білгісі келеді. 
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1. Болашақта әке бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Егер инфекция уақтылы анықталса және дұрыс емделсе, ұзақ мерзімді мәселелер туындауы 
екіталай. Егер инфекция уақытында анықталмаса немесе емдеу жеткіліксіз болса, сіздің 
репродуктивті денсаулығыңызға қауіп төнеді. Мұның болатынын нақты айту қиын.

2. Мен толық сауығып кете аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек:
Сенің ауруыңды емдеу толық сауығумен аяқталуы мүмкін. Бактериялар тудыратын 
инфекциялар дәрі-дәрмектермен (антибиотиктермен) толығымен жойылуы мүмкін. 
Сен ауыратын инфекция, әдетте, толық емделуге болатын бактериялардан болады. Егер 
инфекция жүргізілген емдеуден кейін жойылмаса немесе мәселе қайталанса, тексеру және 
қайта емдеу үшін қайта келуді сұраймыз.
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г) МЕНІҢ ЖЫНЫС МҮШЕЛЕРІМДЕ ЖАРА БАР» (ЖЫНЫС ЖАРАСЫ)

Егер жасөспірім мынандай сұрақ қойса: «Менің жыныс мүшелерімде жара бар», немесе егер 
ата-аналар мына сұрақпен жүгінсе: «Менің ұлымның/қызымның жыныс мүшелерінде жара 
бар», 21-кестеге сәйкес ұсыныстарды орындау ұсынылады.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз:
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестерге белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуді ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Кез-келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, басқа медициналық ұйымға немесе 
АӨА-мен жұмыс жөніндегі үкіметтік емес ұйымға қайта жіберіңіз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Жыныс мүшелеріндегі жаралар және АИТВ-инфекциясы 
Жыныс мүшелеріндегі жаралар жыныстық жолмен берілетін басқа инфекцияларға қарағанда 
АИТВ-инфекциясының таралуына ықпал етеді. Қатты шанкр, жыныс герпесі және мерез АИТВ-
инфекциясы көп таралған аймақтарда жиі кездеседі. Бұл инфекцияларға бақылау жасау-АИТВ-
ның алдын алудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. АИТВ жұқтырғаннан кейін 
иммуносупрессияның болуы жыныс жараларының сыртқы түрін өзгертуі мүмкін, олардың 
диагностикасын  қиындата түседі. Бастапқы және қайталама мерезден туындаған зақымданулар 
әдеттегі емес болуы мүмкін. Қатты шанкр неғұрлым кең болуы мүмкін және тез таралатын 
зақымданулар байқалуы мүмкін. Бұл жағдайда емдеуді мүмкіндігінше тез бастау қажет. Жыныс 
жараларын емдеу АИТВ-оң және АИТВ-теріс пациенттер үшін бірдей. Барлық емделушілерге 
ем басталғаннан кейін бір аптадан соң кеңес берілуі тиіс, елеулі жақсару болмаған жағдайда 
емдеуді жалғастыру қажет.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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21-кесте. Жыныс мүшелеріндегі жаралар кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету ұсынымдары

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар  
тізімін құру 

Симптомдары 
мен белгілері

Жыныс мүшелеріндегі 
жаралар:
- Сенде көпіршіктер / күлбіреу 
бар ма?
- Сенде жаралар бар ма?
- Жара / жарақаттар / 
қотырлар кетіп, қайта пайда 
болады ма?

ЖЖБИ белгілері
- Жыныс мүшелерінде басқа 
мәселелер бар ма?
- Жыныс мүшелеріндегі жара 
/ жарақат
- Шаттағы ісіну
- Зәр шығару кезіндегі 
ауырсыну (ерлер мен 
әйелдерде)
- Ұманың ауыруы / қабынуы

Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 
НЕADS бағалауын 
орындаңыз. 

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
Жыныс мүшелеріндегі 
жаралар.  
Нақтылаңыз / қайта 
сұраңыз
- Жыныс мүшелерінде 
көпіршіктердің болуы.
- Жыныс мүшелерінде 
жаралардың болуы.
Басқа ЖЖБИ белгілері. 
Бар /жоғын анықтаңыз:
- Шап аймағының ісінуі / 
ісіңкіреуі. 
- Қынаптан бөліністер 
- Ермүше ұшынан 
бөліністер 
- Ұманың ісінуі / ауыруы.

Назар аударыңыз!               
Егер нормадан 
тысауытқулар болса, 
жасөспірімді толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

Тек көпіршіктер бар. 

Есть только язвы на 
гениталиях. Пузырьки могут 
отсутствовать .
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

ЖЖБИ-ге күдік
- 2 типті қарапайым 
ұшық вирусы (HSV 2) 
болуы мүмкін 

- Мерез де болуы 
ықтимал

Жасөспірімді ЖДО-ға 
медициналық тексеру және 
тестілеу үшін шақырыңыз, 
содан кейін емдеуді 
тағайындаңыз.
Емдеу:
2 типті ұшық вирусы 
(төмендегі кестелерді 
қолданыңыз) және 
Мерезге емдеуді ұсыныңыз. 
– Егер RPR (Rapid Plasma 
Regain-антикардиолипин 
сынағы) тестінің нәтижесі 
оң болса және пациент 
жақында мерезден 
емделмесе, 
дерматовенерологқа қайта 
жіберіңіз.
 - Егер RPR тестін 
жүргізу мүмкін болмаса, 
дерматовенерологқа қайта 
жіберіңіз.

Егер жағдай нашарласа, бір 
аптадан кейін  немесе одан 
ертерек шақырып, қайта кеңес 
беруді немесе тексеруді жүргізіңіз.  
Егер жағдай жақсармаса, 
жасөспірімді дерматовенерологқа 
қайта жіберіңіз.
Жасөспірімді 
дерматовенерологпен емделуге 
көндіріңіз.

ЖЖБИ ықтималдығы 
- Мерез және жұмсақ 
шанкр мүмкін 
- 2 типті ұшық болуы 
мүмкін (HSV 2)

Мерезді емдеуді 
тағайындау үшін 
дерматовенерологқа 
қайта жіберіңіз 
және (немесе)
жұмсақ шанкрды. 
Сонымен қатар, егер олар 
сіздің аймағыңыздағы 
жыныс жарасының себебі 
болса, келесі жағдайларға 
қарсы емдеу қажеттілігін 
талдаңыз: 
2 типті ұшық вирусы                 
(2 типті ұшықтың жергілікті 
таралуы 30% - дан асатын 
жерде) 
(төмендегі кестелерді 
қолданыңыз) 
және
Шат гранулемасы 
(донованоз) (төмендегі 
кестелерді қолданыңыз) 
және

Егер жағдай нашарласа, бір 
аптадан кейін немесе одан ертерек 
қайта кеңес беріңіз. 
Егер жаралар кетсе, қосымша 
емдеу қажет емес. 
Егер жағдай жақсарса, бірақ 
жалпы сауығу болмаса, емдеуді 
тағы жеті күн жалғастыру керек. 
Егер жақсару байқалмаса, 
жасөспірімді дерматовенеролог-
қа жіберіңіз.
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Жыныс мүшелерінде 
көпіршіктер мен жаралар 
жоқ 
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Венерологиялық 
лимфогранулема.

Қалыпты. Пациентті сабырға 
шақырыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Бірінші таңдау. 
Әр бөлімнен бір 
препаратты таңдаңыз
(барлығы екі 
препарат)

Алмастыруға 
арналған 
препараттар 
(II қатар)

Жүктілік, емізу 
немесе 16 жасқа 
дейін болған 
жағдайда әр 
бөлімнен бір 
препаратты 
таңдаңыз
 (барлығы екі дәрі)

Мерез Бензатин пенициллин 
(Ретарпен)
2,4 миллион бірлік 
бір реттік инъекция, 
бұлшықетішілік. 
(Ескертпе: мерезге 
оң тест нәтижесі бар 
және ойық жарасыз 
пациенттерде бір апта 
аралықпен дәл сондай 
дозаны, барлығы үш 
дозаны қолданыңыз). 

Доксициклин²7     
100 мг ішке 
қабылдау, күніне 
екі рет, 14 күн бойы 
немесе 
Тетрациклин ͨ    
500 мг ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет, 14 күн 
бойы.  

Бензатин пенициллин 
(Ретарпен) 
2,4 миллион бірлік 
бір реттік инъекция, 
бұлшықетішілік
немесе

Эритромицин 
500 мг ішке қабылдау, 
күніне төрт рет, 15 күн 
бойы. 

Шанкроид 
(жұмсақ 
шанкр)

Ципрофлоксацин²8   
500 мг ішке қабылдау, 
күніне екі рет, үш күн 
бойы,
Азитромицин 
1 г ішке қабылдау, бір 
рет 
Эритромицин²9  
500 мг ішке қабылдау, 
күніне төрт рет, жеті күн 
бойы.

Цефтриаксон 
250 мг бір  
реттік дозада, 
бұлшықетішілік.

Эритромицин
500 мг ішке қабылдау, 
күніне төрт рет, жеті 
күн бойы немесе 
Азитромицин 
1г ішке қабылдау,  бір 
реттік дозада немесе  
Цефтриаксон 
250 мг, бір 
реттік инъекция,  
бұлшықетішілік.

Мерез бен шанкроидты емдеу    

27 Бұл препараттар жүкті және емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген
28 Ципрофлоксацинді пайдалану кезінде Neisseria gonorhoеае төзімділік ескеріледі.
29 Эритромицин эстолаты гепатоуыттылығына байланысты жүктілік кезінде қарсы көрсетілген: тек эритромицин этилсукцинаты 
қолданылады. 
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Бірінші таңдау. 
Әр бөлімнен бір 
препаратты таңдаңыз
(барлығы екі 
препарат)

Алмастыруға 
арналған дәрі-
дәрмектер 
(II қатар)

Жүктілік немесе 
емізетін жағдайда

Жыныс 
ұшығы.

Бастапқы инфекция 
Ацикловир²9 
200 мг ішке қабылдау, 
күніне бес рет, жеті күн 
бойы немесе 
Ацикловир²9
400 мг ішке қабылдау, 
күніне үш рет, жеті күн 
бойы.

Бастапқы 
инфекция 
Фамцикловир³0  
250 мг ішке 
қабылдау, күніне үш 
рет, жеті күн бойы.
немесе 
Валацикловир²9
1 г күніне екі рет, 
жеті күн бойы.

Ацикловир, 
фамцикловир 
және
валацикловирдің
жүктілік және емізу 
кезінде қарсы 
көрсетілімдері бар.

Рекурентті инфекция  
Ацикловис 
200 мг ішке қабылдау, 
күніне бес рет, бес күн 
бойы 
немесе 

Ацикловир 
400 мг ішке қабылдау, 
күніне үш рет, бес күн 
бойы 

Рекурентті 
инфекция 
Фамцикловир’ 
125 мг ішке 
қабылдау, күніне үш 
рет, бес күн бойы 
немесе 

Валацикловир
500 мг күніне екі 
рет, бес күн бойы 
немесе. 

HSV-2 ауруы жоғары деңгейдегі аудандарда HSV 2 үшін қосымша 
терапия

30 Бұл препараттар жүкті және емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген.
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Бірінші таңдау Алмастыруға 
арналған                     
дәрі-дәрмектер 
(II қатар)
  

Жүктілік немесе 
емізетін жағдайда

Шат 
гранулемасы 
(Донованоз) 
Емдеу барлық 
зақымданулар 
толық 
эпителизация-
ланғанға дейін 
жалғасады.

Азитромицин 
1 г ішке қабылдау, 
бір реттік доза, сонан 
соң келесі доза күніне         
500 мг  
немесе
Доксициклин³¹   
100 мг  ішке қабылдау, 
күніне екі рет. 

Эритромицин 
500 мг ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет 
немесе
Тетрациклина 
500 мг ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет
немесе
Триметоприм 
(80 мг) / 
Сульфаметоксазол 
(400 мг) 
ішке қабылдау, екі 
күніне екі рет

Азитромицин 
1 г ішке қабылдау,  бір 
реттік доза 
немесе

Эритромицин6 
500 мг ішке қабылдау, 
күніне төрт рет
 

Венероло-
гиялық 
лимфогра-
нулема  

Доксициклин
100 мг мг ішке 
қабылдау, күніне екі рет
14 күн бойы 
немесе

Эритромицин³²  
500 мг ішке, мг ішке 
қабылдау, күніне төрт 
рет, 14 күн бойы.

Тетрациклин 
500 мг мг ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет, 14 күн 
бойы.

Эритромицин 
500 мг ішке, мг ішке 
қабылдау, күніне төрт 
рет, 14 күн бойы.

Шат және венерологиялық лимфогранулемасын емдеу
  

31 Бұл препараттар жүкті және емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген.
32  Эстолат эритромицин жүктілік кезінде оның гепатоуыттылығына байланысты қарсы көрсетілген; тек эритромицин немесе 
эритромицин этилсукцинаты негізінде пайдалануға болады.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Ойық жара - бұл жараны тудыратын терінің зақымдануы. Күлбіреу / көпіршік — бұл мөлдір 
сұйықтықпен толтырылған кішкентай қап тәрізді форма.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай? 
Жыныс мүшелеріндегі жаралар мен күлбіреулер, әдетте, жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялардан болады. Олар ауыртпалықсыз (мысалы, мерез) немесе ауырсынуы мүмкін 
(мысалы, жұмсақ шанкр). 

Бұл жағдай неге әкелуі мүмкін?    
• Кейбір жағдайларда ауру күлбіреуден/көпіршіктен басталады, содан кейін ол ашылып, ойық 

жараға айналады. Басқа жағдайларда, жара бірден көпіршіксіз пайда болады. Жағдайға 
байланысты жара ауыруы немесе ауырмауы мүмкін. 

• Белгілі бір жағдайларда жаралар емделусіз жоқ болып кетуі мүмкін, ал басқа жағдайларда 
олар әдетте басым болады және емдеу басталғанға дейін үлкейе береді.

• Бірқатар жағдайларда ауру тудыратын микроағзалар жыныс мүшелерінен дененің басқа 
бөліктеріне таралады, бөртпелерді, температураны тудырады, ал мерез жағдайында 
көптеген жылдар өткен соң жүрек пен ми сияқты өмірлік маңызды органдарға әсер етуі 
мүмкін. 

• Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, әсіресе жараларды тудыратын инфекциялар, 
АИТВ-инфекциясын жұқтыру ықтималдығын және оның тез дамуын арттырады.

4. Біз емдеудің қандай әдістерін ұсынамыз және неліктен?    
ЖЖБИ-дің көбісін емдеуге болады. Емдеудің мақсаты -қажетті препараттарды қолдану 
арқасында серіктесіңді емдеу және сауықтыру.

5. Сен не істей аласың? 
ЖЖБИ нәтижесінде жыныстық жаралар/күлбіреулер табылған пациенттерге хабарлаңыз: 
(I) Тағайындалған емді аяқта. Егер емді белгіленген мерзімге дейін тоқтатса (өзіңді жақсы 
сезінсең де), бұл аурудың қайталануына әкелуі мүмкін. Бізге жаңа тексеру үшін бір аптадан 
кейін немесе егер жағдай нашарласа, ертерек келуін сұраймыз.
(II) Жараларды / күлбіреулерді таза және құрғақ ұста.
(III) Емдеу курсы аяқталғанға дейін және толық сауыққанға дейін жыныстық қатынастан бас 
тартуды сұраймыз. 
(IV) Егер сенде мерез немесе шанкроид анықталса, оны серіктесіңмен талқылауды сұраймыз. 
Соңғы үш айдағы барлық серіктестер тек денсаулығы үшін ғана емес, сонымен қатар 
инфекцияны қайта жұқтыруды болдырмау үшін де емделуі керек. 
(V) Әр жыныстық қатынаста мүшеқапты дұрыс қолдану жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялар қаупін едәуір төмендетеді. 
(VI) АИТВ-ға тестілеудің қажеттілігін талдаңыз.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық осы сұрақтарды қоя отырып, жасөспірім ЖЖБИ оның болашағына қалай әсер ететінін 
білгісі келеді. 

1.Болашақта әке бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Жыныс мүшелерінің ауруларын тудыратын инфекциялар (мысалы, мерез), әдетте, балалы болу 
қабілетіне әсер етпейді. Инфекцияның басқа түрлері (мысалы, гонорея) балалы болу қабілетіне 
әсер етуі мүмкін. 

2. Мен қайтадан жыныстық қатынасқа түсе аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Сонымен қатар, вирустардан туындаған басқа инфекцияларды толық емдеу мүмкін 
емес. Олардың кейбіреулері, мысалы, ұшық, қайта-қайта пайда болады, бірнеше күн бойы 
ыңғайсыздықты тудырады. 
АИТВ сияқты басқа инфекциялар денсаулыққа ауыр зардаптар әкеледі

3. Мен толығымен сауығып кете аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Бактериялардан туындаған жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды (мысалы, мерез, 
шанкроид) толық емдеуге болады. 
Сонымен қатар, вирустардан туындаған басқа инфекцияларды толық емдеу мүмкін 
емес. Олардың кейбіреулері, мысалы, ұшық, қайта-қайта пайда болады, бірнеше күн бойы 
ыңғайсыздықты тудырады. 
АИТВ сияқты басқа инфекциялар денсаулыққа ауыр зардаптар әкеледі.

4. Бүркіп жуу (сумен немесе сабынмен) инфекцияның немесе басқа 
мәселелердің алдын алады ма?  
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Бүркіп жуу ұсынылмайды, өйткені табиғи қорғаныш заттар осылайша жойылады, нәтижесінде 
қынап флорасы бұзылады. 
Сабын сияқты өнімдерді қолдану қынапта тітіркенуді, ауырсынуды, ыңғайсыздықты тудыруы 
мүмкін. Дәретханаға барған сайын сыртқы жыныс мүшелерінің гигиенасы ұсынылады: суды, 
қағаз сүлгіні пайдаланып. Содан кейін таза шүберекпен құрғатып сүрту керек. 
Жыныс мүшелерінің дұрыс гигиенасы денсаулықты сақтайды, бірақ инфекцияны, әсіресе 
жыныстық жолмен берілетін ауруларды емдеуге ықпал етпейді.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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д) МЕНДЕ ШАП АЙМАҒЫНДА ҚАЛЫҢДАП ҚАТАЮ БАР 
(ШАП АЙМАҒЫНДАҒЫ ІСІК)
Егер жасөспірім мынадай  сұрақ қойса: «Менде шап аймағында ісіну бар», немесе егер ата-
аналар мынадай сұрақ қойса: «Менің қызымның/ұлымның шап аймағында ісіну бар», 22-кестеге 
сәйкес шап аймағында (шап аймағындағы ісіктер) қатаю болған кезінде консультациялық 
қызметтер көрсету кезіндегі ұсынымдарды ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз:
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестерге ауыру белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуді ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Кез келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, басқа медициналық ұйымға немесе 
АӨА-мен жұмыс жөніндегі үкіметтік емес ұйымға қайта жіберіңіз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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22-кесте. Шап аймағында (шап аймағындағы ісіктер) қатаю болған 
кезінде консультациялық қызметтер көрсету кезіндегі ұсынымдар

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Шаптағы ісік
- Сенде жыныс мүшесі 
аймағында жаралар бар ма?
- Сенде жақында жыныс 
мүшесі аймағында жаралар 
болды ма?
Жергілікті тері инфекциясы 
Сенде келесі белгілер бар: 
- Аяқтың немесе бөксенің 
тырналуы, кесілуі немесе 
бөртпесі сияқты терінің 
жергілікті зақымдануы? 
- Жергілікті инфекция, яғни 
табанның, аяқтың немесе 
бөксенің қызаруы, қабынуы 
немесе шиқан шығуы? 
- Дене температураң қандай?
Басқа ЖЖБИ белгілері 
Келесі симптомдардың қайсы 
бірі бар ма? 
- Жыныс мүшелеріндегі ойық 
жара / жаралар
- Қынаптан бөліністер 
- Несеп жолынан бөліністер 
- Несеп шығару кезінде 
ауырсыну (ерлер)
- Ұманың ісуі / ісінуі.

Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз. 
НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Әңгімелесу барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
Жасөспірімнен дене 
температурасын тексеруді 
сұраңыз (мүмкін болса)

Шаптағы ісіну
Келесі ақпаратты 
нақтылаңыз және 
ескеріңіз:
Шаптағы ісіну / шапта 
үлкейген лимфа түйіндері. 
Шап аймағының 
инфекциясы мен 
қабынуының белгілері: 
- Жоғары температура 
- Гиперемия (терісі ақшыл 
адамдарда) 
- Жоғары сезімталдық 
- Флюктуация (қабыну 
орнында сұйықтық бар 
деген сезім)
- Жыныс мүшелерінің 
ойық жарасы  

Жергілікті тері 
инфекциясы
Болуын нақтылаңыз: 
- Аяқтардағы немесе 
бөкселердегі  тырналу, 
кесілу немесе бөртпелер 
сияқты терінің жергілікті 
зақымданулары.
- Терінің жергілікті 
инфекциясы: шиқан, 
қабыну немесе қызару, 
жанасқан кезде ауырсыну.
Басқа ЖЖБИ белгілері 
- Жыныс жарасы 
- Қынаптық бөліністер 

Шапта ісінудің / шапта 
үлкейген лимфа түйіндерінің 
болуы 
және 
Жыныстық белсенді
және 
Жыныс мүшелерінде 
жаралар жоқ 
және
Тексеру кезінде шаптағы 
лимфа түйіндерінің 
ұлғаюының ықтимал себебі 
ретінде тері инфекциясы 
анықталған жоқ

Жыныс мүшесінің 
жарасының болуы

Шаптағы ісіну / шаптағы 
үлкейген лимфа түйіндері 
және
Жыныс жарасы 
инфекциясының белгілері 
жоқ
және
Тері инфекциясы байқалады
немесе
Тексеру кезінде терінің 
жергілікті жарақаттары
және
Науқастың қызуы немесе 
температурасы 38,5 °C-тан 
жоғары болды 
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Инфекцияланған 
лимфа түйіні  
Мүмкін шанкроид 
және (немесе) 
венерологиялық 
лимфогранулема 
Ішек гранулемасына 
күдік

Жасөспірімді  ЖДО-ға 
шақырыңыз және маманға 
қайта жіберіңіз. 
Шанкроидты емдеуді 
қамтамасыз етіңіз 
(төмендегі кестелерді 
қолданыңыз) 
және 
венерологиялық 
лимфогранулеманы 
емдеуді қамтамасыз етіңіз 
Егер сіздің аймағыңызда 
шап гранулемасы 
(донованоз) шап 
аймағындағы қабынудың 
жиі кездесетін себебі 
болса, «Менің жыныс 
мүшелерімде жара бар» 
алгоритмін қолданыңыз. 
Қабынуды емдеңіз. 
Флюктуация белгілері 
болған кезде аспирация 
қажет болуы мүмкін. Тілік 
жасамаңыз

Жасөспірімді әр 2 күн сайын кеңес 
беру мен тексеруді қайталау керек 
екеніне көз жеткіздіріңіз.
Қабыну таралмағанына көз 
жеткізу үшін науқасты әр 1-2 күн 
сайын тексеріңіз. 
Қабынған аймақтан сұйықтық алу 
мүмкіндігін талдаңыз.  
Кейбір жағдайларда 14 күннен 
артық емдеу қажет болуы мүмкін. 
Егер жағдай жақсарса, бірақ 
толық қалпына келтіру 14 күннен 
кейін болмаса, емдеуді тағы 7 күн 
жалғастырыңыз.
Егер жақсару болмаса немесе 
14 күндік емдеуден кейін жағдай 
нашарласа, жасөспірімді маманға 
(дермато-венеролог) жіберіңіз.

Жыныс мүшесінің 
жарасы.

«Менің жыныс 
мүшелерімде жара бар» 
алгоритмін қолданыңыз.

Терінің зақымдануы 
нәтижесінде 
инфекцияланған 
лимфа түйіні 
немесе 
жергілікті тері 
инфекциясы.

Инфекцияны емдеңіз
Амоксициллин  
күніне төрт рет 500 мг, жеті 
күн бойы
Қабынуды емдеңіз 
Жергілікті флюктуация 
болған жағдайда қабынған 
сұйықтықтың аспирациясы 
қажет болуы мүмкін. Тілік  
жасамаңыз. 
Маманға (хирургке) 
жіберіңіз, егер: 
- Науқастың жалпы 
жағдайы нашарлайды 

Жасөспірімді ЖДО-ға тексеруге 
шақырыңыз.
Науқасты 1-2 күннен кейін 
тексеріңіз. Егер жағдайы 
жақсармай,  нашарласа, маманға 
(хирургке) қайта жіберіңіз.
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-Несеп жолынан  бөліністер 
- Ұманың ісуі / ісінуі
Назар аударыңыз! Егер 
нормадан тыс ауытқулар 
болса, жасөспірімді жалпы 
медициналық тексеруден өту 
үшін медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

Шапта ісіну жоқ 
немесе
лимфа түйіндері 
шапта үлкеймейді, 
инфекцияның жергілікті 
белгілері жоқ
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- Шаптың қабынуы үлкен және 
құрамында сұйықтық бар 
- Тері инфекциясы үлкен аумақты 
қамтиды 
- Антибиотикпен емдеуге 
қарамастан тері / шап аймағының 
инфекциясы сақталады.

Лимфаденопатия 
қалыпты 
немесе
реактивті

Пациентке оның жағдайы 
қалыпты екенін түсіндіріңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде 
қандай сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» деп 
айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл 
пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Лимфа түйіндері дененің көптеген жерлерінде, соның ішінде шапта орналасқан (басқалары 
мойын мен қолтықта). Лимфа түйіндері -қандағы микробтар мен өлі жасушаларға арналған 
«сүзгі». Реактивті лимфаденопатия - бұл лимфа түйіндері инфекциясыз үлкейетін жағдай, 
бірақ жырылған, кесілген жерлер, бөртпелер және тері инфекциялары арқылы енетін 
микроағзаларды сүзу процесінде. 
Жұқпаланған лимфа түйіні — бұл жағдайда инфекция тікелей лимфа түйініне түседі, ол 
жерде ірің пайда болады. Лимфа түйінінің кейбір тіндеріне зақым келтіру нәтижесінде оларда 
сұйықтық пайда болуы мүмкін.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай? 
Жұқпаланған лимфа түйіні  —  бұл бактериялардың жұмысының нәтижесі. Бұл жағдайдың 
себебі болып табылатын кейбір инфекциялық агенттер жыныстық жолмен беріледі, ал 
басқалары - жоқ. Лимфа түйінінің инфекциясының себебіне байланысты жергілікті тері 
инфекциясы немесе қазіргі жыныс жарасы қосылуы мүмкін.

3. Бұл жағдайдың сенің ағзаңа әсері қандай?
Әдетте реактивті лимфаденопатия жергілікті немесе жалпы мәселелерді тудырмайды. 
Инфекцияланған лимфа түйіндері / қабынғандар ауырсыну мен ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. 
Егер инфекция емделмесе, шап аймағындағы зақымданулар мен ісіну едәуір артуы мүмкін, 
тіпті емдеуден кейін де тыртықтар қалуы мүмкін. Инфекция сонымен қатар температурамен 
және бұлшықет ауруымен бірге жүруі мүмкін.

4. Біз емдеудің қандай әдістерін ұсынамыз және неліктен?   
Реактивті лимфаденопатия әдетте емдеуді қажет етпейді. Кейде кесіп алған жерлер, аяқтардағы 
немесе бөкселердегі бөртпелер, табандағы фурункулалар реактивті лимфаденопатияны 
тудырғандар емдеуді қажет етеді. 
Инфекцияланған лимфа түйіні / қабынған. Біздің мақсатымыз — инфекцияның себебін 
анықтау және оны тиісті препараттармен емдеу. Егер лимфа түйіндерінде сұйықтық болса (өлі 
тіндер, ірің), оны дренаж арқылы, шприцпен тартып алу керек, бұл инфекцияны жеңілдетуге де 
көмектеседі.

5. Сен не істей аласың? 
Жұқтырған лимфа түйіндері бар науқастарға хабарлаңыз:
(I) Ұсынымдарға сәйкес емдеуден өтуді өтінеміз. Егер емдеуді белгіленген мерзімге дейін 
тоқтатса (өзіңді жақсы сезінсең де), рецидив пайда болуы мүмкін. 1-2 күннен кейін қайта 
тексеруге келуді сұраймыз. 
(II) Егер зақымданған аймаққа дренаж жүргізілген болса, аймақты таза және құрғақ ұстауды 
сұраймыз. 
(III) Емдеу курсы аяқталғанға дейін және толық қалпына келгенге дейін жыныстық қатынастан 
аулақ болыңыз. 
(IV) Мұны серіктесіңмен талқыла. Соңғы үш айда барлық серіктестерің тек өз денсаулығы үшін 
ғана емес, сонымен қатар саған қайта жұқтырудың алдын алу үшін де емделуі керек. 
(V) Әр жыныстық қатынаста мүшеқапты дұрыс қолдану жыныстық жолмен жұқтыру қаупін 
едәуір төмендетеді. 
(VI) АИТВ болып табылатын жыныстық жолмен берілетін басқа да инфекцияларға тестілеудің 
қажеттілігін талда.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық осы сұрақтарды қоя отырып, жасөспірім ЖЖБИ оның болашағына қалай әсер ететінін 
білгісі келеді. 

1.Болашақта мен әке бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Қабынудың немесе лимфа түйіндерінің инфекциясының себебі болып табылатын инфекциялар, 
әдетте, балалы болу қабілетіне әсер етпейді. Инфекцияның басқа түрлері балалы болу қабілетіне 
әсер етуі мүмкін.

2. Мен толығымен жазыламын ба
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Лимфа түйіндерінің инфекциясы әдетте бактериялардан болады (патогеннің бір түрі), әдетте 
оларды толығымен жоюға болады.

Бірінші таңдау 
Әр бөлімнен бір 
препараттан таңдаңыз 
(барлығы екі 
препарат) 

Алмастыру үшін 
дәрі-дәрмектер 
(II-қатар)  

Жүктілік, бала емізу 
жағдайында немесе 
16 жасқа дейін 

Шанкроид Ципрофлоксацин³³,³4          
500 мг ішке қабылдау, 
күніне екі рет, үш күн 
бойы немесе 
Эритромицин³5 
500 мг ішке қабылдау, 
күніне екі рет, жеті күн 
бойы. 

Азитромицин 
11 г ішке 
қабылдау,  
немесе
Цефтриаксон 
250 мг бір 
берілетін доза, 
бір берілетін доза 
бұлшықетішілік. 

Эритромицин³6  
500 мг ішке қабылдау, 
күніне төрт рет, 14 
күн (шанкр және LGV 
үшін).

Венерологиялық 
лимфогранулема

Доксициклин³7  
100 мг ішке қабылдау, 
күніне екі рет, 14 күн 
бойы.

Тетрациклин³8 
500 мг ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет,  14 күн 
бойы

Шаптың без түйінін емдеуге ұсынылатын ем

(Ескерту: кейбір жағдайларда 14 күннен артық емдеу қажет болуы мүмкін. Өзгертілген лимфа 
түйіндерін сау тері арқылы аспирациялау керек. Кесу және дренаж немесе түйіндерді алып 
тастау қалпына келтіруді кешіктіруі мүмкін, бұл процедура ұсынылмайды.)

33 Бұл препараттар жүкті немесе бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген.
34 Ципрофлоксацинді қолдану кезінде гонококктардың Neisserioagonorrhoeae төзімділігі ескерілетін болады.
35 Эритромицин эстолаты гепатоуыттылығына байланысты жүктілік кезінде қарсы көрсетілген: тек эритромицин немесе этилсукцинат 
эритромицинінің негізінде ғана қолданылады.
36 Эритромицин эстолаты гепатоуыттылығына байланысты жүктілік кезінде қарсы көрсетілген: тек эритромицин немесе этилсукцинат 
эритромицинінің негізінде ғана қолданылады.
37 Бұл препараттар жүкті немесе бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген.
38 Бұл препараттар жүкті немесе бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілген.
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е) МЕНДЕ ҚЫНАПТАН ӘДЕТТЕН ТЫС БӨЛІНІСТЕР ШЫҒАДЫ / 
ДЫЗЫЛДАУ / ҚЫШУ БАР (ЖҮКТІ ЕМЕС ҚЫЗДАР ҮШІН)
Жасөспірім «Менде қынаптан әдеттен тыс бөліністер шығады / дызылдау / қышу бар» (жүкті 
емес қыздар үшін) деген сұрақтар қойған жағдайда немесе ата-аналар «Менің қызымда 
қынабынан әдеттен тыс бөліністер шығады»,  «Менің қызымның қынабында дызылдау / қышу 
бар» деген сұрақтар қойған жағдайда 23-кестеге сәйкес қынапта ерекше бөліністер/дызылдау, 
қышыну жағдайында консультациялық қызметтер көрсету ұсынымдарын ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: 
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. 
Жасөспірімдерді соңғы екі айда барлық серіктестерге белгілері бар-жоғына қарамастан 
медициналық тексеруден өтуді ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Кез-келген жыныстық белсенді пациентке диагнозға қарамастан, кеңес беріңіз және АИТВ-ға 
тест жасаңыз. Бірақ егер бұл қызметтер қолжетімсіз болса, басқа медициналық ұйымға немесе 
АӨА-мен жұмыс жөніндегі үкіметтік емес ұйымға қайта жіберіңіз. 

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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23-кесте. Қынапта ерекше бөліністер/дызылдау, қышыну жағдайында 
консультациялық қызметтер көрсету ұсынымдары 

Онлайн кеңес
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар тізімін 
құру

Симптомдары 
мен белгілері

Жасөспірімге қашықтықтан 
кеңес беруді келесі 
сұрақтардан бастаңыз:
В Қынаптық бөліністер
Бөліністердің түрін сипаттап 
берші
- Түсі: Бөлініс мөлдір, ақ 
немесе жасыл / сұр / сары 
ма?
- Консистенция: бөліністер 
сулы, шырышты немесе 
майлы ма?
- Иіс: Жағымсыз иісі бар ма?
- Қышу немесе дызылдау: 
қынапта қышу немесе 
дызылдау сезімі бар ма?
Егер іштің төменгі бөлігінде 
ауырсыну болса, елеулі 
мәселенің пайда болу қаупін 
бағалаңыз.
- Сенде іштің төменгі жағында 
ауырсыну бар ма? 
Егер іштің төменгі жағында 
ауырсыну болса: 
- Ықтимал жүктілікті алып 
тастаңыз 
- «Мүмкін мен жүкті 
шығармын?» алгоритмін 
қолданыңыз.

Әңгіме барысында 
келесі күйлерге назар 
аударыңыз: 
Қынаптық бөліністер  
Қынапқа және 
айналасындағы тіндерге 
(вульваға) кіру жағын 
тексеріңіз. 
Тыңдаңыз / зерттеңіз: 
Бөліністер
-Түсі
- Консистенция 
- Иісі
Қабыну: бөртпе, ісіну 
немесе қызару 
Қайта сұраңыз: 
- іштің төменгі бөлігіндегі 
ауырсыну / кернеу
Іштің төменгі бөлігінде 
ауырсыну болған кезде:
- хирургиялық / 
гинекологиялық қауіпті 
бағалаңыз. Мұны күндізгі 
тексеру кезінде жасаған 
дұрыс (егер іштің төменгі 
жағында ауырсыну болса, 
жасөспірімді ЖДО-ға 
шақырыңыз)
Қолмен асып байқаңыз: 
Бұлшықет дефансы 
симптомының болуы 
- Ішперденің тітіркену 
белгілері (кенеттен болған 
декомпрессия кезіндегі 
ауырсыну) 
- Іш қуысында 
түзілімдердің болуы.

Іштің төменгі бөлігінің 
ауыруы немесе ауырсыну 
сезімі және жүктілік

Әдеттен тыс бөліністер 
- Түсі: ақ / жасыл / сұр / 
сары.
- Жағымсыз иіс немесе 
- Консистенциясы: қатты, 
ірімтік
 және
Іштің төменгі бөлігіндегі 
ауырсыну 
немесе
Жатыр мойнының жылжуы 
кезіндегі ауырсыну
Ауытқыған разряд 
(жоғарыда сипатталғандай)  
және
іштің төменгі бөлігінде 
ауырсынудың болмауы
және
Жатыр мойнының жылжуы 
кезінде ауырсынудың 
болмауы 
Қынап қарайтын айнамен 
тексеру кезінде жатыр 
мойнынан бөліністер 
анықталды 
немесе
Гонорея / хламидиоз үшін 
қауіп факторларының болуы
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Бәлкім, жүктіліктің 
асқынуы

Ауруханаға  жіберіңіз 

Жамбас мүшелерінің 
қабынуы (ЖМҚ)
Гонорея, хламидиоз 
және (немесе) мүмкін 
анаэробты инфекция. 

Гонореяны,хламидиозды,
бактериялық вагинозды
және
трихомониазды емдеңіз
(төмендегі кестелерді 
қолданыңыз)

Пациентке 1-2 күннен кейін қайта 
тексерілуді ұсыныңыз.
Егер жақсару байқалмаса, 
гинекологқа ЖДО-ға немесе 
ауруханаға жіберіңіз.

Цервицит 
Гонорея немесе, 
бәлкім, хламидиоз 
Бактериялық  
вагиноз, бәлкім,  
трихомониаз. 

Бактериалды вагинозды,
Трихомониазды және 
кандидозды емдеуді 
қамтамасыз етіңіз 
(төмендегі кестелерді 
қолданыңы). 

Егер симптомдар сақталса, 
пациентке бір аптадан кейін қайта 
тексерілуді ұсыныңыз. 
- Егер пациент емдеу курсын 
аяқтамаса: қайта емдеуді 
тағайындаңыз. 
- Пациент қайтадан жұқтырып 
алған болуы мүмкін немесе 
серіктес (серіктестер) емделмеген: 
қайта емдеуді тағайындаңыз және 
серіктесті (серіктестерді) емдеңіз. 
- Егер пациент және серіктес 
(серіктестер) емдеудің толық 
курсын аяқтаса: 
Мамандарға (гинекологқа, 
урологқа, дерматовенерологқа) 
қайта жіберіңіз.
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- На основе местных 
эпидемиологических данных.
Симптомы других ИППП: 
- генитальная язва 
- отек в паху

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 

Выполните оценку НЕADSS. 

Назар аударыңыз!       
Егер нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз. Егер 
пациент жыныстық 
белсенді болса және 
қажет болған жағдайда 
ғана вагинальды тексеру 
жүргізіңіз.

Қадағалаңыз: 
- Жатыр мойнынан 
шығатын бөліністер. 
Қолмен басып байқаңыз: 
- Жатыр мойнының 
жанасуы мен жылжуы 
кезіндегі ауырсыну.
- Қол тигізгенде аздап 
шаншу және жатыр 
мойнының қызаруы

ЖЖБИ-дің басқа 
белгілері: 
- жыныс жарасы 
- шаптағы ісіну   

Қышу / дызылдау немесе 
бөртпенің болуы
және
Іштің төменгі жағында 
ауырсынудың болмауы 
және 
Жатыр мойнының 
жылжуымен ауырсынудың 
болмауы 
және  
Вагинальды тексеру кезінде 
жатыр мойнынан бөліністер 
анықталған жоқ 
және
Гонорея / 
Хламидиоз үшін қауіп 
факторлары жоқ.

Қышу / дызылдау немесе 
бөртпе байқалмайды
және
Іштің төменгі жағында 
ауырсынудың жоқтығы
және 
Жатыр мойнының 
жылжуымен ауырсынудың 
болмауы 
және  
Қынапты қарау кезінде 
жатыр мойнынан бөліністер 
анықталған жоқ 
және
Гонорея / 
Хламидиоз үшін қауіп 
факторлары жоқ.



175

Вульвовагинит 
Ықтимал  кандидоз 
Бактериалды вагиноз 
және трихомониаз 
болуы ықтимал.

Бактериалды вагиноз бен
трихомониазды емдеуді 
қамтамасыз етіңіз 
(төмендегі кестелерді 
қолданыңыз).

Егер симптомдар сақталса, 
пациентке бір аптадан кейін қайта 
тексеруді ұсыныңыз. 
- Егер пациент емдеу курсын 
аяқтамаса, емдеуді қайталаңыз. 
- Егер пациент емдеу курсын 
аяқтамаса, гонорея мен 
хламидиозды емдеуді 
тағайындаңыз.  
Бір аптадан кейін жағдайды қайта 
бағалаңыз.
Егер жақсару байқалмаса, 
маманға (гинекологқа) қайта 
жіберіңіз.

Вульвовагинит 
Бактериалды вагиноз 
және, бәлкім, 
трихомониаз

Бактериалды вагиноз 
бен трихомониазды 
емдеуді қамтамасыз етіңіз 
(төмендегі кестелерді 
пайдланыңыз)

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Сұйық консистенциядағы 
мөлдір бөліністер
және
Қынапта ауырсыну, 
дызылдау немесе қышу жоқ 
және
Бөліністер циклді (циклдің 
ортасында көп мөлшерде 
және сулы болады) 
немесе 
Жасөспірім қызда әлі 
етеккір циклі жоқ, бірақ 
жыныстық жетілуге жетті 
(төсінің белгілі бір өсуі және 
шат аймағында түктердің 
пайда болуы анықталды).
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Қынаптық бөліністер 
қалыпты / 
физиологиялық

Пациентте бәрі дұрыс 
екеніне көзін жеткізіңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Бірінші таңдау. 
Төмендегі 
препараттардан біреуін 
таңдаңыз 

Алмастыру үшін 
дәрі-дәрмектер 
(II- қатар) егер 
пациент

Егер пациент жүкті 
болса немесе 
емізетін болса 
Төменде 
көрсетілгендерден 
бір препаратты 
таңдаңыз

Кандидоз Миконазол 
Қынаптық тығындәрі
200 мг, күніне біреуден, 
үш күн бойы немесе
Клотримазол³9  
Қынаптық  
таблеткалар, 
100 мг, күніне екеуден, 
үш күн бойы немесе 
Флуконазол 
Таблетка 150 мг, ішке 
қабылдау, бір рет 
берілетін доза. 

Нистатин
Қынаптық 
таблетка 100 000 
бірлік, күніне біреу, 
14 күн бойы

Миконазол
200 мг, Қынаптық 
суппозитории күніне 
біреуден, үш күн бойы 

немесе 
Клотримазол
Қынаптық таблетка 
100 мг, күніне екеу, үш 
күн бойы 

немесе 
Нистатин
100 000 бірлік, 
қынаптық таблетка, 
күніне біреу, 14 күн 
бойы.

Кандидозды емдеу       

39 Клотримазол, белгілі бір елдерде қол жетімді бір реттік доза (500 мг) кандидоз үшін де тиімді.
40 Ципрофлоксацинді пайдалану кезінде гонококктардың сезімталдығы ескеріледі.
41 Бұл препараттар жүкті әйелдерге қарсы көрсетілген.
42 Бұл препараттар жүкті әйелдерге қарсы көрсетілген.
43 Метронидазолмен емделетін пациенттерге спирттік ішімдіктер қолдануға болмайды. Метронидазол жүктіліктің бірінші триместрінде 
алынып тасталады.

Әр бөлімнен препаратты таңдаңыз (яғни, барлығы үш препарат)

Гонорея Цефтриаксон 250 мг, дәрі егу, бұлшықетішілік немесе
Цефиксим 400 мг, ішке қабылдау, бір рет берілетін дозада немесе
Ципрофлоксацин40  500 мг бір рет берілетін дозада немесе
Спектиномицин 2 г, дәрі егу, бұлшықетішілік.

Хламидиоз Доксициклин4¹  100 мг ішке қабылдау, күніне екі рет, 14 күн
немесе
Тетрациклин4²  500 мг, ішке қабылдау, күніне төрт рет, 14 күн

Анаэробты 
инфекция

Метронидазол4³  400-500 мг, ішке қабылдау, күніне екі рет, 14 күн 
бойы

Жамбас мүшелерінің қабынуын (ЖМҚ) емдеу
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Бірінші таңдау. 
Төмендегі 
препараттардан 
біреуін таңдаңыз 

Алмастыру үшін 
дәрі-дәрмектер           
(II- қатар) егер 
пациент

Егер пациент жүкті 
болса, бала емізетін 
болса немесе                              
16 жасқа 
дейін. Төменде 
көрсетілгендерден 
бір препаратты 
таңдаңыз

Гонорея Цефиксим
100 мг, ішке қабылдау, 
бір реттік доза немесе
Цефтриаксон 1
250 мг бұлшықетішілік.

Ципрофлоксацин44  
500 мг, ішке 
қабылдау, бір реттік 
доза немесе
Спектиномицин
2г, бұлшықетішілік.

Цефиксим
400 мг, ішке қабылдау, 
бір реттік доза немесе
Цефтриаксон
125 мг, 
бұлшықетішілік.

Хламидиоз Азитромицин
11 г, ішке қабылдау, бір 
реттік доза 

немесе

Доксициклин45 
100 мг, ішке қабылдау, 
күніне екі рет, жеті күн 
бойы.

Офлоксацин46                 
300 мг, ішке 
қабылдау, күніне екі 
рет, жеті күн бойы 
немесе
Тетрациклин
500 мг, ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет, жеті күн 
бойы
Эритромицин
500 мг, ішке 
қабылдау, күніне 
төрт рет, жеті күн 
бойы

Эритромицин47 
500 мг, ішке қабылдау, 
күніне төрт рет, жеті 
күн бойы
Азитромицин
1 г, ішке қабылдау, бір 
реттік доза

Цервицитті емдеу 

44 Ципрофлоксацинді қолданған кезде гонококктардың жергілікті тұрақты нұсқалары ескеріледі.
45 Доксициклин, тетрациклин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин жүктілік және бала емізу кезеңінде ұсынылмайды.
46 Хламидиоз инфекциясын емдеу үшін қолданылған Офлоксацин гонорея үшін де тиімді.
47 Эстолат эритромицин жүктілік кезінде оның гепатоуыттылығына байланысты қарсы болады: тек эритромицин немесе эритромицин 
этилсукцинаты негізінде қолданылады.
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Бірінші таңдау. 
Төмендегі 
препараттардан 
біреуін таңдаңыз 

Алмастыру үшін 
дәрі-дәрмектер 
(II- қатар) егер 
пациент

Егер пациент жүкті 
болса немесе 
емізетін болса 
Төменде 
көрсетілгендерден 
бір препаратты 
таңдаңыз

Бактериалды 
вагиноз

Метронидазол48 
2 г, ішке қабылдау, бір 
реттік доза 
немесе 
Метронидазол
400 немесе 500 мг 
ішке қабылдау, күніне 
екі рет, жеті күн бойы.

Клиндамицин, крем 
2%, бүтін аппликатор 
(5 г), қынапішілік, 
ұйқыға дейін, жеті 
күн бойы 

немесе

Клиндамицин
300 мг, ішке 
қабылдау, күніне екі 
рет, жеті күн бойы.

Бірінші триместрден 
кейін оңтайлы

Метронидазол
200 немесе 250 мг, 
ішке қабылдау, күніне 
үш рет,  

немесе
Метронидазол
гель 0,75%, бүтін 
аппликатор (5 г), 
қынапішілік, күніне екі 
рет, бес күн бойы 

немесе
Клиндамицин,
крем 2%, бүтінй 
аппликатор (5г), 
қынапішілік, ұйқыға 
дейін,  жеті күн бойы.Трихомониаз Тинидазол

2г, ішке қабылдау, 
бір реттік доза 

немесе 
Тинидазол 
500 мг, ішке 
қабылдау, күніне екі 
рет, бес күн бойы.

Бактериалды вагиноз бен трихомониазды емдеу

48 Метронидазолмен немесе тинидазолмен емделетін пациенттер алкогольден аулақ болу керек. Метронидазолды жүктіліктің бірінші 
триместрінде қабылдау ұсынылмайды.
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Қынаптық бөліністерді жіктеу және емдеу туралы медициналық 
қызметкерге арналған қосымша ақпарат

Саны, түсі немесе иісі жағынан әдеттен тыс қынаптық бөліністерге қатысты жүгінулер көп  
жағдайда жыныстық жолмен де, басқа жолмен де (бактериалды вагиноз, зеңдік зақымдау) 
берілуі мүмкін қынаптық инфекцияның (вагиниттің) белгісі болып табылады. Сирек 
жағдайда қынаптағы бөліністер гонореядан немесе хламидиоздан туындаған жыныстық 
жолмен берілетін жатыр мойны инфекциясының (цервицит) нәтижесі болуы мүмкін. Тиісті 
сынақсыз (қымбат және барлық жерде қол жетімді емес) немесе қынаптық тексерусіз 
цервицит жағдайларын анықтау қиын мәселе болып табылады.  

Жыныстық қатынасқа түскен және әдеттен тыс қынаптық бөліністерге атап өткен барлық 
жүкті емес жасөспірім қыздар бактериалды вагинит пен трихомониаздан емделуі керек. 

Кандидоздан қосымша емдеу осы жағдайдың белгілері болған кезде тағайындалады 
(жоғарыдан қараңыз). Жатыр мойны инфекциясын қосымша емдеу белгілері немесе қауіп 
факторлары болған жағдайда (жоғарыдан қараңыз) немесе пациент топтың өкілі болса немесе 
гонорея / хламидиоз ауруы жоғары жерде тұрса тағайындалады.

Гонорея мен хламидиоздан емделген пациенттер үшін: олардың соңғы екі айдағы барлық 
жыныстық серіктестері белгілердің болуына қарамастан бірдей емдеуден өтуі керек. 

Қынаптық бөліністері бар жүкті жасөспірім-қыздарға қатысты ескеретін арнайы 
аспектілер бар екендігін есте сақтау керек: 
• Жүктілік кезінде қалыпты бөліністердің көлемі артуы мүмкін. 
• Кандидоз жүктілік кезінде жиі кездеседі. 
• Қанды бөлінділер жатырдан тыс жүктілікті немесе түсік тастау қаупін көрсетуі мүмкін. 

Температура, қан кету, іштің ауыруы және амниотикалық сұйықтықтың шығуы — 
амниотикалық қапшықтағы немесе сепсистегі инфекцияның белгілері. Егер жүктіліктің 
асқынуы болмаса, қалыпсыз қынаптық бөліністері бар барлық әйелдерді емдегенде 
кандидозы, трихомониазы және бактериалды вагинозы бар деп қарастырған жөн (жүктілік 
кезіндегі бактериалды вагинозды емдеу әртүрлі: метронизадол 200-250 мг, ішке қабылдауа, 
күніне үш рет, жеті күн бойы). Тиісті емдеуден өткен пациентте ауруы қайталанған жағдайда 
оны кандидоздан қайта емдеу керек.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Қалыпты қынаптық бөліністер мөлдір түсті, қою емес, иіссіз (немесе орташа иісі бар). Егер 
бөліністер етеккір циклінің ортасында жабысқақ, созылмалы болып кетсе, бұл қалыпты 
жағдай. 
Вагинит - бұл бөліністердің түсінің, консистенцияны және (немесе) иістің өзгеруіне әкелуі мүмкін 
қынаптық инфекция. Инфекция нәтижесінде қынап пен вульва (қынаптың кіреберісіндегі 
аймақ) тітіркенуі мүмкін. 
Цервицит - бұл жатыр мойнының инфекциясы (жатыр мойны каналының сыртқы тесігі), бұл 
әдетте қалыпсыз қынаптық бөліністерге әкеледі, кейде жыныстық қатынас кезінде ауырсынуға 
немесе қан кетуге әкеледі. 
Жамбас мүшелерінің қабынуы (ЖМҚ) - бұл жатыр мойны инфекциясы жатырға және 
(немесе) жатыр түтіктеріне таралып, қабынуды тудыратын жағдай. ЖМҚ көбінесе іштің төменгі 
бөлігіндегі ауырсынумен және әдеттен тыс қынаптық бөліністермен бірге жүреді.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай? 
Қалыпты қынаптық бөліністер қынап қабырғалары мен жатыр мойнының қабырғаларын 
жабатын бездермен өндіріледі. Вагиниттің себебі бактериялар мен саңырауқұлақтар болып 
табылады, олар жыныстық қатынас кезінде енуі мүмкін немесе кейбір дәрі-дәрмектерді 
(мысалы, антибиотиктер немесе ішке қабылдайтын контрацептивтер), қынапты сумен, басқа 
сұйықтықтармен немесе сабынмен бүркіп жуудың нәтижесінде жанама әсер етуі мүмкін 
(мысалы, жүктілік кезінде). 
ЦЦервицит және ЖМҚ бактериялардан туындайды, олар әдетте жыныстық жолмен беріледі.

3. Бұл жағдайдың ағзаға әсері қандай?   
Қалыпты қынаптық бөліністер ағзаға әдетте теріс әсер етпейді. 
Вагинит қынаптың айналасында ауырсынуды, қышуды немесе тітіркенуді тудыруы мүмкін. 
Цервицит жыныстық қатынас кезінде ауырсынуды немесе қан кетуді және қынаптан әдеттен 
тыс бөліністерді тудыруы мүмкін. Ол ЖМҚ-ға себеп болуы мүмкін. 
ЖМҚ қынаптан қалыпсыз бөліністерді  және (немесе) іштің төменгібөлігінде ауырсынуға әкелуі 
мүмкін. Бұл бедеулік немесе жатырдан тыс жүктілік сияқты жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін.

4. Біз емдеудің қандай әдістерін ұсынамыз және неліктен?  
Емдеудің мақсаты – инфекцияның(-лардың) көзін анықтау және оларды тиісті препараттармен 
емдеу.  

5. Сен не істей аласың? 
Қынаптық бөліністері қалыпты деп танылған пациенттер үшін:
(I) сумен немесе басқа құралдармен бүркіп жуудан аулақ болыңыз. Бұл тітіркенуді тудыруы 
мүмкін, сонымен қатар табиғи қорғаныс механизмін қамтамасыз ететін заттарды жойып, 
вагинитке әкелуі мүмкін түрлі инфекциялық агенттердің ену және даму мүмкіндігін арттырады. 
Расталған вагиниті бар пациенттер үшін: 
(I) тармаққа қосымша: 
(II) Ұсынылған емді аяқтауыңды сұраймыз. Белгіленген мерзімге дейін емді тоқтату (егер өзіңді 
жақсы сезінсең де) қайталануды тудыруы мүмкін. Егер симптомдар сақталса, бір аптадан кейін 
немесе одан ертерек қайта тексеруге келуді сұраймыз. 
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(III) Емдеу аяқталғанға дейін және толық жазылғанға дейін жыныстық қатынастан аулақ 
болуды сұраймыз. 
(IV) Әр жыныстық қатынаста мүшеқапты дұрыс қолдану ЖЖБИ жұқтыру қаупін едәуір 
төмендетеді.
(V) АИТВ болып табылатын жыныстық жолмен берілетін басқа да инфекцияларға тестілеудің 
қажеттілігін талда. Цервицит немесе ЖМҚ расталған пациенттер үшін: 
(I)-(V)тармақтарға қосымша: 
(VI) Серіктесіңмен (серіктестеріңмен) сөйлес. Соңғы екі айдағы барлық серіктестерің тек 
денсаулығы үшін ғана емес, сонымен қатар саған қайта жұқтырудың алдын алу үшін де емделуі 
тиіс.

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды): 
Барлық осы сұрақтарды қоя отырып, жасөспірім ағымдағы инфекция оның болашағына қалай 
әсер ететінін білгісі келеді. 

1.Болашақта мен әке бола аламын ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Цервицит, ЖМҚ, сондай-ақ вагиниттер, егер олар уақтылы анықталса және дұрыс емделсе, 
болашақта ешқандай салдары болмауы керек. Егер цервицит немесе ЖМҚ уақтылы 
анықталмаса немесе дұрыс емделмесе, бұл балалы болу қабілетіне әсер етуі мүмкін. Мұны 
дәл қашан болғанын анықтау өте қиын. 

2. Мен толығымен сауығып кетемін ба? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Вагинит, цервицит және ЖМҚ әдетте бактериялар мен зеңдерден туындайды, оларды 
толығымен емдеуге болады. Егер инфекция тағайындалған емнен кейін жойылмаса немесе 
қайталанулар пайда болса, қайта тексеруге және емдеуге оралыңыз.
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2.5 АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ОНЛАЙН 
КЕҢЕС БЕРУ  
а) МҮМКІН, МЕНДЕ АИТВ?
Егер жасөспірім мынадай сұрақ қойса: «Мен өткен аптада жыныстық қатынасқа түстім, мен 
АИТВ-ны жұқтырып алдым деп қорқамын», «Мен шамамен екі апта бойы жөтеліп жүрмін. Бұл 
АИТВ-инфекциясын білдіруі мүмкін бе?», немесе егер ата-ана келесі сұрақты қойса: «Менің 
ұлым / қызым соңғы кездері өзін нашар сезініп жүр. Бұл АИТВ-инфекциясы болуы мүмкін бе?»,  
24-кестеге сәйкес АИТВ-ға күдік болған кезде консультациялық қызметтер көрсету кезінде 
ұсынымдарды ұстанған жөн. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: 
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз.
Жасөспірімге, оның сөзін үзбей, сөйлеуге рұқсат етіңіз. Бұл оның АИТВ-ны жұқтыру 
жолдарын қалай түсінетінін білуге мүмкіндік береді.
Медициналық тексеру үшін бетпе-бет кеңесуге келгені дұрыс болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Бұрын байқалған немесе қазір бар ЖЖБИ АИТВ-инфекциясының қауіп факторы болып 
табылады.
Барлық ЖЖБИ-ді тиісті алгоритмді қолдана отырып емдеңіз. Жасөспірімдерді соңғы екі 
айда барлық серіктестерге белгілері бар-жоғына қарамастан медициналық тексеруден өтуді 
ұсынғаны үшін мадақтаңыз. 
Контрацепция және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы кеңес беріңіз
Егер адам үш айдан аз уақыт бұрын АИТВ-инфекциясын жұқтыру қаупіне тап болса, теріс нәтиже 
жасөспірімнің АИТВ-ны жұқтырмағанын да, инфекцияның болғанын, бірақ антиденелер ағзада 
әлі дамымағанын білдіруі мүмкін екенін түсіндіріңіз. АИТВ тестін 6-8 аптадан кейін қайталауға 
кеңес беріңіз.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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24-кесте. АИТВ-ға күдік болған кезде консультациялық 
қызметтер көрсету кезіндегі ұсынымдар

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Жасөспірімге қашықтықтан 
кеңес беруді келесі 
сұрақтардан бастаңыз:
Неліктен сен АИТВ 
жұқтырып алуым мүмкін 
деп ойлайсың?
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты белгілер?
Сенде қазір бар / жақында 
болды: 
- Айтарлықтай салмақ 
жоғалту 
- Ұзақ диарея 
- Ұзақ жөтел 
- Ұзақ температура 
- Теріге немесе ауызға 
шыққан ауыртпалықсыз, 
қызыл түйіндер 
- Ауызда ақ дақтар
-  Лимфа түйіндерінің 
ауырсынусыз ұлғаюы.

АИТВ-инфекциясы-мен 
байланысты аурулар. 
- Саған туберкулез диагнозы 
қойылған кез болды ма? 

АИТВ - инфекциясының 
жұқтырудың қауіп 
факторлары. 
- Сен әр жыныстық 
қатынаста мүшеқапты 
қолданасың ба? 
- Сенде жыныстық 
серіктестер көп болды ма? 
- Сенің серіктесіңде серіктестер 
көбірек болған  ба?

Әңгімелесу кезінде келесі 
жай-күйлерге назар 
аударыңыз: 
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты белгілер.
Тексеріңіз:
- 10% - дан артық салмақ 
жоғалту (егер бұрынғы 
салмағыңды білсең)

салмақ жоғалту % = (өткен 
кездегі салмақ - қазіргі 
кездегі салмақ) x 100 

 Өткен кездегі салмақ
- Саркома Капоши 
(терідегі және (немесе) 
ауыздағы ауыртпалықсыз 
қызылкүрең іріңсіз 
бөртпелер). 
- Ауыз қуысында 
кандидоз (саңырауқұлақ 
инфекциясы). 
-Жалпы лимфаденопатия
- Күрделі инфекциялардың 
белгілері (мысалы, 
тыныс алу жолдарының 
инфекциясы).
ЖЖБИ белгілері.
- Жыныс жарасы 
- Шаптағы ісіну / 
лимфаденит 
- Қынаптан бөліністер  
- Ермүшеден бөліністер 
- Ұманың ісінуі / 
ауырсынуы.
Назар аударыңыз! Егер 
нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген 
симптом 
немесе
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген белгі 
немесе
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген 
ауру (анықталған немесе 
анықталмаған қауіп 
факторларымен) 

АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген 
қауіп факторы жоқ
немесе
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген белгі 
немесе
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген 
ауру (анықталған немесе 
анықталмаған қауіп 
факторларымен) 
немесе
АИТВ-инфекциясымен 
байланысты кез келген 
симптом жоқ

АИТВ-инфекциясы үшін 
қауіп факторлары жоқ
және
- АИТВ инфекциясымен 
байланысты симптомдар 
жоқ 
және
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Әдетте АИТВ-
мен байланысты 
симптомдарды, 
белгілерді немесе 
жағдайларды 
тудыратын АИТВ-
инфекциясына күдік.

Жағдайды түсіндіріңіз. 
Кеңес беріңіз және АИТВ-
ға тестілеуге шақырыңыз 
немесе тиісті қызмет 
көрсететін ұйымға 
жіберіңіз. 
Қауіпсіз жыныстық 
қатынас / АИТВ жұқтыру 
қаупін азайту туралы кеңес 
беріңіз. 
АИТВ-мен байланысты 
барлық анықталған 
жағдайларды емдеуге 
инфекционист-маманға 
жолдаңыз.

ЖДО-да қайта кеңес беру туралы 
келісіңіз 
және 
(немесе) басқа маманға 
(инфекционистке) қайта жіберіңіз.

АИТВ-инфекциясын 
жұқтыру қаупі.

Жағдайды түсіндіріңіз. 
Қауіпсіз жыныстық 
қатынас / АИТВ жұқтыру 
қаупін азайту туралы кеңес 
беріңіз. 
Құпия  кеңес беруді және 
АИТВ-ға ерікті тестілеу 
ұсыныңыз немесе сәйкес 
қызметтерді көрсететін 
ұйымға қайта жіберіңіз. 

Қайта бару туралы келісіңіз 
немесе басқа маманға (құпия 
кеңес беру және АИТВ-ға ерікті 
тестілеу кабинетінің кеңесшісіне) 
қайта жіберіңіз.

АИТВ жұқтыру қаупі 
екіталай.

Жағдайды түсіндіріңіз. 
Қауіпсіз жыныстық 
қатынас және АИТВ 
жұқтыру қаупін азайту 
бойынша ұсыныстар 
беріңіз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.
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- Соңғы 72 сағат ішінде сенде 
қорғалмаған жыныстық 
қатынас болды ма?
- Сен есірткіні көктамыр ішіне 
қолданғансың ба? 
ЖЖБИ белгілері 
- Бар / болған: 
- Жара / жыныс мүшесіндегі 
зақымдану 
- Қынаптан бөліністер 
- Ермүшеден бөліністер 
- Ұма аймағындағы ісіну / 
ауырсыну.
Жыныстық және 
репродуктивті денсаулықты 
бағалаңыз.
НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

- АИТВ инфекциясымен 
байланысты белгілер жоқ 
және
- АИТВ-инфекциясымен 
байланысты аурулар жоқ
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Оның ешқандай проблемасы жоқ 
екеніне көз жеткізіңіз. Ол үшін 
қосымша сұрақтар қойыңыз. 
Бұл пациенттің бетпе-беті кеңес 
беру бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес беру 
техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

АИТВ-ға тестілеуге дейін ұсынылатын ақпарат және талқыланатын 
аспектілер:

1. Жасөспірімнің АИТВ туралы негізгі ақпаратты түсінуін тексеріңіз. 
• АИТВ деген не? 
• АИТВ қалай жұғады (және бұл инфекцияны қалай жұқтыруға болмайды)? 
• АИТВ инфекциясының қалай алдын алуға болады? 
• АИТВ-ның ағзаға әсері қандай?  
• АИТВ диагнозы қойылған адамдарға медицина қызметкерлері не ұсына алады? (Қажет 

болса, білім кемшіліктерін жойып, қате түсініктерді түзетіңіз).

2. АИТВ-ға тестілеу туралы негізгі мәліметтерді беріңіз.
(I) АИТВ тесті дегеніміз не? 

• АИТВ тесті - бұл организмде АИТВ-ның болуына жауап ретінде организм шығаратын 
табиғи табиғи химиялық заттардың (антиденелердің) болуын анықтайтын қан анализі. 
Бұл антиденелерді АИТВ жұқтырғаннан кейін 8-12 аптадан кейін организм шығарады. 

(II) АИТВ-ға тесттің оң немесе теріс нәтижесі нені білдіреді? 
• АИТВ-ға тестілеудің оң нәтижесі тест тапсырған адамның АИТВ-жұқтырғандығын 

білдіреді.  Тесттің теріс нәтижесі тест тапсырған адамның АИТВ жұқтырмағанын білдіреді. 
Алайда, жоғарыда айтылғандай, АИТВ-мен анықталған антиденелер инфекциядан кейін 
8-12 аптадан бұрын шығарылмайды. Осылайша, жұқтырғаннан кейінгі алғашқы үш ай 
ішінде АИТВ-ға тест теріс болуы мүмкін, ал тестіленген адам АИТВ-ны жұқтыруы мүмкін.

(III) Неліктен АИТВ-ға тест жасау керек? АИТВ-ға тест жасаудың кем дегенде төрт себебі бар. 
• Медицина қызметкерлері ағзада АИТВ тудыратын вирустың көбеюіне жол бермеу үшін 

тиімді дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ете алады. 
• Медицина қызметкерлері АИТВ-ның ағзаға әсерінің салдары болып табылатын басқа 

жағдайлардың (мысалы, туберкулез) алдын-алу немесе емдеу үшін дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз ете алады. 

• Егер АИТВ жұқтырған әйел балалы болғысы келсе, ол ұрықтың (құрсақта) АИТВ жұқтыру 
ықтималдығын азайту үшін дәрі қабылдай алады. 

• АИТВ мәртебесін білу адамға өзін қорғау және басқаларды инфекциядан қорғау үшін 
қажетті шараларды қабылдауға көмектеседі.

3. Жасөспірімнің тест жасауға дайын екеніне көз жеткізіңіз, егер иә болса, 
тестілеуге саналы түрде келісім алыңыз.   
Саналы келісім жасөспірім АИТВ туралы, АИТВ-ға тестілеу туралы негізгі ақпаратты алғанын, 
толық түсінгенін және тестілеуден өтуге келіскенін болжайды. Жасөспірімнен тест жасағысы 
келетінін сұраңыз, егер солай болса, одан тест тапсыруға келісетіні туралы нақты айтуды 
сұраңыз. Есіңізде болсын, пациент АИТВ тестінен бас тартуға құқылы.

4.Сіз ұсынуыңыз керек ақпарат және АИТВ тестінің нәтижелерін ұсынбас 
бұрын талқыланатын мәселелер:
Саналы келісім жасөспірім АИТВ туралы, АИТВ-ға тестілеу туралы негізгі ақпаратты алғанын, 
толық түсінгенін және тестілеуден өтуге келіскенін болжайды. Жасөспірімнен тест жасағысы 
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келетінін сұраңыз, егер солай болса, одан тест тапсыруға келісетіні туралы нақты айтуды 
сұраңыз. Есіңізде болсын, пациент АИТВ тестінен бас тартуға құқылы.

Сіз ұсынуыңыз керек ақпарат және АИТВ тестінің нәтижелерін ұсынбас бұрын 
талқыланатын мәселелер:

• Талқылауда оң немесе теріс тест нәтижесінің мәні туралы не айтылғанын еске түсіріңіз. 
• Жасөспірім тест нәтижесімен бөліскісі келетін адам бар ма деп сұраңыз. 
• Тест нәтижелерін күту қиын екенін түсініп, жасөспірімге өз түсінігіңізді көрсетіңіз. 

Жасөспірімге қолдау көрсетіңіз.

Тест нәтижесі оң болған жағдайда (егер АИТВ-инфекциясы расталса) сіз ұсынуыңыз керек 
ақпарат және талқыланатын мәселелер:

• Тест нәтижелері туралы хабарлаңыз. 
• Есіңізде болсын, «жаман» жаңалық қатты реакция тудыруы мүмкін. 
• Жасөспірімге жанашырлық танытып, жайлылықты қамтамасыз етіңіз. 
• Жасөспірім тест нәтижелерінің салдарын түсінетінін тексеріп, қажет болған жағдайда 

қосымша түсініктеме беріңіз. 
• Тест нәтижелері туралы хабардар болу керек адамдар туралы сөйлесіңіз. 
• Қандай қолдау қызметтерін ұсынуға болатындығын түсіндіріңіз. 
• Ол қандай шұғыл қолдауды қажет ететінін біліңіз. 
• Жасөспірім талқылауды жалғастыру үшін қайтадан келе алатын күнді атаңыз.

Жасөспірімнің нәтижемен бөлісу ниетін қолдаңыз:
Жасөспірімге АИТВ-ны жұқтыру туралы айту керек адам жайлы ойлау пайдалы болатынын 
айтыңыз. Ата-аналар, басқа отбасы мүшелері мен достары қолдаудың құнды көзі бола алады. 
Жасөспірімге өзіне сенетін және көмек сұрай алатын бір немесе екі жақын адамды анықтауға 
кеңес беріңіз.

Тест нәтижесі теріс болған жағдайда яғни, адамның АИТВ жоқ екендігі расталады) сіз 
ұсынуыңыз керек ақпарат және талқыланатын мәселелер (: 

• Тестілеу нәтижесі туралы хабарлаңыз. 
• Есіңізде болсын, тіпті «жақсы» жаңалықтар да қатты реакция тудыруы мүмкін. 
• Уақыт бөліп, жасөспірімді тыныштандыруға көмектесіңіз. 
• Жасөспірім тест нәтижелерінің сладарын түсінетіндігін тексеріп, қажет болған жағдайда 

қосымша түсініктеме беріңіз. 
• Тиісті қорғаудың арқасында АИТВ тестінің нәтижесі теріс болуы үшін қажетті шараларды 

жалғастырудың маңыздылығын атап өтіп, сіз бере алатын қолдауды белгілеңіз 



192 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

2.6 БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР / ДЕНСАУЛЫҚ 
ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ СҰРАҚТАР БОЛҒАНДА 
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ  
а) МЕНІҢ ІШІМ АУЫРАДЫ
Егер жасөспірім «Менің ішім ауырады» деген сұрақ қойса, немесе егер ата-ана: «Менің ұлымның 
/ қызымның іші ауырады» - деп сұраған жағдайда 25-кестеге сәйкес іштің ауыруы кезінде 
консультациялық қызметтер көрсету алгоритмін қолдану ұсынылады.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет көрсетуді 
бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз;
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Тексергеннен кейін барлық жасөспірімдерге үйде болғанда іштің ауыруына қатысты айтыңыз: 

• Ауырсыну күшейеді 
• Ауырсыну іштің оң жағына ауысады 
• Әр тамақтан кейін немесе сұйықтық ішкеннен кейін құсу қосылды немесе 
• Іш ширыға түседі.

Оған қайтадан тексеруге келу, (немесе) 103 жедел медициналық көмек шақыру керек.     

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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25-кесте. Іштің ауыруы кезінде консультациялық 
қызметтер көрсету алгоритмі

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Жасөспірімге қашықтықтан 
кеңес беруді келесі 
сұрақтардан бастаңыз:
Ауырсыну
- Қай жерде ауырады? 
- Белгілі бір жерде ауырады 
ма? 
- Бұл ауырсыну қашаннан 
бері бар? 
- Ауырсыну қандай (жеңіл / 
орташа немесе күшті)? 
- Ауырсыну созылмалы 
немесе жіті екенін 
анықтаңыз.

Асқазан-ішектен қан кету 
- Нәжісіңде қан іздері бар ма? 
- Нәжісің қара түсті ма? 
- Сенде қан құсу болды ма? 

Диарея 
- Сенде диарея бар ма? 
- Пациентте күніне үш реттен 
көп үлкен дәретке барады ма 
деп сұраңыз.

Вирустық инфекция 
- Қазіргі уақытта тұмаумен 
ауырмайсың ба? 
Іш қату 
- Іш қату бар ма? 
Егер «иә» деген жауап болса, 
жасөспірімнің мәселелерін 
анықтау үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз.

Әңгімелесу кезінде келесі 
жай-күйлерге назар 
аударыңыз:
Іш
Іштің ісіну белгілеріне 
назар аударыңыз:  
- Мен іштегі қалың 
қатаюды сезінемін 
- Менде іштің кез-келген 
бөлігінде ауырсыну 
сезімдері бар 
Нәжіс
Қарастырыңыз:  
Анамнезде қанды 
бөліністер бар нәжісте қан 
іздері бар немесе нәжіс 
қара түсті. Пациенттен 
талдау үшін үлгіні әкелуін 
сұраңыз.

Жүктілік 
Жүктілік белгілерінің 
бар-жоғын тексеріңіз, 
«Мен жүкті бола 
аламын ба?» алгоритмін 
пайдаланыңыз.

Егер қыз жыныстық 
белсенді болса: ЖЖБИ 
белгілерін тексеріңіз.  

Төмендегі белгілердің 
кез-келгеніне назар 
аударыңыз: 
- Іштің орташа немесе айқын 
кебуі 
- Нәжістегі қан іздері/ нәжіс 
қара түсті 
Егер көзбе-көз тексеруді 
орындай алсаңыз
- Оң жақ мықын 
шұңқырындағы сезімталдық 
/ ауырсыну
- Сезімталдық / ауырсыну 
кенеттен болған 
декомпрессияға реакция 
ретінде (ішперденің тітіркену 
белгісі)
- Пальпацияланатын 
түзілімдер
- Ішек перистальтикасы 
естілмейді

Кез келген ауырсыну 
аномалды қанды қынаптық 
аясында 
немесе
Ауырсыну орташадан 
күштіге дейін
және
Жүктілік 
немесе
Ықтимал жүктілік. 

Егер жоғарыда аталған 
белгілердің ешқайсысы 
болмаса, келесілерді 
қарастырыңыз:
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Шұғыл хирургиялық 
жағдай

Ауруханаға қайта жіберіңіз.

Жүктілікке немесе 
ықтимал жүктілікке 
байланысты 
ауырсыну.  

Ауруханаға қайта жіберіңіз.
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Егер ол жасөспірім (қыз) 
болса: 
Етеккір циклі 
- Сенде қазір етеккір бар ма 
(немесе қынаптан қан кету 
бар ма)? 
Егер «иә» деген жауап болса: 
- Бөлінділер қаншалықты 
мол, әдеттегідей немесе одан 
да көп?
- Сен қазір екі етеккірдің 
арасындасың ба (циклдің 
ортасында / овуляция 
кезеңінде)? 
Егер жоғарыда көрсетілген 
кез келген сұрақтарға жауап 
«иә» болса:
- Бұл ауырсыну айдың бір 
күнінде қайталана ма?

Несеп шығару жолдарының 
инфекциясы 
- Зәр шығарғанда 
дызылдауды сезінесің ба? 
Жүктілік 
- Жүкті болуым мүмкін деп 
ойлайсың ба? 
Егер жауап «иә» болса, оның 
жүктілік туралы күдігінің 
себептерін талдаңыз.
Егер жүктілік мүмкіндігі 
анықталмаса: 
- Сен жыныстық белсендісің 
бе? 
Егер жауап «иә» болса, 
«Мен жүкті бола аламын» 
алгоритмін қолданыңыз. 
Жамбас мүшелерінің 
қабынуы 
Егер сіз жыныстық белсенді 
болсаңыз: 
- Сенде қынабыңнан 
аномальды бөліністер болған 
ба?

Назар аударыңыз! Егер 
нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден, оның ішінде 
ішін тексеру үшін, 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз. 
Егер ішперденің 
тітіркенуіне күдік болса, 
жасөспірімді ЖДО-ға 
немесе кез-келген басқа 
медициналық ұйымға 
жүгінуге көндіріңіз.

Жыныстық белсенді қыздар
және
Іштің төменгі бөлігін қолмен 
басу кезінде ауырсыну бар
және
Жатыр мойнының жылжуы 
кезіндегі ауырсыну
немесе
Қынаптан аномальды 
бөліністер

Жүктілік / жүктілікке күдік
және
Етеккір немесе циклдің 
ортасы (овуляция)
және
Созылмалы ауырсыну, 
етеккір кезінде немесе 
овуляция кезінде.  

Диарея (күніне үш немесе 
одан да көп).

Жоғарғы тыныс 
жолдарының инфекциясы 
немесе 
Тұмау

Несеп жолы бұзылған 
пациент

Сирек үлкен дәрет
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Воспаление тазовых 
органов.

Алгоритмді қолданыңыз:
«Менде әдеттен 
тыс бөліністер бар / 
қынабымда дызылдау 
мен қышу бар».

Етеккірлік  ауырсыну 
немесе
Овуляция кезіндегі 
ауырсыну

Алгоритмді қолданыңыз:
«Менде етеккір кезінде 
қатты ауырсыну бар».

Гастроэнтерит. Ауырсынуды азайтатын 
дәрі-дәрмектерді 
тағайындаңыз. Егер 
мазалайтын болса, диарея 
мен сусыздануды емдеңіз.

Егер ықтимал сусыздануға 
күмәндансаңыз, пациентке сізге 
қайта келуге кеңес беріңіз.

Вирустық 
инфекциямен 
байланысты іштің 
ауыруы.

Ауырсынуды азайтатын 
дәрі-дәрмектерді 
тағайындаңыз. Егер 
мазалайтын болса, диарея 
мен сусыздануды емдеңіз.

Егер осы жерде берілген 
ескертудің кез-келген белгілері 
пайда болса, қайта жүгінуді 
ұсыныңыз.

Зәр шығару 
жолдарының 
инфекциясы.

Ко-тримоксазол 
таблеткасы бес күн бойы 
(триметоприм 80 мг/ 
сульфаметоксазол 400 
мг). Егер салмақ  50 кг көп 
болса: екі таблетка күніне 
екі рет. 
Егер салмақ 19-50 кг: бір 
таблетка күніне екі рет. 

Егер симптомдар емделуден 
кейін жойылмас және осы жерде 
берілген ескертудің белгілеріне 
сәйкес келсе, қайта жүгінуді 
ұсыныңыз. 

Іш қату. Дұрыс тамақтану бойынша 
ұсыныстар беріңіз: «Дұрыс 
тамақтану» 3-бөлімді 
қараңыз. 
Іш жүргізетін дәрілерді 
тағайындаңыз. 

Егер емдеуден кейін симптомдар 
жойылмаса және осы жерде 
көрсетілген белгілер пайда болса, 
қайта қарауды ұсыныңыз.
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Жасөспірімді толық 
медициналық тексеруден 
өту үшін медициналық 
ұйымға шақырыңыз.

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Жоғарыда аталғандардың 
ешқайсысы  Іштің 
созылмалы ауыруы 
немесе 
мерзімді, жалпы жағдайға 
айқын әсер етпестен немесе 
күш салусыз

Жоғарыда аталған 
белгілердің ешқайсысы. 
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Іштің созылмалы 
рекурентті 
(қайталанатын) 
ауыруы.

Анальгетиктерді 
тағайындамаңыз. 
Жылы компресс сияқты 
физиотерапияны 
ұсыныңыз.

Егер емдеуден кейін симптомдар 
жойылмаса және осы жерде 
келтірілген ескертулердің белгілері 
пайда болса, қайта қарауды 
ұсыныңыз.  

Іштің өткір тән емес 
ауырсынулар.

Анальгетиктерді ұсыныңыз. Егер осы жерде берілген 
ескертудің белгілері пайда болса, 
қайта жүгінуге кеңес беріңіз.
Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Жасөспірім кезінде іштің ауырсынуының себептері қандай?
Жасөспірімдерде іштің ауыруы жиі байқалады. Олар әртүрлі жағдайлардан туындауы мүмкін. 
Жасөспірімдерде іштің ауыруының жиі кездесетін себептері: 

• етеккір кезіндегі ауырсыну 
• тұмау сияқты тыныс алу жолдарының вирустық инфекцияларымен байланысты 

ауырсыну 
• гастроэнтерит. 

Кейде іштің ауыруы аппендицит немесе жүктіліктің асқынуы сияқты жағдайларды тудыруы 
мүмкін. Іштің ауырсынуының көптеген себептері бар, сондықтан белгілерді толық сипаттап, 
себебін анықтау үшін мұқият тексеруден өту керек.

2. Іштің ауырсынуының салдары қандай? 
Іштің ауыруы денсаулыққа ауыр және ұзақ мерзімді әсер етпейді. Денсаулыққа қауіп-қатер 
іштің ауырсыну себептеріне байланысты.

3. Біз қандай емдеуді ұсынамыз және неліктен?
Іштің ауырсынуын емдеуде біз екі тармаққа назар аударуымыз керек: 

• ауруды жеңілдету үшін препараттар мен құралдарды ұсыну
• себептерін анықтау және емдеу. 

Ауырсынуды жеңілдететін дәрі-дәрмектер мен құралдардың екі негізгі түрі бар: 
• Демалу және массаж сияқты физикалық 
• Дәрі-дәрмектер: қарапайым анальгетиктер (мысалы, парацетамол). Кейбір жағдайларда 

аспирин және ибупрофен сияқты дәрі-дәрмектер іштің ауырсынуын нашарлатуы 
мүмкін, сондықтан дәрігер ұсынған жағдайларды қоспағанда, олардан аулақ болу керек 
(мысалы, ибупрофенді етеккір ауруын емдеу үшін қолдануға болады). 

Іштің ауырсынуын тудыратын патологияны анықтау және емдеу. 
Іштің ауырсынуының себебін анықтау үшін тексеру қажет. Мысалы, егер іштің ауыруы вирустық 
аурудан туындаса, тезірек қалпына келтіруді қамтамасыз ету үшін сізге бірнеше күн бойы 
төсек демалысы ұсынылады. Басқа жағдайлар зәр шығару жолдарының инфекцияларына 
антибиотиктерді қолдану сияқты нақты емдеуді қажет етеді. 
Кейбір жағдайларда ауруханада кеңес алу және емдеу қажет болуы мүмкін, мысалы, аппендицит 
немесе жүктіліктің асқынуы жағдайында. 

4. Сен не істей аласың?  
Егер сенде іштің ауыруы болса, дәрігердің нұсқаулары мен ұсынылған емдеуді орындау 
маңызды.  
Есіңде болсын: 
Дәрілердің дозасын дербес арттыруға болмайды. Парацетамол сияқты қарапайым 
анальгетиктер де артық дозаланған жағдайда қауіпті жанама әсерлерге ие болуы мүмкін. 
Мүмкіндігінше өзіңнің өмірлік тәртібіңді бұзбаған дұрыс. 
Дәрігерге міндетті түрде қайта жүгін, егер: 

• Іштің ауыруы күшейсе. 
• Ауырсыну іштің оң жағына өтсе.
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• Әр тамақтан кейін немесе сұйықтық ішкеннен кейін құсу. 
• Ішің ширыға түскенде. 

Ерекше жағдайлар  
Кейбір жасөспірімдер бізге созылмалы немесе қайталанатын іштің ауырсынуы мәселесімен 
жүгінеді, олардың себебі анықталмайды, бірақ денсаулығына немесе дамуына теріс әсер 
етпейді. 

Бұл жағдайда маңызды: 
• Анальгетиктердің дозасын барынша азайту. 
• Ауырсынуды жеңілдету үшін массаж және жылы компресс сияқты физиотерапиялық 

процедураларды ұсыну. 
• Әдеттегі өмір тәртібін бұзбау, мектепке баруды жалғастыру немесе жұмысқа бару. 
• Кейде қайталанатын іштің ауыруы созылмалы стресстің немесе үрейдің нәтижесі болуы 

мүмкін: мұндай жағдайларда (басқа патологиялардың себептері алынып тасталғанда) 
психологқа жүгіну керек.
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б) МЕН ТЫМ БОЗАРҒАНМЫН
(АНЕМИЯ НЕМЕСЕ АНЕМИЯҒА КҮДІК)
Егер жасөспірім мынаны сұраса: «Мен тым бозарғанмын», немесе егер ата-аналар мына 
сұрақпен жүгінсе: «Менің ұлым / қызым тым бозарған», 26-кестеге сәйкес анемия немесе 
анемияға күдік туындаған кезде кеңес беру қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстарды ұстану 
керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Медицина қызметкеріне кеңес:
• Тамақтану мәселелеріне қатысты «Дұрыс тамақтану»  3.1-бөлімін қараңыз. 
• Көп мөлшердегі етеккірді емдеуге келетін болсақ, «Менде етеккір кезінде көп мөлшерде 

қан кетеді» алгоритмін қолданыңыз.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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26-кесте. Анемия немесе анемияға күдік туындаған кезде кеңес 
беру қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстар

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Анемияның ауырлығы 
- Сен өзіңді үнемі шаршаңқы 
сезінесің бе? 
- Ентігуден зардап шегесің ба, 
тіпті отырған кезде де? 

Анемияның себептері 
Қатты қан кету 
- Нәжісіңде қан іздерін 
байқайсыңба? 
- Нәжісің қара түсті ма? 
Дұрыс тамақтанбау 
- Күніне қанша рет сен 
тамақтанасың? 
- Әр тамақ қабылдағанда 
қанша тамақ ішесің? 
Сен қаншалықты жиі  
тамақтанасың:
- жасыл түсті көкөністер, 
дәнді дақылдар мен ет? 
Көп мөлшердегі етеккірлік 
қан кетулер (қыздарда)
Жеті күннен асатын етеккір? 
- Күніне жетіден асатын 
гигиеналық төсемді 
қолданасың ба? 

Соңғы (Қазіргі) жүктілік 
- Сіз жақында жүкті болдың 
ба? 
Егер жауап «иә» болса: 
- Сенде қазір қан кету бар ма? 

Гельминттермен инфекция 
- Соңғы алты айда құртқа 
қарсы препараттар алынды 
ма? 

Әңгімелесу кезінде келесі 
жай-күйлерге назар 
аударыңыз: 
Анемияның ауырлығы 
- Бозғылт тері 
- Алақанның немесе 
конъюнктиваның 
бозаруының болуы? 
Егер солай болса, бозару 
қатты ма немесе орташа 
ма? 
Өлшеуге тырысыңыз: 
- Отырған күйде тыныс алу 
жиілігін (минутына тыныс 
алу саны)

Егер бұл мүмкін болса,
Сұраңыз: 
- Гемоглобин деңгейі (Hb). 
Нb деңгейін тексеру үшін 
жасөспірімді ЖДО-ға 
шақырыңыз.

Жедел қан кету
Қызыл иектен қан кетудің 
болуы.
Егер анамнезде қан іздері 
немесе қара нәжіс болса, 
оны ЖДО-ға шақырыңыз 
және мүмкін болса, талдау 
үшін нәжістің үлгісін 
алыңыз.

Коагулопатия
- Шамадан тыс қанталау
- Дақтар мен ісінулердің 
болуы.

Гемоглобин 70 г/л төмен 
немесе
келесі белгілердің кез 
келгені: 
- тыныс алу саны минутына 
30-дан астам (отырған 
күйде)
- отырған күйде тыныс 
алудың қиындау белгілері 
- петехия, нәжістегі қан 
іздері / нәжіс қара 
немесе
Егер гемоглобинді тексеру 
мүмкін болмаса 
- Алақанның қатты бозаруы.

Гемоглобин 70 г/л және           
120 г/л аралығында 
немесе
Гемоглобинге тест жасау 
мүмкін емес
- Алақанның немесе 
конъюнктиваның орташа 
бозаруы 
және
- Минутына тыныс алу саны 
30-дан аз (отырған күйде) 
- Отырған күйде тыныс 
алудың қиындау белгілері 
жоқ 
- Қызыл иектен қан кету жоқ 
- Шамадан тыс көгеру жоқ 
- Петехия жоқ 
- Нәжісте / нәжісте қан іздері 
жоқ
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар 

Бақылау

Ауыр анемия 
немесе басқа ауыр 
жағдайлар. 

Ауруханаға/кеңес беру 
бөліміне қайта жіберіңіз.

Анемияның жеңіл 
түрі, орташаға дейін.

Анемияны емдеңіз 
Темір таблеткалары 60 мг, 
фолий қышқылы 400 мг. 
Бір таблеткадан, күніне екі 
рет, 3 ай бойы. 

Тамақтану  режимін 
реттеңіз 
Тамақтану режимін 
жетілдіру жолдарын 
талқылаңыз. Темір мен 
фолий қышқылына бай 
тағамдарды тұтынуды 
ұсыныңыз, мысалы, жасыл 
көкөністер, өнген дәнді 
дақылдар мен ет.

Паразиттерге қарсы 
емдеуді қамтамасыз 
етіңіз 
Егер жасөспірім соңғы 
алты айда құрттарға қарсы 
емделмеген болса, құртқа 
қарсы емделуді ұсыныңыз. 

Проведите повторный осмотр 
через 3 месяца. 
Если уровень гемоглобина ниже 
120 г/л или есть симптомы 
анемии. 
Лечите анемию в течении трех 
месяцев. 
Пересмотрите причины, если это 
необходимо
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Коагулопатия 
- Сізде қызыл иек бар ма? 
- Сіздің денеңізде көгеру 
немесе қызыл дақтар бар 
ма?
Созылмалы жағдайлар 
- Қазіргі уақытта қандай да 
бір аурумен ауырасыз ба? 
- Созылмалы аурумен 
ауырасыз ба? 
Температура, жөтел, диарея 
және салмақ жоғалтуды 
зерттеңіз.
 Гельминттерді жұқтыру 
- Соңғы алты айда құрттарға 
қарсы препараттар 
қабылдағансың ма?
Қан ұю дерті (Кoaгулопатии)
- Сенде қызыл иектерің 
қанауға бейім ба? 
- Денеңде көгеру немесе 
қызыл дақтар бар ма? 

Созылмалы жағдайлар
- Қазіргі уақытта қандай да 
бір аурумен ауырасың ба?
- Созылмалы аурумен 
ауырасың ба? 
Температура, жөтел, диарея 
және салмақ жоғалтудың 
болуын зерттеңіз.
НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Назар аударыңыз!                
Егер нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз

Гемоглобин деңгейі 120 г/л 
артық немесе тең 
немесе 
Егер гемоглобинді тексеру 
мүмкін болмаса 
Анемияның басқа белгілері 
немесе симптомдары жоқ. 
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Альбендазолдың (400 мг), 
мебендазолдың (500 мг) 
бір реттік дозасы, ішке 
қабылдау.

Себептерін көрсетіңіз: 
- Қатты қан кету. 
- Ауыр етеккір. 
- Жүктілік кезіндегі 
асқынулар немесе 
босанғаннан кейінгі қан 
кетулер. 
- Басқа аурулар. 

Анемия диагнозы 
расталмаған.

- Жасөспірімнің анемиямен 
ауырмайтынына көз 
жеткізіңіз. 
- Анемияны тудырмаса 
да, басқа жағдайлар мен 
мәселелерді емдеңіз. 
- Тиімді тамақтанудың, 
жұмыс пен демалудың 
тиісті режимінің 
маңыздылығын назарға 
алыңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Анемия дегеніміз не? 
Қанның негізгі қызметі - оттегін өкпеден дененің барлық мүшелері мен тіндеріне тасымалдау. 
Анемия кезінде гемоглобин деңгейінің төмендеуіне байланысты бұл функцияны орындау қиын. 
Бұл жағдай анемия деп аталады. 
Қандағы гемоглобин деңгейі 12 г/100 мл (120 г/л) төмен болған кезде жасөспірім анемиямен 
ауырады деп айтамыз.

2. Бұл жағдайдың себептері қандай? 
Анемияның көптеген түрлері бар. Негізгі түрлердің бірінің себептері - темірдің жетіспеушілігі 
(гемоглобиннің маңызды компоненттерінің бірі) немесе ағзаның темірге деген жоғары 
қажеттілігі, қанның жоғалуы (мысалы, етеккірдің көп болуына байланысты), қан жасушаларына 
шабуыл жасайтын инфекциялар (мысалы, безгек), паразиттік инвазиялар (мысалы, құрттар) 
және қалқанша безінің әрекетсіздігі. 
Анемияның тағы бір негізгі түрі ағзадағы фолий қышқылының және (немесе) В12 дәруменінің 
жетіспеушілігінен туындайды, олар гемоглобиннің маңызды компоненттері болып табылады.
Анемияның үшінші түрі ағзасы гемоглобиннің қалыпты емес түрлерін шығаратын адамдарда 
пайда болады, бұл қан клеткаларына оттегін тасымалдауға мүмкіндік бермейді.

3. Бұл жағдай неге әкелуі мүмкін?  
Жеңіл анемия жағдайында симптомдар өте сирек кездеседі. Анемияның ауыр түрінде бозару 
(алақандардағы, тырнақтардағы, конъюнктиваның шырышты қабаттарындағы терінің), тыныс 
алу мәселелері, жүрек соғысы және шаршаудың жоғарылауы байқалады.

4. Қандай емдеу тәсілдерін ұсынамыз және неліктен?  
Жоғарыда айтылғандай, анемияның алуан түрлері және оның ауырлық дәрежесі бар. Біздің 
мақсатымыз — анемияның түрі мен ауырлық дәрежесін анықтау және оны тиісті түрде емдеу.

5. Сен не істей аласың? 
Жеңіл / орташа анемия диагнозы қойылған жасөспірімдер үшін: 
Нұсқаулықтарды орындауы және қайта жоспарлы тексеруге келуді сұраймыз. 
Анемияның ауыр түрі бар жасөспірімдер үшін: анемияның себебін анықтау үшін қосымша 
сынақтар жүргізу қажет.

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар
Мен жасауға тиісті емес белгілі бір іс-әрекет түрлері бар? 
Менің жай-күйім жақсарып келе жатқанын қалай білемін?
Сұрақты түсіну (жасөспірімді не мазалайды):                                                                                           
Жасөспірімнің оның ағзасын ықтимал әсері туралы алаңдаушылығы. 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Анемияны тудыратын жағдайларды емдеудің маңыздылығын түсіндіріп, ұсынылған емдеуді 
орындау. Анемиямен ауыратын адам оған ыңғайсыздық тудырмайтын кез-келген әрекетті 
жасай алатындығын атап өтіңіз.
Гемоглобин деңгейі қалпына келген сайын ол күш пен энергияның жоғарылауын сезінетінін 
түсіндіріңіз және гемоглобин деңгейі келесі тексеру кезінде қан анализімен өлшенетінін 
түсіндіріңіз.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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в) МЕН ҮНЕМІ ШАРШАҢҚЫМЫН
Егер жасөспірім «Мен үнемі шаршаймын», «Мектепке / жұмысқа баруға күш жоқ» деген 
сұрақтар қойса, немесе егер ата-аналар тарапынан: «Менің ұлым / қызым үнемі күштері жоқ 
және мектепке / жұмысқа баруға шамалары жоқ» деген сұрақ туындаса, 27-кестеге сәйкес 
үнемі шаршау кезінде консультациялық қызметтер көрсету бойынша ұсыныстарды ұстану 
керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Жасөспірімдердегі шаршау, егер ол күнделікті істерге әсер етсе қалыпты болып саналмайды 
(мектепке, жұмысқа баруға немесе басқа іс-әрекеттерді орындауға қабілетсіздікті тудырады). 
Физикалық себеп анықталмаса да, жасөспірім қалыпты күйге оралғанға дейін немесе шаршау 
себебі анықталғанша жүйелі түрде тексерілуі керек.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..



212 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

27-кесте. Үнемі шаршау кезінде консультациялық 
қызметтер көрсету бойынша ұсыныстар 

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Қашықтан кеңес беруді келесі 
сұрақтардан бастаңыз:
Сіздің жасыңыз нешеде?
Өз салмағыңызды білесіз бе?
Сіздің салмағыңыз қандай? 
Сіздің бойыңыз қандай? 

Сауалнама арқылы 
бағалаңыз
ДМИ есептеп көріңіз (дене 
массасының индексі) = 
салмақ / бой. 
(Немесе ДМИ кестелерін 
қолданыңыз).
Тиісті жас үшін өсу кестесінде 
Z ДМИ ауытқуын көрсетіңіз.
Шаршау дәрежесін 
бағалаңыз
- Симптомдар күнделікті 
әрекеттерге әсер ете ме?
(Ескерту: белгілер 
жасөспірімнің мектепке 
баруына немесе жүйелі түрде 
жұмыс істеуіне немесе үй 
шаруасымен айналысуына 
кедергі келтіретінін 
анықтаңыз).
Шаршау мен анемияның 
ықтимал себептері: 
- Жедел қан кетулер 
- Көп мөлшердегі етеккір 
- Бұрынғы немесе қазіргі 
жүктілік 
- Паразиттік инвазиялар 
- Алдында болған өткір 
инфекция салдарлары
- Созылмалы инфекция
Тамақтану режимін 
бағалаңыз 
- Күніне тамақтану саны 
- Әр қабылдау үшін 
тұтынылатын тағам мөлшері

Тамақтану 
Тексеріңіз: 
- Салмақты
- Бойды

Анемия 
Талдаңыз: 
- Анемия белгілерінің 
болуы, атап айтқанда, 
алақанның бозаруы. 
Мүмкін болса, қандағы 
гемоглобин деңгейін 
тексеріңіз. 
 
Инфекцияның болуы 
Қазіргі инфекцияның 
белгілерін тексеру.

ЖДО-ға шақырыңыз 
және жалпы 
медициналық тексеруден 
өтіңіз

Төменде келтірілген 
барлық жағдайларды 
қарастырыңыз:

Патологиялық жағдайлар 

Анемияның кез-келген 
белгілері 
немесе 
Гемоглобин деңгейі 120 г/л 
төмен
Тамақтану режимінің 
сәйкессіздігі 
немесе 
Тиісті жас үшін ДМИ 22-ден 
аз

Шаршаудың пайда 
болуы вирустық немесе 
бактериялық инфекцияның 
пайда болуымен сәйкес 
келеді 
немесе 
Соңғы алты айда алты 
инфекциядан көп 
немесе 
Созылмалы инфекцияның 
симптомдары/ белгілері
Мазасыздық немесе 
депрессия белгілері

Мінез-құлық факторлары / 
өмір сүру салты
Алкогольді немесе басқа 
заттарды теріс пайдалану
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Шаршау көптеген факторларға байланысты болуы мүмкін. Төменде көрсетілген барлық 
жағдайларды ескеріңіз.

Диагноз қойылған ауруға байланысты созылмалы шаршау. 

Анемия. «Мен тым бозарғанмын» алгоритмін қолданыңыз.

Дұрыс тамақтанбау. «Мен тым семізбін/
арықпын» алгоритмін 
қолданыңыз.

Созылмалы немесе 
қайталанатын ауру

Ағымдағы инфекцияны 
емдеңіз.
Жасөспірімді қосымша 
тексерулерге жіберіңіз

Жүйке-психикалық 
бұзылуларға күдік

Қолдағы бар хаттамаларды 
қолданыңыз.

Мінез-құлық факторлары мен өмір салтына байланысты созылмалы шаршау

Психоактивті 
заттарды қолдану

Қолдағы бар клиникалық 
хаттамаларды 
қолданыңыз.
Хаттаманың атауы: 
Кәмелетке толмағандардың 
(7-18 жас) алкогольді, 
каннабиноидтарды , ұшпа 
еріткіштерді, опиоидтарды 
қолданудан туындаған 
психикалық және мінез-
құлық бұзылыстары
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- Темірге бай тағамдардың 
құрамы

 

Дистресс: 
- Оқумен, мектептен тыс 
сабақтармен (шет тілдері, 
музыка, би, сурет салу және 
т.б.) жүктелу дәрежесі  
- Үй тапсырмасының сипаты 
мен көлемі 
- Үлкенге жаяу бару 
қажеттілігі
-   Мектепке / жұмысқа ұзақ 
қашықтыққа бару қажеттілігі
Созылмалы жағдайлар / 
өткір 
- Соңғы алты айдағы 
вирустық инфекциялар / 
бактериялық инфекциялар 
саны 
- Соңғы уақытта салмақ 
жоғалттың ба?
Ұйқы режимін бағалаңыз 
- Ұйқыға кету уақыты 
- Ұйқыдан тұру уақыты 
- Тәулігіне ұйқы сағаттарының 
саны

Алкогольді немесе есірткіні 
қолдану 
- Алкоголь немесе басқа 
заттар

Психикалық бұзылулар 
- Күйзеліс және үрей

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Оқудағы / жұмыстағы 
немесе үйдегі артық 
жүктемелер

Ұйқыға жүйелі кеш жату 
немесе сегіз сағаттан аз 
ұйқы

Белгісіз себептер

Кез-келген санатқа қосу 
мүмкін емес, бірақ шаршау 
күнделікті әрекеттерге әсер 
етеді
- күн сайын мектепке/ 
жұмысқа баруға 
- күнделікті үй жұмыстарын 
орындауға.

Қалыпты 

Жоғарыда көрсетілген 
санаттардың ешқайсысына 
да қосыла алмайды 
Күнделікті әрекеттерге әсер 
етпейді.
- Үнемі мектепке/жұмысқа 
барады 
- Күні бойы ұйықтағысы 
келмейді 
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Шамадан тыс 
шаршау.

Ұсыныңыз:
- Мүмкін болса, жұмыс 
жүктемесін өзгерту.
- Көбірек ұйқтау және 
демалу.

Дұрыс емес ұйқы 
режимі.

Назар аударыңыз:
- Уақытында ұйықтау 
қажеттілігі 
- Теледидар немесе музыка 
сияқты ұйықтауға арналған 
уақыт басталғаннан кейін 
көңіл көтеруді азайту.
- Оянғаннан кейін бірден 
төсектен тұру, күні бойы 
белсенді өмір салтын 
ұстану

Белгісіз себептермен айтарлықтай созылмалы шаршау

Айтарлықтай шаршау 
(себептерді анықтау 
мүмкін емес)

Ынталандырыңыз: 
- Мектепке / жұмысқа 
баруды қайта бастау
- Күнделікті іс-әрекеттерге 
қатысу
- Дұрыс тамақтану
- Жеткілікті демалыс

Пациентті бір айдан кейін 
тексеріңіз.
Егер жақсару байқалмаса, 
ықтимал анемияны, қалқанша 
безінің патологиясын анықтау 
үшін зерттеу жасаңыз. 
Егер анемия анықталмаса, 
жасөспірімді көмектің жоғарырақ 
деңгейіне бағыттаңыз.

Жасөспірімдік 
жастағы қалыпты 
күй  

Егер симптомдар 
нашарласа немесе 
күнделікті әрекеттерге 
әсер етсе, қайта тексерілуді 
ұсыныңыз.

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Созылмалы шаршау жасөспірімдерде жиі кездеседі. Жасөспірімдердегі симптомдардың 
ауырлығы әртүрлі болуы мүмкін: 

• Жасөспірім үнемі шаршайды, бірақ қиын болса да, күнделікті тіршілігін жалғастыра 
алады. 

• Мектептегі немесе жұмыстағы өнімділікке әсер ететін шаршау. 
• Шаршау соншалықты күшті, бұл үйден шығу қабілетіне әсер етеді.  

2. Мұндай жағдайдың себептері қандай? 
Шаршау әртүрлі патологиялар мен басқа себептерден туындауы мүмкін, мысалы: 

• анемиямен және жедел қайталанатын немесе созылмалы аурулармен; 
• нашар тамақтанумен; 
• мінез-құлық факторлары немесе өмір салты, оның ішінде ұйқының жеткіліксіздігімен 

немесе шамадан тыс жүктемемен; 
• психоактивті заттарды теріс пайдаланумен; 
• мазасыздық және депрессия сияқты психикалық денсаулық мәселелері.

Кейбір жасөспірімдерде шаршауды бірден көптеген факторлар тудыруы мүмкін. Мысалы, 
анемия, сонымен бірге тым жоғары физикалық белсенділік, үй жұмыстарының үлкен көлемі 
болуы мүмкін.

3. Мұндай жағдай неге әкелуі мүмкін?  
Ағзаға әсері созылмалы шаршау себебіне байланысты болады. Медициналық зардаптардан 
басқа, созылмалы шаршау мектептегі немесе жұмыстағы үлгерімге және үй жұмысын орындау 
қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін.

4. Біз емдеудің қандай әдістерін ұсынамыз және неге?  
Емдеу шаршау себебіне байланысты болады. Біз белгілі бір талдауларды жасай аламыз, 
мысалы, анемияны диагностикалау үшін қан талдау, шаршаудың ықтимал себептерінің бірі.

5. Сен не істей аласың? 
Созылмалы шаршаудың себебіне қарамастан, төмендегілерді қамтамасыз етуге тырысыңыз: 

• салауатты тамақтану, 
• жеткілікті ұйқы, 
• тұрақты, бірақ шамадан тыс емес физикалық белсенділік, 
• мектепке үнемі бару немесе мүмкіндігінше жұмысқа шығу,
• достарымен және туыстарымен әлеуметтік байланыстарды сақтау.

Бұл ұсыныстарды кем дегенде бір ай бойы орындаңыз. Егер осыдан кейін шаршау кетпесе, 
қайтадан қосымша кеңес алуға шақыру керек болады. 
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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г) МЕНІҢ БАСЫМ ЖИІ АУЫРАДЫ
Егер жасөспірім «Менде қатты бас ауруы бар», «Менде жиі бас аурулары болады» деген 
сұрақтармен жүгінсе, немесе егер ата-ана «Менің ұлымның / қызымның қатты бас ауруы бар», 
«Менің ұлымда / қызымда жиі бас ауруы болады» деген сұрақтармен жүгінсе,  28-кестеге сәйкес 
басының жиі ауруы кезінде консультациялық қызметтер көрсету бойынша ұсыныстарды 
ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Кеңес бергеннен кейін, үйге жіберілген барлық бас аурулары бар жасөспірімдерге келесі 
белгілердің бірі пайда болса, дәрігерге қайта жүгінуге кеңес беріңіз: 

• Бас ауруы екі аптадан астам уақытқа созылса. 
• Құрысулар пайда болды. 
• Бағытсыздану байқалса. 
• Қолдың немесе аяқтың әлсіздігі байқалса.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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28-кесте. Басының жиі ауруы кезінде консультациялық 
қызметтер көрсету бойынша ұсыныстар 

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары
 мен белгілері

Қашықтан кеңес беруді 
келесі сұрақтардан 
бастаңыз:
- Сені мазалайтын бас 
ауруының түрін сипатта.
- Дене температурасы 
қандай? 
- Бас ауруы қанша уақытқа 
созылады? 
- Бұрын сенде осындай 
ауырсыну болды ма? 
- Бас ауруы құрысумен бірге 
жүрді ме? 
- Қолдарда немесе аяқтарда 
әлсіздік бар ма? 
- Бет бұлшықетінің 
аномальды жиырылуы 
байқалады ма? 
- Көру қабілетімен мәселелері 
бар ма? 
- Қимылдарды үйлестіру 
бұзылған ба? 
- Қалыпты күйде жүре аласың 
ба? 
- Бас ауруы жүрек айнумен, 
құсумен бірге болды ма?
- Еріксіз зәр шығару болды 
ма?

Жасөспіріммен еріп жүретін 
ересекке сұрақ: 
- Жасөспірім бағдарсыз күйде 
болды ма ? 
- Сіз оның мінез-құлқында 
қандай да бір өзгерістер 
болғанын атап өттіңіз бе? 

Егер сіз сұрағаныңыздан 
ештеңе расталмаса:
- Сенде температура бар ма?

Кейбір белгілерді тек 
бетпе-бет кеңес беру 
форматында байқауға 
болады
Өлшеңіз: 
Дене температурасын 

Неврологиялық 
симптомдар 
Белгілеңіз: 
- сананың бұзылуы
- бағытсыздану
Жасөспірімді тұрып, 
бірнеше қадам жасауды 
сұраңыз. 
Қайта сұраңыз және 
келесі белгілерге назар 
аударыңыз: 
- Аяқтардағы әлсіздік 
- Аяқтың бірқалыпты 
қозғалмауы 
- Жүрістің тұрақсыздығы

Қолдың моторикасын 
тексеріңіз: 
- Қолдағы әлсіздік
- Екі қолдың саусақтарын 
бірдей қозғалта алмау. 

Жасөспірімнің бетін 
зерттеңіз: 
- Сөйлесу немесе 
күлімсіреу кезінде 
бет бұлшықеттерінің 
асимметриялық 
қозғалысы.
Көзіңізді тексеріңіз, 
келесілерге назар 
аударыңыз:
- Қарашықтардың әртүрлі 
мөлшері

Келесі симптомдардың кез 
келгені: 
- Екі аптадан астам уақытқа 
созылатын бас ауруы 
- Құрысумен қатар жүретін 
бас ауруы 
- Бағытсыздану
- Негізгі неврологиялық 
белгілері: 
- Қолдардағы немесе 
аяқтардағы әлсіздік 
- Бет асимметриясы
- Көздің аномальды 
қозғалысы және
- Қозғалысты үйлестірудің 
бұзылуы 
- Сенімсіз жүріс 
- Несеп ұстамау 
- Менингит белгілері 
(температура, бас ауруы, 
желке бұлшықеттерінің 
сіресуі, құсу, қызыл тері.

Жоғарыда аталған 
барлық белгілер болмаған 
жағдайда, төменде 
көрсетілген жағдайлардың 
әрқайсысын талдау керек:

Головная боль, 
обусловленная инфекцией, 
например:
грипп или другие вирусные 
инфекции 
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар 

Бақылау

Неврологиялық 
жағдайы бар ауыр 
жағдай 

Жасөспірімді шұғыл түрде 
ауруханаға қайта жіберіңіз 
Егер ол желке 
бұлшықеттерінің сіресуіне 
ие болса немесе дене 
температурасы 38,5 °C-тан 
жоғары болса:
антибиотиктерді бұлшықет 
ішіне қабылдауды 
тағайындаңыз.

Ескерту: Кеңес берген және үйге жіберілген бас аурулары бар барлық жасөспірімдерге 
келесі белгілердің бірі пайда болса, дәрігерге қайта жүгінуге кеңес беріңіз:  
- Бас ауруы екі аптадан астам уақытқа созылса.
- Құрысулар бар болса. 
- Бағдарсыздану байқалса.
- Қолдың немесе аяқтың әлсіздігі байқалса.

Ағымдағы 
инфекциямен 
байланысты бас 
ауруы

Жергілікті мінез-
құлық хаттамаларына 
сәйкес анықталған 
инфекцияларды емдеңіз. 

Анықталған инфекцияға 
байланысты. Ескертуді 
қараңыз:»қабылдауға қайта келу 
қажет болған кезде». 
Ескертуді қараңыз:»қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».
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Егер жауап «иә» болса: 
- Сенде жөтел, тамақтың 
ауыруы, бұлшықет әлсіздігі 
немесе дененің кез-келген 
бөлігінде әлсіздік бар ма? 
- Сенде синусоидалық 
ауырсыну бар ма (бет немесе 
маңдай)? 
- Сен бір кездері безгекпен 
ауырғансыңба?
- Тістердің жағдайы қандай?
- Жақында бас немесе мойын 
жарақаты болды ма? 
Егер жауап «иә» болса: 
- Психикалық белсенді 
заттарды қолданады ма, жоқ 
па, анықтаңыз.
- Жүйке-психикалық 
бұзылулар бар-жоғын біліңіз.

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

- Көздер барлық бағытта 
синхронды қозғалмайды
- Нистагм (көз алмасының 
қозғалысы)
Белгілерді тексеріңіз: 
Инфекция
- Қабынба белгілер 
(түшкіру, мұрынның ағуы 
және т. б.)
- Фарингит белгілері
- Лимфа түйіндерінің 
ұлғаюы.
- Менингит белгілері
- Желке бұлшықеттерінің 
сіресуі   
- Жарықтан қорқу 
- Терідегі қызғылт 
бөртпелер (ескерту: басқа 
белгілер мен белгілер 
сипатталған).

Синусит 
- Мұрын қуыстарын 
пальпациялаудағы 
сезімталдық / ауырсыну 
Стоматологиялық аурулар: 
- флюс.
Бас немесе мойын 
аймағындағы 
зақымданулар 
- Бас терісінің 
зақымдануы/ісінуі 
- Мойын бұлшықеттерінің 
сіресуі

Көру қабілеті
- Көру қабілетін тексеріңіз

Назар аударыңыз! Егер 
нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

Синуситтің белгілері бар 
(фронтит немесе синусит)

Тіс ауруы немесе абсцесс 
сияқты стоматологиялық 
инфекцияның белгілері бар 

Жақында алған бас немесе 
мойын жарақаты

Жасөспірімде бас ауруының 
ұқсас ұстамалары болды. 
Әр жолы бас ауруы 
ешқандай салдарсыз өтті. 
Бас ауруы жүрек айнуымен, 
құсумен немесе көз 
қарлығумен бірге жүруі 
мүмкін.
Бас ауруы бір жақты болуы 
мүмкін.

Жасөспірім жақында 
алкогольді немесе басқа 
заттарды ішкен 
  

Жасөспірімде психикалық 
бұзылулар бар
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Синуситпен бірге 
жүретін бас ауруы. 

Ауырсынуды басатын 
дәрілерді тағайындаңыз 
(төм. қараңыз).
Инфекцияны емдеңіз. 

Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».

Стоматологиялық 
мәселелерге 
байланысты бас 
ауруы. 

Ауырсынуды басатын 
дәрілерді тағайындаңыз 
(төменге қараңыз).
Инфекцияны емдеңіз. 
Жасөспірімді тіс дәрігеріне 
жіберіңіз. 

Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».

Бас немесе мойын 
жарақаттарымен 
байланысты бас 
ауруы. 

Ауырсынуды басатын 
дәрілерді тағайындаңыз 
(төменге қараңыз).
 Ауруханаға жіберіңіз.

Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде». 

Бас сақинасы. Ауырсынуды басатын 
дәрілерді тағайындаңыз 
(төменге қараңыз)
және бас сақинасына 
қарсы препараттар.
Аспирин және басқа 
қабынуға қарсы стероидты 
емес заттар бас сақинасы 
ұстамасының басында 
қабылданған кезде 
парацетамолға қарағанда 
тиімдірек.

Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».

Алкогольді немесе 
басқа заттарды 
тұтынумен немесе 
осы заттарды 
қабылдауды 
тоқтатумен 
байланысты 
ауырсыну

  Анальгетиктерді 
тағайындаңыз.
Алкогольді және басқа 
заттарды тұтыну туралы 
дәлелді кеңес беріңіз. 
Жасөспірімді маманға 
(наркологқа) жіберіңіз.

Жағдайға байланысты.
Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».

Психикалық 
бұзылумен 
байланысты бас 
ауруы

Психикалық денсаулықты 
қосымша бағалау қажет 
болуы мүмкін.
Жасөспірімді маманға 
бағыттаңыз: психиатрға / 
психотерапевтке. 

Жағдайға байланысты.
Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».
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Әрбір көздегі көру жітілігі 
6/9-дан кем 

Бас ауруы күшті және екі 
жақты, жоғарыда аталған 
белгілердің ешқайсысына 
сәйкес келмейді және 
бас сүйегінің жоғарғы 
бетіндегі бұлшықеттердің 
шамадан тыс күштенумен 
байланысты.
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Көру қабілетінің 
бұзылуымен 
байланысты бас 
аурулары 

«Менің көру қабілетім 
жақсы» алгоритмін 
қолданыңыз.

Жағдайға байланысты.
 Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».

Күштенумен 
байланысты бас 
аурулары

Ауырсынуды 
басатын дәрілерді, 
физиотерапиялық 
процедураларды, 
массажды тағайындаңыз. 
«Үнемі шаршаңқымын» 
алгоритмін қолданыңыз 

Жағдайға байланысты.
Ескертуді қараңыз: «Қабылдауға 
қайта келу қажет болған кезде».
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Парацетамол Ішке қабылдау. 
Салмағы 40 кг дейін адамдарға: 250-500 мг. 
Салмағы 40 кг астам адамдарға: 500-1000 мг. 

Ацетилсалицил 
қышқылы (Аспирин) 

Тамақтану кезінде немесе одан кейін ішке қабылдау. 
Препарат 16 жасқа толмаған балалар мен жасөспірімдерге 
ұсынылмайды. 
16 жастан асқан адамдарға: қажет болған жағдайда 300-
900 мг, әрбір 4-6 сағат сайын, 24 сағат ішінде 4 г дейін.

Ибупрофен Ішке қабылдау. 
Салмағы 40 кг дейін адамдарға: 200 мг.дейін 
Салмағы 40 кг астам адамдарға: 400 мг. 
Дозалар қажет болған жағдайда 4-6 сағат аралықпен 
қайталануы мүмкін, бірақ 24 сағат ішінде төрт дозадан 
аспайды.

Ауырсынуды басатын препараттар 

Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат
 
1. Жасөспірімдерде бас ауруының себептері қандай?
Бас аурулары жасөспірімдер арасында өте жиі кездеседі. Бұған әртүрлі факторлар себеп болуы 
мүмкін, олардың ең көп тарағандары:

• Тұмау және осы аймақта жиі кездесетін басқа да жұқпалы аурулар (мысалы, безгек)
• Бас бұлшықеттерінің қысымы / күшенуіне байланысты бас аурулары (тензиялық 

ауырсыну) 
• Бас сақинасы

Жасөспірімдердегі бас ауруының басқа себептері: 
• Синуситпен немесе тіс ауруымен байланысты бас аурулары 
• Бас немесе мойын жарақатымен байланысты бас аурулары 
• Психобелсенді заттарды қолданумен немесе оларды тұтынуды тоқтатумен байланысты 

бас аурулары 
• Психикалық денсаулыққа байланысты бас аурулары 
• Көру қабілетінің мәселесіне байланысты бас аурулары. 

Сирек жағдайларда бас ауруы мидың инфекциясы немесе мидың қан кетуінен болады. Мұндай 
жағдайларда бас ауруы өте қарқынды және жасөспірімнің жалпы жағдайы өте ауыр. 
Бас ауруының себебін анықтау үшін бірқатар сұрақтар қою керек, ауырсынудың тарихын білу 
керек, егжей-тегжейлі тексеру жүргізу керек.

2. Бас ауруының ағзаға қандай салдары болуы мүмкін?
Сенің ағзаңа әсері бас ауруының себебіне байланысты болады.



227

3. Біз қандай емдеуді ұсынамыз және неге?
Ауырсынуды басу: 

• Ауырсынуды басатын дәрілерді тағайындау. 
• Бас ауруының себебін анықтау және емдеу. 

Ауырсынумен күрес 
Ауырсынуды басудың екі негізгі әдісі бар: 

• Физиотерапия (релаксация және массаж). 
• Дәрілік әдіспен ауырсынуды басу: парацетамол, аспирин немесе ибупрофен. 

Егер көп мөлшерде қабылдасаңыз, бұл препараттардың да жанама әсерлері болуы мүмкін 
екенін есте ұстаған жөн. Дәрігердің кеңесінсіз ауырсынуды басатын күшті дәрілерді қабылдау 
ұсынылмайды. Бас ауруының әртүрлі түрлерін емдеу. 

Бас сақинасы
Егер бас сақинасы бас ауруының себебі болса, ауруды басатын дәрілер бас сақинасы 
ұстамасының басында қабылданса, мүмкіндігінше тиімді болады.
Егер сен бас сақинасынан үнемі зардап шегетін болсаң, дәрі-дәрмектерді үнемі өзіңмен бірге 
алып жүргенің жөн (мектепке баруды немесе жұмысқа баруды қоса), осылайша оларды 
аурудың басында мүмкіндігінше жиі қабылдауға болады. 
Аспирин немесе ибупрофен (немесе басқа СҚҚП) — бас сақинасынан туындаған бас ауруын 
емдеуге болатын ең тиімді дәрі. 
Парацетамолға ауыспас бұрын оларды қабылдап көрген жөн.
Сонымен қатар, егер бас сақинасы ауыр болса, бір уақытта аспирин мен парацетамолды 
немесе басқа да арнайы антигренозды препараттарды тағайындауға болады. Ауырсынудың 
басқа себептерін анықтау және жою.
Бас ауруы тұмау сияқты көптеген жағдайлардан туындауы мүмкін. 
Мүмкін сен жай ғана демалуың  керек, осылайша бас ауруын жоясың. 
Басқа жағдайларда нақты емдеу қажет болуы мүмкін, мысалы, флюстар мен синуситтер 
болған кезде антибиотиктерді қолдану. 
 Кейбір жағдайларда дәрігер неғұрлым кешенді бағалау жүргізуі керек (мысалы, заттарды 
тұтыну немесе психикалық денсаулық мәселелері жағдайында).

4. Сен не істей аласың?
Бас ауруы кезінде дәрігердің ұсынысы мен белгіленген емдеу курсын ұстану маңызды.  Егер 
сенде жеңіл бас ауруы болса да, мектепке немесе жұмысқа бару сияқты қалыпты күнделікті 
әрекеттерді жалғастыруға тырыс.
Егер келесі ауру белгілері болса,  медициналық көмекке қайта жүгіну маңызды:  

• Бас ауруы екі аптадан астам уақытқа созылады. 
• Бас ауруы құрысумен бірге жүреді. 
• Өзіңнің бағдарсыздығыңды өзің байқайсың немесе сенің айналаңдағы біреу сені 

бағдарсыз деп санайды. 
• Қолыңда немесе аяқтарыңда әлсіздік бар. 
• Қол мен аяқтың координациясы бұзылған. 
• Сенде жүрек айнуы немесе құсу басталады.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1.Тензиялық бас ауруы дегеніміз не? 
Тензиялық бас ауруы бастың бұлшық еттерінің шамадан тыс кернеуінен болады, нәтижесінде 
бастың қысылу сезімі пайда болады. 
Тензиялық бас ауруы физикалық немесе эмоционалды күшенудің немесе қалыптың 
бұзылуының нәтижесі болуы мүмкін, бұл бас пен мойын бұлшықеттерінің шамадан тыс 
күшенуіне әкелуі мүмкін. 
Тензиялық бас ауруын емдеудің ең тиімді әдісі-бұл қалыпты түзету және күйзелісті басқару

2. Бас сақинасы деген не? 
Бас сақинасы тәрізді ауырсыну бастың қан айналымындағы өзгерістерден туындайды және 
тамыр соғуы секілді сипатқа ие болуы мүмкін. 
Бас сақинасы кезіндегі бас ауруы көптеген факторлардың әсерінен пайда болуы мүмкін, 
соның ішінде тамақтану, күйзеліс, ыстық және суық, қатты иістер, эмоциялар, шаршау немесе 
гормоналды бұзылулар. 
Бас сақинасының ұстамасын тудыратын факторлардың әсерін болдырмау үшін дәрі-
дәрмектермен және өмір салтын өзгертумен емделеді.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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д) МЕНДЕ ТЕРІ ПРОБЛЕМАСЫ БАР
Егер жасөспірім: «Менің бетімде безеу бар» деген сұрақ қойса, немесе егер ата-аналар: «Менің 
ұлымның / қызымның бүкіл бетінде безеулер бар. Не істеуге болады?» деген сұрақ қойса, 
29-кестеге сәйкес тері проблемаларын шешу үшін кеңес беру қызметтерін ұсыну кезінде 
ұсыныстарды ұстану керек. 

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Құрамында тек прогестерон бар таблеткалар мен инъекциялар безеудің пайда болуын күшейтуі 
мүмкін, ал кейбір жағдайларда біріктірілген ауызша контрацептивтер безеуді емдеу режиміне 
енуі мүмкін.
Безеудің жеңіл формалары үшін тән: 

• аурудың болмауы,
• ісіктер мен қызарулар (терісінің түсі ақшыл емделушілерде).

Безеудің ауырлығы қабынудың болуымен және дәрежесімен анықталады.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.



231

Назар аударыңыз: 
Егер: 
• Емдеу нәтиже береді  — безеудің бірнеше күннен кейін емес, 1-2 айдан кейін азаюы. 
• Антибиотиктерді ауызша қабылдау күн сайын 3-6 айға созылуы мүмкін. 
• Антибиотиктерді ұзақ қабылдауды антифункционалды препараттарды профилактикалық 

қабылдаумен біріктіру керек.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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29-кесте. Тері проблемаларын шешу үшін кеңес беру 
қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстар

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

- Сенде бұл проблема қай 
уақыттан бері бар? 
- Безеу қай жерлерде пайда 
болатынын айтып берші? 
- Сен қандай да бір ем алдың 
ба? 
Егер жауап «иә» болса, онда 
анықта: 
- нақты қандай ем? 
- Ол қанша уақытқа созылды? 
Егер пациент қыз болса: 
- Сен оральды  
контрацептивтерді 
қабылдайсың ба немесе 
жүктілікке қарсы 
инъекцияларды қолданасың 
ба? 
Егер жауап «иә» болса: 
- Дәл қандай?

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Бар  ма екенін қараңыз: 
Комедондар
(Қызаруы жоқ ақ немесе 
қара қара дақтар, шаш 
тамырлары немесе ақ 
немесе қара ұштары бар 
бітелген тері тесігі).
Іріңді бөртпелер
Іріңді бөртпелер, 
бөртулерсіз. 
Іріңсіз  бөртпелер
Қабыну процесіне 
байланысты бөртпенің 
қызыл дақтары түріндегі 
бөртпе.
Инфильтрат 
(бөртпелердің болуы, 
қатты серпімді, 
пальпация кезінде 
олар ауыртпалықсыз, 
терең қабаттардың 
аймақтарына әсер 
етеді және қабынуға 
байланысты өте 
эстетикалық жағымды 
көрінбейді)
Сулы бөртпелер
Бірнеше біріктірілетін 
түйіндерден тұратын 
терінің зақымдануы. 
Тыртықтар
Бұл тыртықтың жаңа 
екенін, онда қабыну 
процесі жүріп жатқанын 
немесе ескі тыртық екенін 
және онда қабынудың жоқ 
екенін анықтаңыз.
Назар аударыңыз! Егер 
нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

Инфильтрат 
немесе 
Сулы бөртпелер
немесе 
Қабынған тыртықтар

Инфильтраттарсыз іріңсіз 
бөртпелер, 
сулы бөртпелерсіз
қабынған тыртықтарсыз
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Жіктеу Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Безеудің ауыр түрі Антибиотиктер, ауыз 
арқылы, 3-6 ай ішінде: 
Тетрациклин 500 мг, күніне 
2 рет 
немесе
Эритромицин 500 мг, күніне 
2 рет 
немесе
Доксициклин күніне 50 мг, 
күніне 2 рет 
және
Жергілікті препараттар 
Бензилбензоат 2,5% - дан 
5-ке дейін% 
немесе 
Топикалық ретиноидтар 
Зақымданған аймақтарға 
күніне екі рет салу. Безеу 
кеткеннен кейін тағы екі 
апта бойы қолдануды 
жалғастырыңыз.
және
Күніне екі рет бетіңізді 
жұмсақ сабынмен жуыңыз 
(жергілікті препараттарды 
қолданар алдында). 
Қыздар үшін: 
Егер құрамында тек 
прогестерон бар 
контрацептивтік 
таблеткалар немесе 
инъекциялар 
пайдаланылса: оларды 
біріктірілген оральді 
контрацептивтерге 
ауыстыру мүмкіндігін 
қарастыру. 

Екі айдан кейін қол жеткізілген 
нәтижелерді зерттеңіз.
Егер ешқандай жақсару болмаса:
антибиотиктерді пероральды 
қабылдауды алты ай бойы 
жалғастырыңыз, әр екі 
айда өзгерістерді зерттеңіз. 
Нәтижелерге байланысты 
доксициклин дозасын 100/200 мг 
дейін арттыруға болады.
Қыздар үшін: Егер сіз үш ай 
ішінде ешқандай жақсаруды 
байқамасаңыз:
Тағайындауды ұзартыңыз 
және ауыз арқылы біріктірілген 
контрацептивтерді қосыңыз 
(жасөспірімге кеңес бергеннен 
кейін).
Жасөспірімді маманға, 
дерматовенерологқа немесе 
гинекологқа жіберіңіз, егер:
- Безеудің ауыр түрі болса
- Тыртықтар көбейіп, айқынырақ 
болса
- Безеулер алты ай бойы емделуге 
әсер етпесе
- Безеулер елеулі психологиялық 
қолайсыздық тудырса 

Безеудің орташа түрі. Жергілікті антибиотиктер
Клиндамицин гелі  1% 
немесе лосьон 1%|
Эритромицин 2% гель 
немесе лосьон 2%
Проблемалық аймақтарға 
күніне екі рет жағыңыз.

Екі ай ішінде алынған нәтижелерді 
зерттеңіз.
Егер ешқандай жақсару болмаса:
емдеуді жалғастыруды 
тағайындаңыз
Нәтижелерді екі айдан кейін 
зерттеңіз
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Безеу пайда болатын 
барлық жерлерді 
тексеріңіз: бет, мойын, 
кеуде, арқа және білек.

Комедондар 
немесе
Іріңді бөртпелер
және 
инфильтраттарсыз, сулы 
бөртпелер 
және 
қабынған тыртықтар. 
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Безеу жоғалғаннан кейін 
екі апта бойы емдеуді 
жалғастырыңыз.
және
Жергілікті препараттар 
(жоғарыны қараңыз)
және
Бетіңізді жуыңыз 
(жоғарыны қараңыз).ңыз).
Қыздар үшін (жоғарыны  
қараңыз). 

Егер безеу асқынып кетсе:
Антибиотиктер қабылдауды 
тағайындаңыз (жоғарыны 
қараңыз). 

Безеудің жеңіл түрі. Жергілікті препараттар 
(жоғарыны қараңыз)
және
Бетіңізді жуыңыз 
(жоғарыны қараңыз).ңыз).
Қыздар үшін (жоғарыны  
қараңыз).

Екі ай ішінде алынған нәтижелерді 
зерттеңіз.
Егер ешқандай жақсару болмаса:
емдеуді жалғастыруды 
тағайындаңыз
Нәтижелерді тағы алты  айдан 
кейін зерттеңіз. 
Егер безеу ауыр түрге айналса: 
безеудің ауыр немесе орташа 
түрі үшін арналған емдеуді 
тағайындаңыз.
Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Іріңдеген жерлер (безеу) — бұл тері деңгейіндегі көрінетін зақым. Келесі түрлері бар: ақ немесе 
қара ұштары бар комедондар, қабынбаған ісінулер. 
Іріңді бөртпелер — айналасында қызаруы жоқ іріңмен толтырылған кішкентай бөртпелер. 
Іріңсіз бөртпелер — терінің ашық түсі бар адамдарда қабынған және қызыл бөртпелер. 
Түйіндер — терінің терең қабаттарына әсер ететін терең қабынған тері тығыздағыштары 
(қызыл, ауырсыну). 
Кисталар —екі немесе одан да көп түйіндердің бірігуінің нәтижесі. Іріңдеген жерлерден басқа, 
ескі және жаңа, қабынған немесе қабынбаған тыртықтар бар. Безеу көбінесе бет, мойын, кеуде, 
арқа және иықта пайда болады.

2. Безеудің себептері қандай? 
Жасөспірім кезінде гормоналды өзгерістер терінің май бездерінің белсенділенуіне әкеледі 
және олар майлы зат (тері майы деп аталады) шығара бастайды. Тері майының көп мөлшері 
кератинделген тері жасушаларымен бірге шаштың тесіктері мен тамырларын бітеп, ақ немесе 
қара нүктелерді тудыруы мүмкін. 
Нәтижесінде, шаштың осы тесіктерінде немесе тамырларында жергілікті қабыну пайда болады, 
ол қызыл дақтармен немесе іріңмен толтырылған қызыл ауырсынатын іріңдеген жерлермен 
сипатталады. Он жасөспірімнің шамамен сегізінде безеу бар.

3. Денсаулық үшін салдарлары қандай? 
Безеудің салдары әртүрлі. Жасөспірімдердің көпшілігінде безеу жеңіл немесе орташа түрінде 
байқалады және ешқандай салдарсыз жергілікті емдеуге арналған препараттармен емделеді. 
Кейбір жасөспірімдерде безеу ауыр түрде жүреді, ал емделмеген жағдайда бұл тыртықтардың 
пайда болуына әкелуі мүмкін. 

4. Біз қандай емдеуді ұсынамыз және неліктен? 
Безеудің ауыр түрі жағдайында ең жақсы емдеу антибиотиктерді қабылдау және бет терісін 
жұмсақ сабынмен жуумен қатар кремдер, жақпа, лосьондар сияқты өзекті препараттарды 
қолдану болып табылады. Антибиотиктерді қабылдау күнделікті болуы керек. Кейбір 
жағдайларда жақсару емдеу басталғаннан кейін үш айдан ерте емес туындауы мүмкін. 
Сондықтан антибиотиктерді қабылдауды жалғастыру өте маңызды, тіпті бір ай өтіп,  көрінетін 
жақсарулар болмай жатса да. Емдеудің аралық нәтижелерін және дәрілер дозасының ықтимал 
өзгеруін бағалау үшін саған екі айдан кейін дәрігерге қайта қабылдауға келу қажет болады.
Орташа түрдегі безеу: Емдеудің ең жақсы әдісі — теріге қолданылатын антибиотиктері бар 
препараттарды, тері майының бөлінуін азайту үшін лосьондарды жергілікті қолдану, ал бетті 
жұмсақ сабынмен жуу ұсынылады. Безеуді тудыратын бактериялар теріде терең өмір сүреді және 
көрінбейді. Осы себепті оларды көру және олардың санын өлшеу мүмкін емес (және сәйкесінше 
олардың барлығының жойылғанын анықтау мүмкін емес). Сондықтан терінің зақымдануы 
жоғалғаннан кейін екі апта бойы дәрі-дәрмектерді қолдануды жалғастыру керек. 
Жеңіл түрдегі безеу: Безеудің бұл түрі майдың бөлінуін төмендететін лосьондармен және 
бетті сұйық, нәзік сабынмен жуумен жақсы емделеді. Емдеу бөртпе жоғалғанға дейін жүзеге 
асырылады. 
Қыздар үшін: құрамында прогестерон бар таблетка немесе инъекция сияқты кейбір 
контрацептивтер безеуді нашарлатуы мүмкін. Біріктірілген ауызша контрацептивтер безеудің 
төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің ұсыныстарымызға контрацептивтерді өзгерту 
кіруі мүмкін.
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5. Сен өз бетіңмен не қабылдай аласың? 
• Бетіңді нәзік сабынмен жу, бірақ күніне екі реттен көп емес. Безеулеріңді сықпа және 

тырнама. Бұл қабынуды нашарлатуы мүмкін, ал егер саусақтар лас болса, инфекция 
қосылуы мүмкін. 

• Безеулер туралы кейбір идеялардың шындыққа сәйкес келмейтінін түсінуді сұраймыз. 
Мысалы, мыналар дұрыс емес: 

• Майлы тағамдарды тұтыну, стресс немесе күн сәулесі безеуді нашарлатуы мүмкін. 
• Безеулер басқаларға берілуі мүмкін. 

Сонымен қатар, безеулер жасөспірімдерге де, олардың ата-аналарына да көп алаңдаушылық 
тудыруы мүмкін.

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1.Менің достарым қуырылған тағамды тұтынудан көптеген жаралар пайда 
болуы мүмкін дейді. Бұл рас па? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Жоқ, бұл шындық емес. Безеуді тудыратын тері майы ағзадағы гормоналды өзгерістердің 
нәтижесі болып табылады және қуырылған тағамға қатысы жоқ. 

2. Мен бет терісінің жеңіл болғанын қалаймын. Бұл үшін теріні ағартуға 
арналған құралдарды пайдалануға болады ма?  
Мәселенің мәнін түсіну:
Неліктен жасөспірімнің бетінің ашық түсті болғанын қалайтынын білу пайдалы болар еді. 
Мүмкін ол өзін осылайша жақсы көрінеді деп ойлайтын шығар немесе бұл әлеуметтік қысымға 
байланысты болар. 
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Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Сенің теріңнің түсі, ең алдымен, ата-анаңның терісінің түсіне және күннің шығуына байланысты. 
Теріні ағартатын кремдер мен басқа өнімдерді қолдану денсаулығыңа зиян тигізуі мүмкін. 
Күн көп болатын жылы климаты бар аймақтарда тұратын адамдардың, әдетте, терісі қаралау 
болады. Бұл оларға күн сәулесінен қорғауды қамтамасыз етеді, мұндай аймақтарда күн өте 
қатты шығады. Егер де сен теріңнің түсін ағартатын препараттармен өзгертуге тырыссаң, онда 
сен бұл табиғи қорғанысты бұзып алуың мүмкін. Теріні ағартуға арналған өнімдер жанама 
әсерлерге ие, олардың құрамында мыналарды тудыруы мүмкін заттар бар

• тері пигментациясының пайда болуы, 
• терінің ерте қартаюы (әжімдер), 
• тері обырымен ауыру қаупін арттыратын терінің зақымдануы.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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е) МЕН ТЫМ ТОЛЫҚПЫН / ӨТЕ АРЫҚПЫН
Егер жасөспірім «Мен тым толықпын / өте арықпын» деген сұрақ қойса, немесе егер ата-аналар: 
«Менің балам құрдастарымен салыстырғанда  тым толық / өте арық» деген сұрақ қойса, 
30-кестеге сәйкес арықтықпен және артық салмақпен проблемалар туындаған кезде кеңес беру 
қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстарды ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Егер жоғары температура, жөтел, диарея және созылмалы шаршау болса, бұл белгілердің 
қаншалықты жиі қайталанатынын біліңіз.
Егер сіз жасөспірімге тамақтану әдеттерін және физикалық жаттығуларға жататындарды 
өзгерту керек деп айтсаңыз, жасөспірімнің оны жасауға ынталы болуы немесе өмір салтын 
өзгерте алмауы екіталай. Кеңес беру жасөспірімдерге әдеттерін өзгертуге көмектеседі. Бұл 
оларға тамақтану және физикалық белсенділік әдеттері туралы, сондай-ақ осы әдеттерді 
қолдайтын факторлар туралы және осы әдеттердің денсаулығы мен әл-ауқатына ықтимал теріс 
әсері туралы ойлауға көмектеседі. Келесі қадам тамақтану әдеттерін неге өзгерту керектігін 
талдауға көмектеседі (мысалы, тәтті сусындардан бас тарту, серуендеу немесе жүгіру және т.б.). 
Есіңізде болсын, көптеген балалар мен жасөспірімдер өздерінің бақылауынан тыс факторларға 
байланысты тамақтанбайды. Олардың дұрыс тамақтануға мүмкіндігі жоқ, сапалы тамақ жоқ 
немесе отбасыларына көмектесу үшін көп жұмыс істеуге мәжбүр.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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30-кесте. Арықтықпен және артық салмақпен проблемалар туындаған 
кезде кеңес беру қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстар

Онлайн кеңес 
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

Жасы
- Сен неше жастасың? 
Салмағы
- Сен бұрын өлшендің бе? 
- Соңғы уақытта салмағың 
өзгерді ме (көбейді ме, 
азайды ма)? 

Егер жасөспірім бұл фактіні 
растаса: 
- Соңғы уақытта салмақ 
қанша кг-ға өзгерді (көбейді/
азайды)?

Жедел/созылмалы 
жағдайлар. 
-  Қазіргі уақытта қандай да 
бір аурудан зардап шегесің 
бе? 
- Сен жиі асқынатын, қандай 
да бір созылмалы аурулардан 
зардап шегесің бе? 
Егер жоғары температура, 
жөтел, диарея және 
созылмалы шаршау болса, 
бұл белгілердің қаншалықты 
жиі қайталанатынын біліңіз.
Тамақтану тәртібі (жергілікті 
дәстүрлерге назар 
аударыңыз)
- Күніне қанша рет 
тамақтанасың?
- Әр уақытта қандай 
өнімдерді қолданасың?
- Бір уақытта қанша тамақ 
жейсің?

Тамақтану
Жасөспірімнен өз бетімен 
өлшеуін біліңіз  немесе 
сұраңыз. Егер Егер кеңес  
беру бетпе- бет болса, 
мыналарды өлшеңіз:
- Салмақ
- Өсу

Есептеңіз:
- ДСИ  (дене салмағының 
индексі = Салмақ/бой 2 
(немесе дене салмағының 
кестелерін қолданыңыз)
Z-ауытқуларды дене 
салмағының индексінің 
графигіне белгілеңіз 
(қосымшадан тиісті 
графиктерді қолданыңыз).   
Анықтаңыз: 
- ДСИ  Z ауытқуының қай 
аралығына сәйкес келеді?
Егер соңғы уақытта 
салмақ жоғалса, есептеңіз: 
% салмақ жоғалту = 
(бұрынғы салмақ - қазіргі 
салмақ) x 100

Келесілерге назар 
аударыңыз:
Жүйелі тамақтанбау 
симптомдарының болуы:
- Бұлшықет атрофиясы, 
әсіресе иық, жамбас 
немесе аяқ-қолдарда 
байқалады ма?
- Шүңірек көздер?
- Теңселместен тұру / жүру 
мүмкіндігі?

Дене салмағы индексінің 
3-тен төмен Z-ауытқуы
немесе
Келесі белгілердің кейбірі 
байқалады:
- Бұлшықет атрофиясы
- Шүңірек көздер
- Тұра алмау / жүре алмау
-  Жұмсақ реңктер, тізенің екі 
жағында.

5% артық салмақ жоғалту.
Немесе
жасөспірім соңғы уақытта 
айтарлықтай салмақ 
жоғалтқаны туралы айтты
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Өте төмен салмақ 
немесе шаршаудың 
ауыр түрі. 

Жасөспірімді басқа 
деңгейдегі маманға 
(диетолог, терапевт, 
инфекционист 
эндокринолог, 
психотерапевт / психиатр) 
жіберіңіз.

Күйді бақылауды жалғастырыңыз

Орташа сарқылу 
формасы. 
Айтарлықтай салмақ 
жоғалту. 

Салмақ жоғалтуға 
немесе анемияға әкелетін 
ауруларды емдеңіз 
немесе жасөспірімді 
диетологқа, терапевтке, 
инфекционистке, 
психотерапевтке / 
психиатрға бағыттаңыз.. 
Алып тастаңыз:
- Туберкулез
-АИТВ-инфекциясымен 
байланысты аурулар 
(«Мүмкін менде АИТВ бар 
шығар?» деген алгоритмді 
қолданыңыз)
Ұсыныс: 
- Тамақтану жиілігін 
арттыру
-  Порция мөлшерін көбейту
- Рационда жоғары 
калориялы / ақуызға бай 
тағамдардың (май, бұршақ, 
жаңғақтар, жасымық, 
жұмыртқа, балық сияқты 
майлар) мөлшерін арттыру.
- Физикалық белсенділікті 
шектеу.

Егер инфекциялар немесе 
зақымданулар анықталса, 
бақылауды жалғастырыңыз. 
Бір айдан кейін тамақтану 
режимін зерттеңіз.
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Дене белсенділігі
 - Сенің күнделікті физикалық 
белсенділігің қандай 
және оған қанша уақыт 
жұмсайсың?
Дене белсенділігі мыналарды 
қамтиды:
- үй жұмысын / шаруашылық 
бойынша
- оқу / жұмыс кезіндегі 
физикалық жүктеме
- белсенді ойындар және 
спортпен айналысу

НЕADS бағалауды 
орындаңыз.

Аяқтың ісінуі болған кезде:
- Ісіну шекараларын 
анықтаңыз
- Басу кезінде шұңқыр 
пайда болады ма?
Анемия: 
Болуы:
- Алақанның бозаруы
- Конъюнктиваның 
бозаруы 
-  Егер қолжетімді 
болса,  гемоглобинге қан 
талдауын жіберіңіз 

Семіздікке байланысты 
асқынулар
Егер Z ауытқуды бағалау 
2-ден үлкен болса, онда 
өлшеу керек: 
- Артериялық қысым
- Қандағы қант деңгейі

Назар аударыңыз!              
Егер нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.

Дене салмағы индексі 
тиісті жас үшін Z-2 және -3 
арасында.

Дене салмағы индексі 
тиісті жас үшін Z+1 және +2 
арасында

Тиісті жастағы дене 
салмағының индексі Z + 2 
бағасынан асады.
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Жеңіл салмақ 
жоғалту.

Қатар жүретін ауруларды 
немесе анемияны емдеуді 
қамтамасыз етіңіз. 
Едәуір салмақ жоғалту 
жағдайында жасөспірімге 
тамақтану режимі туралы 
ұсыныстар беріңіз 
(жоғарыны қараңыз). 
Қажет болса, физикалық 
белсенділікті шектеу 
бойынша ұсыныстар 
беріңіз.
Келесі аурулардың болуын 
алып тастаңыз:
- Туберкулез
- АИТВ-инфекциясымен 
байланысты аурулар 
(«Мүмкін менде АИТВ 
бар шығар?» алгоритмін 
қоллданыңыз).
Психобелсенді заттарды 
теріс пайдалану.

Анықталған патологияларды 
емдеу / қолдау терапиясы.
Бір айдан кейін тамақтану 
режимін қайта бағалау.

Артық салмақ. - Мөлшерін азайтыңыз.
- Көмірсулар мен майларға 
бай өнімдерді тұтынуды 
төмендету.
- Жасөспірімге физикалық 
белсенділікті арттыруды 
ұсыну. 

3 айдан кейін тамақтану режимін 
зерттеңіз.

Семіздік. Жасөспірімге артық салмақ 
кезінде тамақтану режимін 
таңдау туралы ұсыныстар 
беріңіз.
Жасөспірімге физикалық 
белсенділікті арттыруға 
кеңес беріңіз.
Егер жасөспірімде: 
жоғары қан қысымы 
немесе қандағы қант 
деңгейі жоғары болса, оны 
маманға (интернистке, 
эндокринолог) бағыттаңыз. 

Бір айдан кейін тамақтану 
режимін зерттеңіз.
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Дене салмағы индексі 
тиісті жас үшін Z+1 және -2 
арасында
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Қалыпты салмақ. Жасөспірімге оның 
салмағы қалыпты екенін 
айтып, дұрыс тамақтану 
және физикалық 
белсенділік туралы 
ұсыныстар беріңіз («Дұрыс 
тамақтану» 3.1- бөлімін 
қараңыз).

Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1. Неге менің салмағым мұндай аз/неге мен тым арықпын? 
Мәселенің мәнін түсіну: 
Жасөспірімдер құрдастарының көз алдында қалай көрінетініне алаңдайды. Сондай-ақ, олар 
салмағы аз болғандықтан, күнделікті іс-шараларды орындауда шектеулі болады деп қорқады.  
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Кейбір адамдар табиғатынан  жұқалтаң болып келеді, өйткені олардың ата-аналары да жұқа. 
Басқаларының арық болу себебі олар тұтынатын өнімдер олар жасаған жұмыс үшін қажетті 
қоректік құндылықты қамтамасыз етпейді. Үшінші біреулер созылмалы ауруларға байланысты 
арық келеді. Сонымен бірге, егер сіз төмен салмаққа қарамастан, өзіңізді жеткілікті күшті 
сезінсеңіз және қалыпты өмір сүре алсаңыз, онда сіздің денсаулығыңыз қалыпты екенін есте 
ұстаған жөн.

2. Неліктен мен мұндай толықпын?
Мәселенің мәнін түсіну: 
Мұндай сұрақтар жасөспірімнің айналасындағылар мен құрдастарының оны қалай 
қабылдайтыны туралы алаңдаушылығын көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ, олар салмағы көп 
болғандықтан, олардың күнделікті іс-шараларды  орындауға қабілеттері азырақ деп қорқады. 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Сенің  артық салмағыңның себебі — калориялық тамақтану сенің физикалық белсенділігіңді 
ескере отырып, калория қажеттілігінен асып түседі. Сонымен қатар, жаттығулардың 
қарқындылығы артық калорияларды жағу үшін жеткіліксіз болуы мүмкін.

3. Салмағымды азайту үшін бір нәрсе істей аламын ба? 
Мәселенің мәнін түсіну: Бұл сұрақты қойған жасөспірім өзінің құрдастарының мойындауына 
ие бола отырып, қаншалықты тез тартымды бола алатындығын білгісі келеді. 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Жасөспірімдермен салмақ жоғалтудың екі мүмкін әдісін талқылаңыз: тұтынылатын тамақ 
мөлшерін шектеу және физикалық белсенділікті арттыру. Олар отыратын уақытты қалай 
азайтуға болатындығын талқылаңыз. Бұл теледидар көру, компьютерде ұзақ жұмыс істеу және 
т. б. сияқты әрекеттер, достарыңызбен байланыстарды сақтаудың және әлеуметтік шараларға 
қатысудың маңыздылығын талқылаңыз.

4. Мен салмақ қосу  үшін бір нәрсе істей аламын ба? 
Мәселенің мәнін түсіну: 
Жасөспірім жақсы көріну және құрдастарының мойындауы үшін қысқа мерзімде не істеуге 
болатынын білгісі келеді.
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Тұтынылатын тамақ мөлшерін көбейту және мүмкіндігінше физикалық белсенділікті, соның 
ішінде спортты шектеу арқылы салмақ жинау тәсілдерін талқылаңыз. 
Осы Нұсқаулықтың 3-бөліміндегі ақпаратты қолдана отырып, дұрыс тамақтану туралы 
ұсыныстар беріңіз. Достарыңызбен байланыс орнатудың және әлеуметтік шараларға 
қатысудың маңыздылығын талқылаңыз.
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ж) МЕНІҢ БОЙЫМ ӨТЕ АЛАСА
Егер жасөспірім: «Мен достарымнан аласамын. Менде проблема бар ма?» деген сұрақ 
қойған жағдайда немесе, егер ата-аналар: «Менің ұлым / қызым өзінің жасына тым аласа. 
Бұл денсаулыққа қатысты мәселелер туралы айтады ма?» деген сұрақ қойса, 31-кестеге 
сәйкес бойының аласа болу проблемалары бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну кезінде 
ұсыныстарды ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Бойының аласалығына алаңдайтын  жасөспірімді бағалаудың маңызды элементтері: 

• Жасөспірімнің бойын дәл өлшеу және алынған өлшемді даму диаграммасында салыстыру.
• Жасөспірімнің ата-анасының бойының деректерін алу. 
• Жасөспірімнің тамақтануын бағалау.
• Жасөспірімді кез келген созылмалы немесе қайталанатын жағдайларды анықтау 

тұрғысынан бағалау. 
• Жасөспірімнің жыныстық даму кезеңін бағалау.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 
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Қадамдар Сұрақтар Иә/Жоқ

1-қадам: пациенттің бойын 
өлшеңіз немесе сұраңыз 

Пациенттің бойы үшінші 
процентильден төмен?

Иә

2-қадам: екі ата-ананың 
да бойының қандай 
екенін өлшеңіз немесе 
жасөспірімнен сұраңыз 

Жасөспірімнің қазіргі 
бойы мен ата-ананың 
бойына байланысты 
болжауға болатын бойы 
арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар ма? 

Иә

Екі ата- анасы да аласа 
бойлы ма?

Иә

3-қадам: дұрыс 
тамақтанбауды анықтау 
үшін жасөспірім 
отбасындағы тамақтану 
дәстүрін анықтаңыз.

Жасөспірім ерте жастан 
бастап дұрыс тамақтанбады 
ма? Жасөспірімде 6 айға 
дейін тек емшекпен емізу 
болды ма? 6 айда қосымша 
тамақ уақытында басталды 
ма? Емшекпен емізу қанша 
уақытқа созылды?

Иә

Жасөспірім қазір өсу үшін 
жеткілікті тамақ ала ма? 
Тексеру кезінде жеткіліксіз 
тамақтану белгілері 
анықталды ма? «Мен тым 
толықпын» алгоритмін 
қолданыңыз.

Иә

31-кесте. Бойының аласа болу проблемалары бойынша 
кеңес беру қызметтерін ұсыну кезінде ұсыныстар
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Жіктеу Емдеу Нұсқаулықтың 
бөлімдеріне сілтеме

Пациент оның жасындағы 
жасөспірімдердің 
көпшілігіне қарағанда 
төмен.

Жасөспірімнің 
құрдастарының көпшілігіне 
қарағанда төмен екенін 
растаңыз және оған 
қосымша тексеру қажет. 
Екінші қадамға өтіңіз.

Пациент  ата-аналарының 
бойын ескере отырып, 
күтілгеннен төмен.

Жасөспірімнің бойы ата-
аналарының бойына 
негізделген болжамнан 
төмен екенін растаңыз. 
Үшінші қадамға өтіңіз. 

Бұл олардың отбасына тән 
қасиет шығар. 

Жасөспірімге оның бойы 
ананың немесе әкенің 
бойына сәйкес келуі мүмкін 
екенін түсіндіріңіз. Сонымен 
қатар, жасөспірімнің 
бойды тездету мүмкіндігін 
анықтайтын басқа 
факторларды анықтау 
үшін қосымша тексерулер 
жүргізу керек екенін 
түсіндіріңіз. Үшінші қадамға 
өтіңіз.

Дұрыс тамақтанбау 
салдарынан өсудің 
баяулауы. 

Пациентке  ерте балалық 
шақта дұрыс тамақтанбаудың 
салдарының қалпына 
келуі қиын екенін 
түсіндіріңіз. Дегенмен, 
жақсартылған тамақтану 
бойының өсуіне ықпал 
етуі мүмкін. Пациентпен 
оның тамақтануын 
қалай оңтайландыруға 
болатындығы туралы 
сөйлесіңіз. Төртінші қадамға 
өтіңіз.

 «Мен тым толықпын»  
алгоритмі.

Дұрыс тамақтанбау өсу мен 
дамуға әсер етуі мүмкін. 

Жасөспірімге оның қазіргі 
тамақтануы оның әлеуетіне 
сәйкес өсуге мүмкіндік 
бермейтінін түсіндіріңіз. 

«Мен тым толықпын»  
алгоритмі.
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Шаг 4: узнайте о наличии 
хронических или 
острых состояниях и 
проведите необходимое 
обследование.

Выявлены ли в ходе 
осмотра симптомы 
хронических или острых 
рецидивирующих 
состояний? (например, 
длительная температура, 
кашель или диарея). 

Иә

Шаг 5: используйте 
алгоритм «Задержка 
полового развития: 
мальчики / девочки».

Завершился ли процесс 
полового созревания у 
подростка?

Иә

Возможно ли 
диагностировать задержку 
полового развития, 
используя алгоритм 
«Задержка полового 
развития: мальчики / 
девочки»?

Иә

Подросток не соответствует 
критериям для диагностики 
задержки полового 
развития и не вступил в 
фазу ускоренного роста 
(пика роста) в период 
полового развития.

Иә
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Созылмалы немесе өткір 
мерзімді жағдайлар 
жасөспірімнің өсуіне және 
дамуына әсер етуі мүмкін. 

Тамақтануды жақсарту 
оған өсуге көмектесетінін 
түсіндіріңіз. Пациентпен 
(- осындай) тамақтануды 
қалай оңтайландыруға 
болатынын айтыңыз. 
Төртінші қадамға өтіңіз. 

«Менде АИТВ болуы мүмкін 
бе?» алгоритмі

Жедел өсу кезеңі (өсу 
шыңы) аяқталған болуы 
мүмкін.  

Жасөспірімге оның 
аурулары оның әлеуетіне 
сәйкес оның өсуіне кедергі 
келтіретінін түсіндіріңіз. 
Анықталған проблемаларды 
емдеуді қамтамасыз етіңіз. 
Бесінші қадамға өтіңіз.

«Жыныстық жетілудің 
кешігуі: ұлдар / қыздар» 
алгоритмі. 

Жыныстық даму 
кешіктіріледі. Дамуда 
құрдастарына қуып жетуге 
мүмкіндік бар.

Жасөспірімге оның 
жетілу кезеңіне жеткенін, 
өсуі аяқталғанын және 
болашақта айтарлықтай 
өзгеруі екіталай екенін 
түсіндіріңіз. Пациентке 
өсу шыңы әлі келмегенін 
түсіндіріңіз. Бойын арттыру 
үшін науқасқа дұрыс 
тамақтануды ұсыныңыз. 
«Жыныстық жетілудің 
кешігуі: ұлдар / қыздар» 
алгоритмі.

«Жыныстық жетілудің 
кешігуі: ұлдар / қыздар» 
алгоритмі, 3 –бөлім: «Дұрыс 
тамақтану».

Бойы бойынша құрдастарын 
қуып жетуге ықтималдылық 
бар 

Жасөспірімге жедел өсу 
кезеңі әлі аяқталмағанын 
және әлі басталмағанын 
түсіндіріңіз. Жақсырақ 
өсу мүмкіндігін арттыру 
үшін пациентке дұрыс 
тамақтануды ұсыныңыз. 
Жасөспірімнің өсу 
қарқынын алты айда бір рет 
бақылаңыз.

«Жыныстық жетілудің 
кешігуі: ұлдар / қыздар» 
алгоритмі, 3 –бөлім: «Дұрыс 
тамақтану».
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Адамның өсуі өте кең ауқымда өзгереді. Дәрігерлер мен медбикелер жасөспірімнің өсуін сол 
жыныстағы құрдастарының күтілетін өсу қарқынымен салыстыру үшін арнайы кестелерді 
қолданады, «өсу диаграммалары» деп аталады. Дәрігерлер мен медбикелер жасөспірімнің өсуі 
қалыпты ма, жоқ па деген шешім қабылдауда көптеген аспектілерді ескереді. Оларға мыналар 
жатады: 

• сол жастағы басқа адамдармен салыстырғанда жасөспірімнің өсуі;
• жасөспірімнің ата-анасы мен оның отбасының басқа мүшелерінің өсуі;
• жасөспірімнің жыныстық даму қарқыны;
• жасөспірімнің тамақтануы;
• оның өсу қарқынын баяулатуы мүмкін қосалқы аурулардың болуы.

2. Неліктен адамдар аласа бойлы болады? 
Сенің  түпкілікті бойыңды анықтаудағы ең маңызды фактор - бұл сенің ата-анаңның бойы. 
Егер ата-анасы төмен бойлы болса, онда бала да биік болмауы мүмкін. Барлық жасөспірімдер 
жедел даму кезеңінен өтеді, бірақ бұл кезеңнің басталу жасы әр түрлі. Кейбір жасөспірімдерде 
бұл кезең 9 немесе 10 жаста басталады. Басқаларында-13 немесе 14 жаста.
Есіңізде болсын, қарқынды өсу кезеңі кешіктірілсе де, жасөспірімдердің көпшілігі жыныстық 
жетілуге жету үшін биологиялық өсу мүмкіндіктерін толығымен жүзеге асыра алады. Сонымен, 
егер 12 жасында өсу шыңы басталмаған жасөспірім сол жастағы басқа жасөспірімнен төмен 
болса, бірақ бұл кезеңнен өткен болса, олар ересек болған кезде бойлары бірдей болуы мүмкін. 
Жеткіліксіз немесе дұрыс тамақтанбау баланың құрсағында немесе ерте балалық шақта 
өсу қарқынына әсер етеді. Өмірдің басында дұрыс тамақтанбаудың салдары адам өмірінің 
барлық кезеңдерінде сезіледі. Бұл ретте өсудің жоғалтылған мүмкіншіліктері қайта келмейді. 
Жасөспірім кезіндегі дұрыс тамақтанбау жасөспірім үшін қалыпты өсу қарқынын бәсеңдетуі 
мүмкін. Кейбір жасөспірімдерде созылмалы немесе жедел қайталанатын жағдайлар олардың 
өсуін баяулатуы мүмкін, нәтижесінде олардың бойы  төмен болады. Кейбір жасөспірімдер 
жыныстық жетілудің кеш басталуымен сипатталады. Бұл организмнің гормондар деп аталатын 
химиялық заттардың жеткіліксіз өндірілуіне байланысты болуы мүмкін. 14 жасқа дейін 
жыныстық жетілу белгілері болмаған кезде: шашырау, ер мүшесі мен ұрықтың ұлғаюы (ұлдар), 
сүт бездерінің дамуы (қыздар) немесе қызда 16 жасқа дейін етеккірдің болмауы, қосымша 
медициналық тексерулер қажет болады.

3. Ағзаның денсаулығы мен дамуы үшін салдарлары қандай? 
Көбірек маңызды салдарлары: 
Физикалық: Егер жасөспірімнің бойының төмен болу себебі ата-анасының және жақын 
туыстарының бойының төмендігі болса немесе қарқынды өсу кезеңінде кеш басталса, 
бойдың өсуі дененің одан әрі дамуына әсер етуі екіталай. Егер аз мөлшерде тамақтану немесе 
аурулардың болуына байланысты байқалса, бұл факторлар денсаулыққа зиянды. 
Психологиялық және әлеуметтік: Төмен бойлы жасөспірімдердің көпшілігі осы себепті 
ешқандай психологиялық немесе әлеуметтік қолайсыздықты сезінбейді. Жалпы алғанда, 
бойының аласалығы жасөспірімнің мектеп пен қоғамдық өмірге қатысу мүмкіндігін шектемейді. 
Алайда, кейбір жасөспірімдер бойының аласа болуына байланысты келеке-мазаққа айналады. 
Егер бұл өте маңызды болса, ол кез келген әлеуметтік және психологиялық зардаптарды 
азайту үшін мектепке баруға және әлеуметтік өмірге қатысуға қажетті қолдауды қамтамасыз 
етуі керек.
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4. Біз қандай емдеуді ұсынамыз және неліктен? 
Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану жасөспірімнің өсуі мен дамуы үшін маңызды. Барлық 
жасөспірімдер — әсіресе төмен бойлыларға, өсу үшін қажетті қоректік заттарды алу үшін 
дұрыс тамақтану керек. Біз дұрыс тамақтану туралы бірнеше ұсыныстарды ұсынамыз («Дұрыс 
тамақтану» 3.1- бөлімін қараңыз).

Ілеспе ауруларды емдеу. Созылмалы патологиялар немесе қайталанатын өткір аурулар 
дененің өсуіне кедергі келтіреді, сондықтан оларды диагностикалау және емдеу өсіп келе 
жатқан проблеманы шешудің қажетті бөлігі болып табылады. 

Жыныстық дамудың кешігуі. Егер сенде жыныстық дамудың кешігуі болса, сен маман-
дандырылған емдеу үшін маманға жүгінесің. Маман анализге жібереді және өсуді тездету үшін 
арнайы препараттармен (гормондармен) емдеуді тағайындайды.

5. Сен өз бетіңмен не істей аласың? 
Өсудің мүмкіндіктерін барынша арттыру және аласа  бойдың сенің қалыпты өміріңе кедергі 
болуына жол бермеу үшін саған келесі әрекеттерді орындау қажет: 
Дұрыс тамақтану. Өсуге қажетті тағамдарды жеткілікті мөлшерде тұтыну қажет.  Сен неғұрлым 
қолайлы тамақтану рационын қалыптастыру бойынша егжей-тегжейлі кеңес ала аласың.
Өсуді кешіктіретін барлық қатар жүретін ауруларды емде. Көптеген созылмалы немесе 
қайталанатын жедел аурулар өсуге кедергі келтіреді. Оларды емдеу үшін медициналық 
ұсыныстар мен тағайындалған емдеу курсын орындау қажет.
Кәдімгі өмір салтын ұстан. Егер саған бойыңның аласа болуына байланысты күлетін болса 
да, мектепке баруды жалғастыру және достарыңмен және әріптестеріңмен басқа іс-шараларға 
қатысу маңызды.
Бойыңды  болмыс ретінде қабылда.Сенің бойыңа қатысты артық күтулерден аулақ болу 
керек. Сенің бойың көбінесе ата-анаңның бойымен анықталады. Егер ата-ананың екеуі де аласа 
болса, сен де биік болмауың мүмкін. Жыныстық дамудың едәуір кешігуінің кейбір жағдайларын 
қоспағанда, дәрі-дәрмектермен өсуді тездету мүмкін емес. Көптеген дәрі-дәрмектердің жанама 
әсерлері болуы мүмкін. Дәрігер тағайындамаған дәрілерді қабылдаудан аулақ бол.
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Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1. Мен аласа бойлымын. Менімен бір нәрсе дұрыс емес пе? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
(Ескертпе: медициналық қызметкер жасөспірімді денсаулығына байланысты проблемалары 
жоқ деп сендірмес бұрын, жасөспірімнің тамақтану жағдайын, созылмалы және қайталанатын 
жағдайларды және жыныстық дамуды зерттеуі керек). 
Егер жасөспірімнің ата- анасының бойы аласа болғандықтан, оның бойы төмен болса, оған 
оның бойы ата-анасының бойымен анықталатынын түсіндіріп, онымен бәрі жақсы екеніне көз 
жеткізіңіз.
Егер жасөспірімнің қарқынды өсуінің шыңы құрдастарына қарағанда кейінгі жаста болса 
және өсудің тежелуі баяу жыныстық дамудан туындамаса, онда жасөспірім тез өсу кезеңіне 
енуімен құрдастарына жетіп алуы мүмкін. Жасөспірімді прогрессияны тексеру және 
мүмкін болатын шараларды анықтау үшін әр алты айда оның өсуі мен дамуын бақылауды 
жалғастыратындығыңызға сендіріңіз.

2. Мен  биіктеу болу үшін бір нәрсе істей аламын ба?
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
(Ескертпе: жасөспірімді оның өсу әлеуеті туралы жалған елестермен жұбатпау маңызды). 

Жасөспірім мыналарды түсінуі керек: 
• Оның бойы көбінесе ата-аналарының бойымен анықталады.
• Дұрыс тамақтану және кез  келген созылмалы жағдайды немесе жедел қайталанатын 

инфекцияларды емдеу — өсудің максималды әлеуетіне қол жеткізуге ықпал ететін 
маңызды факторлар.

• Егер жасөспірімде әлі жыныстық даму басталмаса немесе осы кезеңнің басында болса, 
сол жастағы адамдар сияқты өсуге қол жеткізудің белгілі бір мүмкіндігі бар.

• Сонымен бірге, бұл әлеует жыныстық жетілудің соңына қарай төмендейді және ол 
аяқталғаннан кейін аз болады.

• Жасөспірімнің жыныстық дамуы өте кешеуілдеген өте сирек жағдайларды қоспағанда, 
өсуге көмектесетін дәрі-дәрмектер жоқ. Көптеген препараттардың жанама әсерлері 
бар. Жасөспірімдердің бұл препараттарды дәрігердің нұсқауы бойынша қабылдауы өте 
маңызды.
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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з) МЕН НАШАР КӨРЕМІН
Егер жасөспірім: «Мен тақтада не жазылғанын анық көре алмаймын», «Мен теледидардан не 
көрсетілетінін нашар көремін» деген сұрақ қойса, немесе егер ата-аналар: «Менің баламда көру 
проблемалары бар деп ойлаймын»  деген сұрақ қойса, 32-кестеге сәйкес көру проблемалары 
кезінде кеңес беру қызметтерін ұсыну бойынша ұсыныстарды ұстану керек.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Медициналық қызметкерге арналған кеңес:
Жасөспірімдердегі рефракция қателіктерінің көпшілігін қолайлы көзілдірікпен түзетуге болады. 
Егер жасөспірім көзілдірік киіп жүрсе, көру қабілетін әрдайым көзілдірікпен тексеріңіз. Осылайша 
сіз сыну аномалиясын түзету үшін көзілдіріктің жарамдылық дәрежесін тексере аласыз. 
Сонымен қатар, бұл көзілдірікпен қандай рефракциялар түзетілмейтінін анықтайды.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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32-кесте. Көру проблемалары кезінде кеңес беру 
қызметтерін ұсыну бойынша ұсыныстар

Онлайн кеңес
берудің басталуы

Қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтар 
тізімін құру

Симптомдары 
мен белгілері

- Соңғы жеті күнде нашар 
көресің бе?
- Сенде көздің ауыруы бар 
ма?
- Көзілдірік киесің бе?
- Сенде бас ауруы бар ма?
- Көру проблемалары сенің 
оқуыңа немесе жұмысыңа 
әсер ете ме?

НEADS бағалауды 
орындаңыз.

Проверьте, если имеются: 
- Покраснение глаз. 
- Отеки вокруг глаз.
Назар аударыңыз! Егер 
нормадан ауытқулар 
болса, жасөспірімді 
толық медициналық 
тексеруден өту үшін 
медициналық ұйымға 
шақырыңыз.
Келесілерді тексеру үшін 
ЖДО шақырыңыз: 
- Көру өткірлігін.

Бұл үшін қолданыңыз:
- Снеллен кестесі
- Жасөспірім Снеллен 
кестесінен алты метр 
қашықтықта тұруы керек
- Жасөспірімнің көздері 
кестенің төртінші 
қатарының деңгейінде 
болуы керек.

Соңғы жеті күнде көру 
қабілетінің нашарлауы
немесе
Көздің ауырсынуымен, 
қызаруымен немесе 
қабынуымен көру 
қабілетінің нашарлауы. 
Соңғы жеті күнде көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ
және
Көздің ауыруы, қызаруы 
немесе қабынуы бар көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ.
және
(егер жасөспірім оларды 
кисе, көзілдірік)
Снеллен кестесінде 6/60 
қатарын жақсы көретін 
көзбен оқи алмайды. 

- Екі көзді кезекпен жауып 
тексеріңіз.
- Егер жасөспірім 
көзілдірік кисе, көру 
қабілетін ол киетін 
көзілдірікпен тексеру 
керек

Соңғы жеті күнде көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ 
және 
Көздің ауырсынуымен, 
қызаруымен немесе 
қабынуымен көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ
және 
(егер жасөспірім оларды 
кисе, көзілдірік) 
Снеллен кестесінде 6/50 
қатарын жақсы көретін 
көзбен оқи алады
бірақ Снеллен кестесіндегі 
6/18 қатарын жақсы көретін 
көзбен дұрыс оқи алмайды.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Жедел көру 
патологиясы.

Шұғыл ауруханаға қайта 
бағыттаңыз. 

Соқырлық. Шұғыл ауруханаға қайта 
бағыттаңыз. 

Көрудің 
төмендеуі немесе 
Рефракцияның 
түзетілмеген 
проблемасы (бір 
көзде немесе 
екеуінде де) немесе 
егер көру қабілетін 
тестілеу көзілдірікпен 
жүргізілсе: 
көзілдірікпен 
түзетілмеген 
көру қабілетінің 
төмендеуі.

Көзді тексеру және 
көзілдірікті таңдау үшін 
офтальмологқа қайта 
бағыттаңыз.

Егер кез келген рефракция қатесін 
көзілдірікпен жойғаннан кейін, 
әр көздегі жасөспірімнің көру 
қабілеті 6/18-ден аз болса:
- Офтальмологқа 
мамандандырылған тексеруге 
жіберіңіз.
Егер рефракция  қателерін 
жойғаннан кейін жасөспірім 6/18 
қатарларын кез келген көзбен оқи 
алмаса:
- Мектепте / жұмыста / үйде көру 
қабілетінің төмендеуін емдеу үшін 
ерекше жағдайлар жасау керек.
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Соңғы жеті күнде көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ 
және
Көздің ауырсынуымен, 
қызаруымен немесе 
қабынуымен көру 
қабілетінің нашарлауы жоқ
және 
(егер жасөспірім оларды 
кисе, көзілдірік) 
Снеллен кестесінде 6/18 
қатарын жақсы көретін 
көзбен оқи алады
бірақ 
Снеллен кестесіндегі 6/9 
қатарын екі көзбен дұрыс 
оқи алмайды (бөлек 
тексеріңіз). 

Снеллен кестесіндегі 6/9 
қатарын екі көзбен дұрыс 
оқи алады (бөлек тексеріңіз) 
(қажет болса көзілдірікпен), 
бірақ
Жасөспірім бас ауруымен 
ауырады немесе көру 
проблемаларына 
байланысты мектептегі 
үлгерімі төмен.

Снеллен кестесіндегі 6/9 
қатарын екі көзбен дұрыс 
оқи алады (бөлек тексеріңіз) 
(қажет болса көзілдірікпен).
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Көру қабілетінің 
төмендеуі немесе 
рефракцияның 
түзетілмеген 
жетіспеушілігі 
(бір көзде немесе 
екеуінде де), егер 
көру тестілеуі 
көзілдірікпен 
жүргізілсе: 
көзілдірікпен 
түзетілмеген көру 
қабілетінің төмендеуі 

Көзді тексеру және 
көзілдірікті таңдау үшін 
офтальмологқа қайта 
бағыттаңыз. 

Егер көзілдіріктің көмегімен 
кез келген рефракция қатесін 
жойғаннан кейін жасөспірімнің бір 
көзіндегі көру қабілеті 6/18-ден аз 
болса:
- Мамандандырылған сараптамаға 
офтальмологқа қайта бағыттаңыз.

Көру  қабілеті 
қалыпты 
бірақ 
Жасөспірім кейбір 
белгілерді көрсетеді.

Бас ауруы кезінде «Менде 
бас ауруы бар» «алгоритмін 
қолданыңыз. Жағдайға 
байланысты басқа 
белгілерді бағалаңыз.

Жағдайға байланысты. 

Қалыпты көру (екі 
көзге де)
немесе
Егер тест 
көзілдірікпен 
жүргізілсе: 
Рефракция қатесі 
түзетілді.

Жасөспірімнің көру қабілеті 
қалыпты екеніне көз 
жеткізіңіз. 
Көзілдірік киетін 
жасөспірімдер үшін: 
көзілдіріктің дұрыс 
таңдалғанына көз 
жеткізіңіз.

Жағдайға байланысты.
Бейне кеңес берудің соңында 
жасөспірімді алдымен 
байланысты  ажыратуға 
болатынын айтыңыз немесе 
айтыңыз мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер жасөспірім 
жауап бермесе, онда сіз: «Сіз 
бірінші болып байланысты үзе 
аласыз, жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз. Оның ешқандай 
проблемасы жоқ екеніне көз 
жеткізіңіз. Ол үшін қосымша 
сұрақтар қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе бойынша 
үзілген-бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.
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Көру қабілетін тексеруге арналған нұсқаулық 
1. Кестені жарықтандырылған, бірақ ешқандай жарық пен шағылысусыз  жерге қойыңыз.
2. Пациент кестеден алты метр қашықтықта орналасқан.
3. Көздер төртінші қатар деңгейінде болады.
4. Пациентке  тестілеу процедурасын түсіндіріңіз.
5. Әр көзді бөлек тексеріңіз. Бірінші оң көзді тексеріп, сол көзді жабу керек. Содан кейін сол 

көзді тексеріңіз.
6. Пациенттен  «Е» әрпін жоғары, төмен, оңға немесе солға құшақтау бағытында 

саусағыңызды көрсетуді сұраңыз.
7. Егер пациент, әсіресе бала немесе жас адам, жоғарыдан төменге қарай, оның ішінде 6/12 

жолды оқи алмаса, қосымша тестілеуге бағыттаңыз.
8. Егер ересек адам жоғарыдан төменге дейінгі жолдарды, соның ішінде 6/18 жолды оқи 

алмаса немесе кітап оқудың қиындықтарына шағымдана алмаса, қосымша тестілеуге 
жіберіңіз. 

9. Егер бала көру қабілетінің нашарлығына және оқудың қиындығына шағымданса, бірақ 
тест жақсы нәтиже көрсетсе, науқасқа дұрыс оқу дағдылары туралы айтыңыз: 
• Жарық кітапқа түсетін етіп жақсы жарықпен оқыңыз.
• Кітапты көзден 33 сантиметр қашықтықта ұстаңыз.
• Әр жарты сағат оқығаннан кейін бес минут демалыңыз.

Ескертпе: егер пациент үлкен «Е» әрпін көрмесе, пациенттен кестеге үш метр қашықтықта 
жақындауын сұраңыз. Егер пациент «Е» әрпін үш метр қашықтықта көрсе, 3/60 көру өткірлігін 
тіркеңіз.

Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1. Менің жағдайым қандай?
Көздің жіті зақымдануы 
Қысқа мерзімде (бір аптадан аз) кенеттен пайда болған көру қабілетінің нашарлауы көздің ауыр 
проблемасының белгісі болуы мүмкін. Бұл проблемалардың көпшілігі, егер дұрыс емделмесе, 
көру қабілетінің қалпына келмеуіне әкелуі мүмкін. Мұндай проблемалардан зардап шеккен 
науқас дереу медициналық мекемеге барып, көзді егжей-тегжейлі тексеруден өткізуі керек. 
Егер көру қабілеті нашарлап, ауырсыну, қызару немесе көздің қабынуы пайда болса, бұл 
белгілер көздің айналасындағы инфекцияның немесе көз ішіндегі қысымның жоғарылауының 
(сирек кездеседі) белгісі болуы мүмкін. Көзді егжей-тегжейлі тексеру үшін дереу медициналық 
мекемеге бару керек. Осылайша, барлық қажетті сынақтар жүргізіліп, қажетті емдеу шаралары 
қамтамасыз етілуі керек. 
Адамның көру қабілеті қалыпты деп қашан айтамыз? 
Егер пациент алыстағы заттарды да, жақын орналасқан заттарды да анық көре алса, көру 
қабілетін қалыпты деп айтамыз. Медицина қызметкерлері қашықтықтан көру қабілетін тексеру 
үшін қарапайым диаграмманы, Снеллен кестесін қолданады. Кестеде әр түрлі өлшемдегі 
әріптер немесе таңбалар бар. Егер адам ең кішкентай белгілері бар қатардың әріптерін / 
таңбаларын оқи немесе дәл сипаттай алса, көру қабілеті қалыпты деп саналады. 
Біз адамды соқыр деп қай кезде айтамыз? 
Тиісті кестені қолдана отырып, адамның соқыр екенін анықтауға болады. Ең үлкен белгілер 
орналасқан қатардағы белгілерді оқи алмайтын  немесе дәл сипаттай алмайтын адам соқыр 
болуы мүмкін. 
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Біз адамның көру қабілеті нашар деп қай кезде айтамыз? 
Тиісті кестені пайдалана отырып, адамның көру қабілеті нашар екенін анықтай аламыз. Көру 
қабілеті нашар деп адам екі көзімен де жақсы көре алмайтын кезде айтады. Осылайша, бұл 
қиындықтар оның күнделікті қызметіне әсер етеді. 
Адамның миопиясы бар деп қашан айтамыз? 
Егер адам алыстағы заттарды анық көрмесе, оның миопиясы бар деп айтамыз. 
Адамның қырағылығы бар деп қашан айтамыз? 
Қырағылық жақын маңдағы заттарды анық көрмейтін адамдарда байқалады. 
Рефракция қатесі дегеніміз не? 
Рефракция қатесі бір немесе екі көздің қарақтары көздің түбіндегі заттарды анық 
тоғыстамағанда пайда болады. Сол кезде объектілер «анық емес» болып көрінеді. Сығырлық 
та, қырағылық та әдетте рефракция қателерінен туындайды. Бұл жасөспірімдердің нашар 
көруінің ең көп таралған себебі.

2. Бұл зақымдардың себептері қандай? 
Соқырлық пен нашар көрудің себептері қандай? 
Кейде соқырлық немесе нашар көру көздегі және оның айналасындағы инфекциялардың 
нәтижесі болуы мүмкін. Сондай-ақ, рефракция қателіктеріне байланысты көру қабілеті нашар 
болуы мүмкін. 
Рефракция қателерінің негізгі себептері қандай? 
Кейбір отбасыларда рефракция қателері жиі болуы мүмкін. Әдетте, рефракция қателерінің 
айқын себептері болмайды.

3. Рефракция қателерінің / сығырлық және қырағылықтың белгілері қандай? 
Көптеген жасөспірімдер түзетілмеген рефракция қателіктеріне байланысты айқынырақ көру 
үшін көздеріне күш салады. Бұл кейбір адамдарда бас ауруын тудырады. Сонымен қатар, 
сығырлық немесе қырағылық денеге немесе көзге тұрақты әсер етпейді. Бұл проблемалардың 
ең маңызды ықтимал салдары — жұмыстағы өнімділіктің жеткіліксіздігі, мектептегі үлгерімнің 
нашарлығы. Сонымен қатар,     көру қабілеті нашар адамдар үшін үйде, жұмыста, көлік жүргізген 
кезде, велосипедпен жүргенде немесе көшеден өткен кезде үлкен қауіп бар.

4. Біз қандай емдеуді ұсынамыз және неліктен? 
Көздің жіті аурулары 
Егер сізде көздің жіті патологиясы болса, бағалау және емдеу үшін шұғыл түрде медициналық 
мекемеге бару керек. Емделмесеңіз көру қабілетіңізді біржола жоғалту қаупін тудырасыз. 
Соқырлық 
Егер сізге «соқырлық» диагнозы қойылса, көру қабілетін жақсарта алатын кез келген емдеуді 
бағалау және анықтау үшін медициналық мекемеге бару керек. Тіпті қарапайым істерді орындау 
кезінде екі көзінің де көру қабілетінің нашарлығынан қиындықтарға тап болатын адам соқыр 
саналады.
Көру қабілетінің төмендігі 
Жасөспірімдердің нашар көруінің жиі кездесетін себебі — рефракция қателері. Әдетте, көзілдірік 
киіп жүрсеңіз, бұл мәселені түзетуге болады. Көздің көргіштігін окулист немесе қажет болған 
жағдайда көзілдірік таңдау жөніндегі маман тексеруі тиіс. Егер көзілдірік көру қабілетін 
қалпына келтіруге көмектеспесе, басқа маманға жүгінуіңіз керек. Егер емделгеннен кейін көру 
қабілеті төмен болып қала берсе, оқуды жалғастыру немесе қауіпсіз жұмыс істеу, үйде және 
одан тыс жерлерде сенімді жүру үшін сырттан көмек сұрау керек.
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Рефракция қателері 
Егер дұрыс көзілдірік таңдалса, рефракция қателерін түзетуге болады. Көптеген жағдайларда, 
егер сізде рефракция қатесінен басқа проблемалар болмаса, көзілдірік сізге нақты көруге 
көмектеседі.

5. Не істей аласың? 
«Рефракция қатесі» диагнозы бар пациенттер үшін: 
Офтальмологиялық кеңес алыңыз. Егер окулист көзілдірік керек деп айтса, оны тағу керек. 
Көзілдірік киюге тиісті жасөспірімдер үшін: 
Егер көзілдірік ала алмасаң: 

• Мұғалімді көру проблемаларың туралы хабардар ет. 
• Тақтада не жазылғанын жақсы көру үшін және мұғалім қажет болған жағдайда саған 

көмектесу үшін бірінші партаға отыруды сұраңыз. 
Егер көзілдірік тағуды жазып берсе, оны тағу керек, әсіресе мектепте, жұмыста, көлік жүргізген 
кезде немесе көшеде. Көзілдірік жұмыста / мектепте көбірек өнімділікке қол жеткізуге 
және көшеде өзіңді сенімді сезінуге көмектеседі. Көптеген жасөспірімдер көзілдірік киюге 
ұялады. Сен әріптестерім мазақтайды деп уайымдауың мүмкін. Көзілдірікпен өзіңді жақсы 
сезінетіндіктен оны тағып жүру керек екеніңді жеткізу үшін бұл тақырыпты достарыңмен 
талқылай аласың.            

Жасөспірімдер жиі қоятын сұрақтар

1. Маған жақсы көруге көмектесетін дәрі-дәрмектер бар ма?  
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Кейде нақты айқындалған проблема болса, жауап «Иә» болады. Мысалы, егер жасөспірімде 
жіті инфекция болса, ол антибиотиктерді қабылдауы мүмкін; көздің мөлдір қабығының 
проблемаларын А дәруменімен емдеуге болады. Алайда, препараттар рефракция қателерін 
түзете алмайды. 

2. Көз жаттығулары маған жақсы көруге көмектеседі ме? 
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 
Көз жаттығулары немесе «көзді машықтандыру» рефракция қателері секілді мәселелерді 
шеше алатындығына ешқандай дәлел жоқ. 

3. Маған көзілдірік кию керек пе?  
Мәселенің мәнін түсіну: 
Жасөспірім көзілдірік кигісі келмеуі мүмкін (көбінесе бұл жасөспірімдер оларды мазақ етуі 
немесе достары басқаша қабылдауы мүмкін деп алаңдайтындықтан болады).
Бұл сұраққа жауап беру кезінде нені ескеру керек: 

• Ата-ана емес, жасөспірім өзіне ұнайтын және жарасатын көзілдірік жақтауын таңдауына 
кеңес беріңіз.

• Ымыраға келу пайдалы, мысалы, жасөспірім достарына барған кезде емес, тек мектепке 
немесе жұмысқа көзілдірік киеді. 

• Жасөспірімге көптеген құрдастарының көзілдірік тағатынын және оларды ешкім 
мазақтамайтынын еске салып, мәселені шешуге тырысыңыз. 

• Жасөспірімге достарымен көзілдірік киюдің себебін талқылауға кеңес беріңіз. 
• Оның денсаулығы мен қауіпсіздігін есіне түсіріңіз, мысалы: «Егер сен көзілдірік киіп 

жүрсең, кейбір жұмыстарды орындау оңайырақ болатынын көресің», «көзілдірік саған 
мектепте жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді, спортпен шұғылданғанда, тіпті 
көлік, мотоцикл жүргізгенде немесе жаяу жүргенде қауіпсіз боласың» және т. б.
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2.7 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ  
Зорлық-зомбылық құрбанын анықтауға көмектесетін 
белгілер: «Мен зорлық-зомбылықты бастан кешірдім» кеңес 
беру алгоритмі. Зорлық-зомбылықтың жарақаттан кейінгі 
салдарының психологиялық белгілері 
Егер жасөспірім «Мен зорлық-зомбылықты бастан өткердім (бірнеше сағат, күн бұрын)» деген 
сұрақпен жүгінсе немесе егер ата-ана «Менің балам зорлық-зомбылықты бастан өткерді 
(бірнеше сағат, күн бұрын)» деген сұрақпен жүгінсе              33-кестеге сәйкес зорлық-зомбылық 
құрбаны белгілерін анықтау мақсатында кеңес беру алгоритмін ұстану қажет.  

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес
Жасөспіріммен тікелей байланысы бар медицина қызметкері зорлық-зомбылық құрбанын 
анықтайтын белгілер болуы мүмкін дегендерге назар аудара отырып, оның мінез-құлқы мен 
ауызша реакцияларына өте мұқият болу керек. Әрине, төменде көрсетілген белгілер анықтаушы 
белгілер бола алмайды және олар зорлық-зомбылықты бастан өткергендерге де, жағымсыз 
жыныстық тәжірибесі жоқ адамдарға да тән бола алады. Алайда, егер жасөспіріммен сөйлесу 
немесе медициналық тексеру нәтижесінде сізді бір нәрсе алаңдатса және сіз жасөспірімнің 
өмірінде зорлық-зомбылық фактісі орын алған деп ойласаңыз, ОДАН ол туралы СҰРАҢЫЗ.

Сізге білу қажет: 
Зорлық-зомбылық және қатыгездік - жасөспірімдер арасындағы өлімнің, мүгедектіктің және 
эмоционалдық жарақаттың негізгі себептері болып табылады. Жасөспірімдер, қыздар мен 
ұлдар кез келген зорлық-зомбылықтың, соның ішінде жыныстық және күш көрсетілген зорлық-
зомбылықтың құрбаны бола алады. Зорлық-зомбылық жасөспірімнің үйінде де, қоғамда да 
туындауы мүмкін. Зорлық-зомбылық ата-анадан, отбасы мүшелерінен, сондай-ақ жәбірленушіге 
таныс және таныс емес басқа ересектер мен жасөспірімдерден туындауы мүмкін. Көптеген 
жағдайларда агрессорлар жәбірленушіні зорлық-зомбылықтан құтыла алмайтынына сендіреді. 
Қол күшін жұмсаудан басқа, зорлық-зомбылық ұзақ мерзімді салдары бар психологиялық және 
эмоционалдық әсерге ие болуы мүмкін.
Зорлық-зомбылық құрбандарын анықтаудағы басты қиындық — олардың мінез-құлқы 
ерекше, типтік емес, зорлық-зомбылық фактісі мен құрбанын диагностикалауға мүмкіндік 
беретін бірдей, нақты белгілері жоқ. Зорлық-зомбылықты бастан өткерген жасөспірімдер бұл 
туралы ешкімге айтпайды, осы жүкпен өмір сүре отырып, қазіргі кезде және болашақта әртүрлі 
қиындықтарға тап болады. Бірақ жасөспірім басынан өткен оқиғамен бөлісуге дайын болса да, 
ол мұндай мүмкіндікке ие бола алмайды, өйткені мұны одан ешкім сұрамайды.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..
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Зорлық-зомбылық құрбанын анықтауға көмектесетін белгілер

Физикалық
• іштің ауыруы;
• бас аурулары;
• тәбеттің болмауы;
• несеп-жыныс өзегінің инфекциясы;
• ректалды аймақтың жарылуы, жаралар және т. б.

Психологиялық
• суицидтік әрекеттер;
• ұйқының бұзылуы;
• түнде жаман түс көру;
• көңіл-күйдің ауытқуы және т. б.

Әлеуметтік
• әлеуметке қарсы мінез-құлық (төбелес, ұрлық);
• қоғамдық іс-шараларға қатысқысы келмеуі;
• үйден қашу.

Мінез-құлықтық
• жыныстық қатынастан аулақ болу;
• кездейсоқ жыныстық қатынастар.

Зорлық-зомбылық болуы мүмкін:
• отбасында (инцест);
• көшеде:
• жәбірленуші зорлаушыны білгенде (сыныптасы, досы);
• жәбірленуші зорлаушыны білмеген кезде.

Зорлық-зомбылықты бастан өткерген жасөспірім үшін ересек адамнан мынаны есту 
маңызды:

• «Сен не болғанын естен кетіре алмайсың, бірақ ол артта қалды, сен өткенге қарамастан 
өз болашағыңды құра аласың». 

• «Ол өтіп кетті, енді сен оған басқаша көзқараспен қарай аласың».
• «Ол сенің өміріңді бұзбауы тиіс».
• «Сен қалыпты өмір сүре аласың».  
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33-кесте. Зорлық-зомбылық құрбаны белгілерін анықтау 
мақсатында кеңес беру алгоритмі

Онлайн-кеңес 
беруді бастау 

Қажеттіліктер 
тізімін құру 

Симптомдары 
мен белгілері

Жасөспірімге оны 
қызықтыратын барлық 
сұрақтарға жауап беруге 
дайын екеніңізді айтыңыз.
- Әңгіме сарыны жайлы 
және қызығушылық 
танытуыңызды көрсетіңіз.
Өзіңізді таныстырып, 
жасөспірімнің аты-жөнін 
сұраңыз
- Атың кім?
- Сені мұнда қалай атағанды 
қалайсың?
Бірқатар жалпы сұрақтар 
қойыңыз
- Жасың нешеде? Нешінші 
сыныпта оқисың? Мектептен 
тыс бос уақытыңды қалай 
өткізесің? және т.б.
Есіңізде болсын! 
Зорлық-зомбылықты 
бастан өткізген 
жасөспірімде 
проблемаларды 
вербализациялау 
қиындықтары болуы 
мүмкін.
Отбасындағы қарым-
қатынасқа қатысты бірқатар 
сұрақтар қойыңыз
- Отбасы мүшелерімен 
қарым-қатынасыңыз қандай? 
Туыстардың қайсысы саған 
жақын?
Отбасында 
жақындарыңыздың 
қайсысымен өзіңнің жеке 
мәселелеріңді 
талқылай аласың?

Жасөспірімнің мінез-
құлқындағы вербалды 
емес көріністерге назар 
аударыңыз (қарағаны, 
отырған қалпы, 
қашықтық, мимикасы, 
қимылдары).

Назар аударыңыз! 
Вербалды емес көріністер
сенімді байланыс орнату 
барысында кеңесші үшін 
ақпаратқа толы және 
пайдалы болуы мүмкін.

Жіті эмоционалдық 
реакция пайда болған 
жағдайда (есерлену, 
жылау) эмоционалдық 
түрде қолдау, 
жанашырлық көрсетіңіз.

Отбасы ішіндегі 
(созылмалы) зорлық-
зомбылықтың болуын 
немесе болмауын 
бағалаңыз.
• Қараңыз: Симптомдары 
мен белгілері.
ЖДО-ға шақырыңыз 
және пациенттің негізгі 
шағымын ескере 
отырып, медициналық 
тексеруден өткізіңіз.
- Тексеру ерекше 
сыпайылықпен жүргізілуі 
тиіс, өйткені бұл процес 
барысында жасөспірім 
басынан өткен 
зорлық-зомбылықпен 
ұқсастықтарды сезінуі 
мүмкін.

Анықталған белгілерді ұқсас 
белгілері бар аурулар мен 
жағдайлық жай-күйлерді 
нақты ажырату керек.
Вербалды емес көріністер:
- жабық қалып;
- қашықтық;
- көзбе-көз байланыстың 
болмауы;
- ұстамды эмоциялар;
- бұлшықеттің ширығуы 
(қысылу);
- эмоционалдық шиеленіс
(мимика, қимылдар).
Мінез-құлқы:
- қатты эмоциялық реакция 
(есерлену, жылау, үрейлену);
- депрессиялық белгілер 
(қозғалыс белсенділігінің 
төмендеуі, өзіне-өзі қол 
жұмсау әрекеттері), 
әлеуметтік оқшаулану).
Отбасы ішіндегі 
(созылмалы) зорлық-
зомбылық қатерінің 
факторлары:
- отбасында алкоголизммен 
немесе нашақорлықпен 
ауыратын, бас 
бостандығынан айыру 
орындарынан оралған 
науқастың, психикалық 
ауруы бар отбасы мүшесінің 
болуы;
- жұмыссыздық, тұрақты 
қаржылық қиындықтар, 
неке жанжалдарының 
мәдениет пен білімнің төмен 
деңгейімен үйлесуі;
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Жіктелуі Клиникалық 
ұсыныстар

Бақылау

Бастан өткен 
зорлық-
зомбылықтың 
дағдарыстық (ауыр) 
жағдайы

Егер консультацияны 
ЖТД жүргізсе — тиісті 
мамандарды (гинеколог, 
инфекционист және т.б.) 
тарта отырып, бойындағы 
соматикалық ауруларды 
толық тексеру және тиісті 
түрде емдеу қажет.
- Ауыр қан кету және 
өмірге қауіп төндіретін 
басқа жағдайлар кезінде 
жедел медициналық көмек, 
ауруханаға жатқызуды 
қамтамасыз етіңіз.
- Жүктілік ықтималдығын 
жойыңыз, жедел 
контрацепция мәселесін 
қарастырыңыз («Мүмкін 
мен жүкті шығармын?» 
алгоритмін қараңыз).
- Жасөспірімнің 
симптомдары, белгілері 
немесе шағымдары болған 
жағдайда ЖЖБИ бойынша 
кеңес беруді, сондай-ақ 
осындай мүмкіндік болған 
жағдайда сол жерде тест 
тапсыруды ұсыныңыз 
(«Менде бөлініс, қышыма 
бар» алгоритмін қараңыз).
- Жасөспірімге жарақаттан 
кейінгі салдардың 
дамуын болдырмау 
үшін психологтың, 
психотерапевтің кеңесін алу 
керек екенін айтыңыз.
- Жасөспірімнің 
медициналық картасына 
байқалған симптомдар мен 
белгілердің егжей-тегжейлі 
сипаттамасын  анық, 
қысқартусызтолтырыңыз 
(деректерді медициналық 
сараптама үшін 
пайдалануға болады).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жасөспірімге қатысты зорлық-
зомбылық туралы орталық  
әкімшілігіне кейіннен құқық 
қорғау органдарына және 
қорғаншылық органдарына 
өтініш білдіре отырып, 
хабарлаңыз.
- Зорлық-зомбылықтың ықтимал 
медициналық асқынуларын 
емдеуді аяқтаңыз.
- Жасөспірімге талдау нәтижелерін 
жеткізуді қамтамасыз етіңіз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жасөспірімнен психологқа 
баруды қолға алғанын 
нақтылаңыз. Егер әлі бармаса, 
жасөспіріммен психологиялық 
оңалтудың маңыздылығы 
туралы тағы бір рет әңгімелесу 
өткізу қажет.
- Қайта келген кездежасөспірімге 
зорлық-зомбылықтың алдын алу 
әдістері туралы ақпарат беріңіз 
(жасөспірімдер мен еріп жүретін 
ересектерге арналған ақпаратты 
қараңыз).
Бұл жасөспірімге өз қабілеттеріне 
сенімді болуға, ситуациялық 
мазасыздықты азайтуға мүмкіндік 
береді.
- Жасөспірімге дағдарыс 
орталықтарындағы қолдау 
тобына (зорлық-зомбылықтан 
аман қалғандарға арналған) 
қатыса алатындығын хабарлаңыз, 
байланыс телефондарын беріңіз
- Оны дағдарыс орталығының 
байланыс телефондарымен, 
сенім телефонымен және т. б. 
қамтамасыз етіңіз.
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Жасөспірім жүгінген негізгі 
мәселені анықтаңыз
- Дәрігерге не себепті 
келдіңіз?
- Не туралы сөйлескің келеді?

Егер жасөспірім зорлық-
зомбылық мәселесін 
айтса, мыналарға қатысты 
бірқатар сұрақтар қойыңыз:
- фактілер (қашан? қайда? не 
болды, кім зорлық жасады?);
- салдары (физикалық 
тұрғыдан не
мазалайды (ауырсыну, қанау 
және т. б.);
- эмоциялық жай-күйі
(қазір қандай сезімдесің?);
- қоршаған ортаның хабардар 
болуы (болған оқиға туралы 
сенің ортаңнан кім біледі? 
Ол туралы кімге айтып бере 
аласың)?

Жасөспірімнен бастан 
кешкен мәселелерді одан 
әрі шешуге дайын болуын, 
болмауын сұраңыз.

- Қажет болса, 
гинеколог сияқты басқа 
мамандардың 
тексеруін және кеңес 
беруін  ұйымдастырыңыз.
 

Төтенше жағдайда 
(қан кету, жарақат) 
жасөспірімге жедел 
медициналық көмек 
көрсетуді, ауруханаға 
жатқызуды қамтамасыз 
етіңіз.
Егер жасөспірімге 
қатысты зорлық-
зомбылық фактісі 
анықталса, қосымша 
тексеруге (УДЗ, ЖЖБИ, 
жүктілікті анықтау 
тестіне) жолдама беріңіз. 

Назар аударыңыз! 
Тексеру жүргізілетін 
болса, созылмалы 
аурулардың белгілеріне 
ерекше назар аударыңыз.
Созылмалы аурулардың 
белсенділік дәрежесін 
нақтылау үшін нақты 
зерттеулер жүргізіңіз.

- ажырасқаннан кейінгі неке, 
жасөспірімді өгей әкесі, 
қамқоршысы, асырап алған 
ата-ананың тәрбиелеуі;
- баланың психикалық 
немесе  физикалық 
кемшіліктері.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аталған факторлар жанама 
болып табылады және 
пациенттің шағымдарымен 
бірге қарастырылуы 
мүмкін.

Отбасы ішіндегі 
(созылмалы) зорлық-
зомбылықтың 
психологиялық және мінез-
құлық белгілері:
- суицидтік әрекеттер;
- жыныстық мінез-құлық;
- депрессия;
- үйден қашу;
- ұйқының бұзылуы;
- мазасыздық, қорқыныш;
- агрессивтілік және т.б. 

Зорлық-зомбылықтың 
дағдарыстық жағдайының 
психологиялық және мінез-
құлық белгілері:
- шок жағдайы;
- суицидтік ойлар;
- кінәлік сезім;
- жария болудан қорқу;
- эмоциялық тұрақсыздық;
- жоғары мазасыздық және 
т. б.
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Отбасы ішіндегі
(созылмалы)
зорлық-зомбылық 
жағдайы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер жасөспірім қатты 
қорқатын болса, проблема 
туралы сөйлесуден және/
немесе тексеруден өтуден 
бас тартса, қабылдауға 
психологты шақырыңыз 
(жасөспірімнің 
келісімімен).
- Жасөспірім бастан кешкен 
зорлық-зомбылықтан 
кейін бірден медициналық 
көмекке жүгінгенін, не 
жүгінбегенін сұраңыз.
— Жүгінген болса, 
жасөспірім қандай көмек 
алды (мазмұны бойынша).
- Жүгінбеген болса, қазіргі 
уақытта жасөспірімде 
қандай шағымдар бар.
- Жағдайдың ауырлығына 
және белгілердің болуына 
байланысты емдеудің 
басымдықтарын 
анықтаңыз.
- Жүктіліктің болуын немесе 
болмауын анықтаңыз 
(тексеру, тест, УДЗ). 
Жүктілік ықтималдығы 
жоғары (ұзақ мерзімде 
болуы мүмкін).
- Негізгі ауруды емдеңіз.
- Ықтимал медициналық 
асқынуларды емдеңіз.
- Егер межелес 
мамандарды тарту қажет 
болса, оларға бағыттаңыз 
немесе кеңес беруді 
қамтамасыз етіңіз.
- Кеңес пен ЖЖБИ 
зерттеуінен өтуді 
ұсыныңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жасөспірімге қатысты зорлық-
зомбылық туралы орталық  
әкімшілігіне кейіннен құқық 
қорғау органдарына және 
қорғаншылық органдарына 
өтініш білдіре отырып, 
хабарлаңыз.

- Негізгі ауруды емдеуді 
аяқтаңыз.
- Жасөспірімге талдау нәтижелерін 
жеткізуді қамтамасыз етіңіз.
- Келесі кездесулер кезінде
жасөспірімнен психолоқа 
барып жүр ме екенін сұрап, 
нақтылап алыңыз.
- Жасөспірімнің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін оған келесі 
телефондарды беріңіз: «жедел 
желі», «сенім телефоны», жақын 
маңдағы күзет пунктінің кезекшісі, 
қамқоршылық органдарының 
маманы.
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Бастан кешкен зорлық-
зомбылықтың жарақаттан 
кейінгі салдарының 
психологиялық және мінез-
құлық (кейінгі) белгілері:
- ересектерге сенімсіздік;
- жыныстық серіктестерді 
жиі өзгерту;
- жыныстық қатынастан 
қорқу;
- өзін-өзі бағалау деңгейінің 
төмендігі;
- ситуациялық және жеке 
мазасыздық;
- түнде жаман түс көру;
- галлюцинациялар;
- ойдан кетпейтін жарақат 
алу естеліктер;
- дүрбелең ұстамасы;
- ішімдікке, есірткіге салыну;
- тағдырға реніш сезімі;
- өз денесін теріс қабылдау;
- анорексия, булимия.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Симптомдар мен белгілер 
аздап қана көрінуі мүмкін, 
өйткені болған оқиғалар 
біраз уақыт бұрын 
өткен және қорғаныс 
механизмдерімен 
бейімделген.
Тәжірибелі зорлық-
зомбылықтың 
соматикалық симптомдары 
мен белгілері:
- қан кету;
- жүктілік;
- ЖЖБИ;
- жарақаттар (жаңа көгерген 
жерлер, жаралар, кесілген 
іздер, денедегі күйік);
- қыздық перденің жыртылуы;
- қыздық перденің бүтіндігі 
бұзылмай зақымдануы;
- спецификалық емес 
вульвовагиниттің көрінісі;
- анал каналындағы 
жарықтар мен сызаттар.
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Бастан кешкен 
зорлық-
зомбылықтың 
жарақаттан кейінгі 
жағдайы (кейінгі)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жасөспірімге қатысты зорлық-
зомбылық туралы орталық  
әкімшілігіне кейіннен құқық 
қорғау органдарына және 
қорғаншылық 
органдарына өтініш білдіре 
отырып, хабарлаңыз.

- Негізгі ауруды емдеуді 
аяқтаңыз.
- Жасөспірімге талдау нәтижелерін 
жеткізуді қамтамасыз етіңіз.
- Қайта келген кезде жасөспірімге 
зорлық-зомбылықтың алдын алу 
әдістері туралы ақпарат беріңіз 
(жасөспірімдерге және еріп 
жүретін ересектерге арналған 
ақпаратты қараңыз).
- Келесі кездесулер кезінде 
жасөспірімнен психологқа  барып 
жүр ме екенін сұраңыз.
- Жасөспірімге зорлық-
зомбылықтың алдын алу 
әдістері туралы ақпарат беріңіз 
(жасөспірімдер  мен еріп жүретін 
ересектерге арналған ақпаратты 
қараңыз).
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Зорлық-зомбылықтың жарақаттан кейінгі салдарының 
психологиялық белгілері
Зорлық-зомбылықты басынан өткерген жасөспірімдермен жұмыс істегенде 
дәрігердің жеткізуге тиісті негізгі ойы — Өмір жалғасуда!

Жасөспірімнің 
айтқан сөздері

Консультанттың позициясы
(сұрау / айту)

Симптомдары 
мен белгілері

1. «Менің өлгім 
келеді.
Өмір сүргім 
келмейді»

Егер сен өлсең не өзгереді?
• Бұдан кімге жақсы болады? Саған ба?
• Бұдан өзің үшін қандай пайда 
аласың?
• Сені қоршаған адамдардың барлығы 
өмір сүруін жалғастырады, қуаныштан 
да, түңілуден де өтеді, сен оның 
ешқайсысын сезінбейсің.
• Ты избавишься от того, что приносит 
тебе боль, но ты лишишь себя и всего 
того хорошего, что есть и будет у тебя.                                                  
Твоя проблема — это временное 
состояние. Я помогу тебе ее 
разрешить. Вскоре ты удивишься, как 
изменится и твое настроение, и твоя 
жизнь. Тебя окружают любящие люди, 
ты нужен(-на) им, но в первую очередь, 
ты нужен(-на) себе.

Суицидтік көріністер:
• сөздер мен                       
іс-әрекеттердегі 
үмітсіздік;
• жарақат алған 
тәжірибеге тіреліп 
қалу.

2. «Мен өзімді 
ауру, лас
сезінемін» 

Сізді алаңдататын және қорқытатын 
нәрсе — бұл мұндай жағдайға денеңнің 
қалыпты әсері.
• Сен кәсіби көмек алуға келіп, өте 
дұрыс шешім қабылдадың. Кез келген 
ауру бізді нашар немесе жақсы адам 
етпейді. Сен — ол сен, ал ауру келеді 
және дұрыс емдесең, кетеді.
Біз қазір қарап, тексеру жүргіземіз, 
барлық проблемаларды анықтаймыз, 
қажет болған жағдайда емдеуді 
тағайындаймыз, өмірдегі барлық 
нәрсенің шешімі бар екеніне көзің 
жетеді. Ең бастысы — сен мамандарға 
жүгіну арқылы өзіңе көмектесе 
алдың. Мен саған қалай көмектесу 
керегін білемін. Егер мен сенің 
барлық проблемаларыңды шеше 
алмасам, мен сенің проблемаң туралы 
көбірек білетін адамдарды табуға 
көмектесемін. Өзіңе және маған сен!

Іштің ауыруы;
• Бөлініс.
• Қан ағу;
• Энурез. 
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3. «Мен барлық 
болған жағдайға 
өзімді кінәлі 
сезінемін»

• Сен жаман ештеңе жасаған жоқсың, 
өзіңнің қалауыңсыз осындай жағдайға 
тап болдың — сенде таңдау болмады. 
Сен басқалардың жасаған әрекетіне 
жауапты емессің. Иә, сен болған 
жағдайды өзгерте алмайсың, бірақ 
болашағыңа әсер ете аласың. Өмірде 
болып жатқанның бәрі — өмір сүруге 
және болашақты құруға үйренетін 
тәжірибе. Жеңімпаз — бүгінгі күнмен 
өмір сүретін және өткен тәжірибеге 
сүйене отырып болашағын жасайтын 
адам.

• Тұйықтық;
• Өзін-өзі бағалау 
деңгейінің төмендігі.

4. «Мен ешкімге 
сенбеймін,
ешкіммен 
араласқым
келмейді»

Сенің сенімің кімге байланысты?
• Біз шындықты білмей біреуге сенеміз. 
Біз жай ғана сенеміз. Және бұл ретте 
күштіміз. Өмірде әртүрлі, жаман 
және жақсы адамдар бар. Жаман 
адам — бұл жаман нәрсе  жасағысы 
келетіндер, оның жаман екенін біледі, 
сондықтан оны жасырғысы келеді, 
нәтижесінде ол алдайды.
• Сен мұндай адамдарға әсер 
ете аласың ба? Саған бір нәрсе 
байланысты ма?
• Бірақ жақсы адамдар көп. Егер 
ешкімге сенбесең, жақсы адамдармен 
бірге болу мүмкіндігін жіберіп алуың 
мүмкін. Тек біздің тәжірибеміз 
бізге адамдарды жақсырақ тануға, 
жауымыз кім және досымыз кім екенін 
ажыратуға мүмкіндік береді. Өзіңе сен! 
Ал сенің тәжірибең — болашақ қарым-
қатынасты және жалпы өміріңді 
құрудағы көмекшің. Кедергілер емес, 
көпірлер сал! 

• Сенімсіздік;
• Араласудан 
қашу, жыныстық 
қатынастан қашу.

5. «Менің кек алғым 
келеді.
Маған не 
болатыны 
маңызды емес»

• Не үшін кек алғың келеді? (Менің 
сияқты оның да жаны ауырсын).
• Кімге ауыр жасайтыныңды қалай 
анықтайсың?
• Сен бәрін, жаманды да, сені қажет 
ететін, ұнататын және т. б. адамдарды 
да өзіңнен итересің. Сен олармен 
өткізетін көптеген жағымды сәттерден 
айырыласың. Сонда сен өз-өзіңе кек 
қайтарасың, өз-өзіңді жазалайсың. 
Не үшін? Бізбен болған оқиғалар 
адамдарды және өзімізді жақсы 
түсінуге мүмкіндік береді. Өзіңе сен. 
Көпірлерді бұзба, оларды сал. Бұл 
алға жылжуға, өмірді өзің қалағандай, 
өзің қалаған ортада құруға мүмкіндік 
береді.

• Кездейсоқ 
жыныстық қатынас;
• Озбырлы мінез-
құлық.
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

1.Жасөспірімдерге арналған хабарламалар
1. Зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін не істей алатыныңызды ата-анаңызбен және 

басқа жауапты ересектермен талқылаңыз.
2. Сізге қатысты зорлық-зомбылық жасалуы мүмкін немесе озбырлы адамдарды 

кездестіруге болатын жерлерден мүмкіндігінше аулақ бол.
3. Егер қауіп төніп жатқанын сезінсең, ол жерден мүмкіндігінше тез кет.
4. Келіспеушіліктер мен даулар кейде туындауы мүмкін. Егер олар пайда болса, сабырлы 

болуға және оларды бейбіт жолмен шешуге тырыс. Зорлық-зомбылыққа ұрынбау немесе 
арандатушылыққа зорлық-зомбылықпен жауап бермеу үшін бәрін жасауға тырысыңыз.

5. Егер біреу сені жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүр етуге тырысса, оны мүлдем 
қаламайтыныңды сөздермен және әрекеттермен анық түсіндір. Мүмкіндігінше ол 
жерден тезірек кет немесе қажет болса, көмекке шақыр.

6. Егер саған қарсы жыныстық зорлық-зомбылық жасалса, бұл туралы достарыңа, 
ата-анаңа немесе мүдделі ересектерге айт. Олар саған көмек пен қолдау көрсетіп, 
қайталанатын жағдайлардың алдын алуға, сондай-ақ агрессорларды жауапқа тартуға 
көмектеседі.

2.Ересектерге арналған хабарламалар
Нені білуіңіз қажет

1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен зорлық-зомбылық тақырыбын талқылау оларға 
зорлық-зомбылықтан қорғануға көмектеседі. Бұл олардың зорлық-зомбылықтың 
құрбаны болған жағдайда көмек іздеу ықтималдығын арттырады.

2. Басқа ата-аналармен және ересектермен зорлық-зомбылыққа қарсы жұмыс істеу 
сіздің ұлыңыздың немесе қызыңыздың өміріне, сондай-ақ көптеген балалар мен 
жасөспірімдердің өміріне әсер етуі мүмкін.

Не істеуіңіз қажет
1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен зорлық-зомбылық тақырыбында сөйлесіңіз. Жақсы 

үлгі көрсетіңіз және ұлыңызбен немесе қызыңызбен мәселелерді шешуде зорлық-
зомбылық жасамаңыз.

2. Оларға даулар мен келіспеушіліктерді (егер олар пайда болса) бейбіт жолмен шешу 
керектігі туралы түсіндіріңіз.

3. Оларға агрессивті адамдар мен зорлық-зомбылыққа тап бола атын жерлерден аулақ 
болу қаншалықты маңызды екенін айтыңыз.

4. Егер олар өздеріне қауіп төніп тұрғанын сезсе, ол жерден кету жолдарын талқылаңыз.
5. Олармен сөздер мен әрекеттер арқылы жыныстық қатынас туралы жағымсыз 

ұсыныстардан қалай бас тарту керектігін талқылаңыз.
6. Қажет болған жағдайда, кімнен көмек сұрай алатындығын талқылаңыз.
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2.8 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ЖЫНЫСТЫҚ МІНЕЗ-
ҚҰЛЫҚТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
КЕЗІНДЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
ЖЫНЫСТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ҚАТЫНАС
Жасөспірім дәрігерге шұғыл шешуді қажет ететін ауыр медициналық проблемамен жүгінеді. 
Әдетте, мұндай «ауыр» проблемалар жасөспірім айтпайтын басқа жасырын проблемалардың 
нәтижесі болып табылады. Дәрігердің міндеті — ауыр, мәлімделген мәселені шешу ғана емес, 
сонымен бірге болашақта теріс салдардың алдын алу үшін жасырын, психологиялық жағдайды 
анықтау, жасөспірімге шынайы мәселені анықтауға және қабылдауға көмектесу және оны 
шешуге дайын болуы, қалауы мен мүмкіндігін көрсету.
Дәрігерден көмек сұраған жасөспірімді жыныстық және репродуктивті денсаулық саласында 
алаңдатуы мүмкін психологиялық мәселелер:

• жыныстық белсенділік және қауіпсіз жыныстық қатынас;
• зорлық-зомбылық.

Сізге нені білу қажет
• Денсаулық сақтаудағы онлайн кеңес берулер (бейне-консультациялар) бетпе-бет өзара 

іс-қимыл жасауды білдіреді және кеңінен қолданылатын телефон арқылы кеңес берудің 
«көрнекі жаңартуы» болып табылады.

• Бейне кеңес берудің тиімділігі туралы дәлелдер аз, бірақ олар тиімділікті, қауіпсіздікті  
және пациенттер мен медицина қызметкерлерінің жоғары қанағаттанушылығын 
көрсетеді.

• Техникалық  немесе клиникалық факторларға және пациентке байланысты бейне кеңес 
беруден телефон арқылы немесе жеке кеңес беруге ауысуға дайын болыңыз.

Назар аударыңыз: қашықтықтан медициналық қызмет 
көрсетуді бастар алдында
Сіз қазір кейбір дербес сұрақтар қоятыныңызды және пациентке құпиялылықтың сақталуына 
кепілдік беретіндігіңізді және оның келісімінсіз ешкімге ештеңе айтпайтынызды хабарлаңыз. 
Медициналық тексеруден өту үшін бетпе-бет кеңес алу жақсы болатынын хабарлаңыз. Кеңес 
берудің құпиялылығын қамтамасыз етіңіз. Егер клиент белгілі бір жыныстағы маманмен 
кеңесуді қаласа, әріптесіңізден, ер адамнан немесе әйелден сізді алмастыруды немесе оған 
қатысуды сұрауыңыз керек.
Жастарға кеңес берудің әртүрлі тәсілдерін ұсыныңыз. Мысалы, кейбір жасөспірімдер сізбен бар 
болғаны 2 минут өткізгісі келеді. Басқа жастар күндізгі, яғни офлайн-кеңес беруге қатысуды 
қалауы мүмкін. Онлайн-платформа арқылы олармен қалай байланысуға болатындығын 
талқылаңыз.
Телемедициналық технологияларды қолдана отырып кеңес беруді пайдалану – дәрігерлердің 
де, пациенттердің де құқығы,  ол пациенттердің көзбе-көз тәртіппен медициналық көмек алуын 
шектемеуі тиіс.

Егер жасөспірім жыныстық қатынас сұрақтарымен жүгінсе, зорлық-зомбылық құрбаны 
белгілерін анықтау мақсатында 34-кестеге сәйкес кеңес беру алгоритмін ұстануды ұсынамыз.
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Медициналық қызметкерге арналған кеңес
Ерте балалық шақта пайда болатын жыныстық импульстар жасөспірім кезінде толқудың 
жиілігі мен айқындылығын арттырады. Жыныстық импульстары, ойлары мен қиялдары жоқ 
жасөспірімдер өзгеше. Ал жасөспірім кезіндегі жыныстық тәжірибелер норма болып саналады. 
Олар жыныстық қатынасты тәуелсіздіктің бір бөлігі ретінде көреді, бірақ демонстрациялық 
ересек адам күтпеген ересектер проблемаларына тап болған тәжірибесіз, шатасқан балаға 
айналады.
Жасөспірімді не мазалайды, аталған, шұғыл проблеманың бастапқы себебі бола алады? 
Психологиялық проблемалар мыналарға қатысты болуы мүмкін:

• қанағаттанбау, өзінің өзгеріп жатқан денесін қабылдамау (кішкентай жыныстық мүше, 
кішкентай кеуде, артық немесе жеткіліксіз салмақ, бой және т. б.);

• мастурбацияның, ерте жыныстық өмірдің салдары;
• жыныстық қарым-қатынас орната алмау;
• жыныстық мінез-құлықты басқару (жоқ деп айта білу);
• қауіпсіз секс.

Медицина қызметкері жасөспірімге өмірдің тез дамып келе жатқан жыныстық жағына 
бейімделуге және оның физикалық және психикалық денсаулығына зиян келтірместен тәжірибе 
жинауға қалай көмектесе алады?
Жауапты және қауіпсіз мінез-құлық идеясын жүзеге асыру, жыныстық және репродуктивті 
денсаулыққа қатысты барлық мәселелер бойынша нақты және дұрыс ақпарат беру.

Онлайн кеңес берудің (бейне консультация) сапасын қамтамасыз ету

• Жабдық - смартфон, планшет, ноутбук немесе үстел компьютері сияқты құрылғыны 
тексеріңіз. Егер платформа жұмыс істемесе, кеңес алу үшін жергілікті IT маманына жүгіну 
қажет. Құрылғының бейне қоңырау шалу мүмкіндігін қолдауы маңызды. 

• Монитор, динамиктер және микрофон – мониторлар үшін, егер мүмкін болса, 
ажыратымдылығы бар екі экранды пайдаланыңыз: біреуі электрондық медициналық 
карта үшін, екіншісі бейне кеңес беру үшін. Динамиктерді тексеріп, олардың дауыс күші 
құпиялылықты бұзбайтынына көз жеткізіңіз немесе гарнитураны қолданыңыз. 

Назар аударыңыз:
1. Пациентті шақырған кезде адамның аты-жөнін, туған күнін және орналасқан жерін 

тексеруден бастаңыз. Сондай-ақ, байланыс  үзіліп кеткен жағдайда (мысалы, Интернет 
байланысы нашар болса) кеңес алуды жалғастыру үшін пациенттің телефон нөмірін 
алыңыз

2. Егер сіз жасөспіріммен бірінші рет кездесіп отырсаңыз, өзіңізді таныстырудан және 
қайдан, мысалы, Жастар денсаулық орталығынан, хабарласып тұрғаныңыздан бастаңыз.

3. Адамның тыныш жерде екеніне және сөйлесуге ыңғайлы уақыт екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз.
5. Жасөспірімнен кез-келген сұрақтар қойып, сүйікті мәселелерімен бөлісуін сұраңыз..



283



284 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

34-кесте. Жасөспірімдерге сексуалдық қылық 
мәселелері бойынша кеңес беру алгоритмі

Егер... Онлайн-кеңес 
беруді бастау

Қажеттіліктер 
тізімін құру

Егер жасөспірім мынадай 
сұрақ қойса: «Мен 
мастурбация жасаймын, 
бірақ бұл қалыпты емес және 
менің денсаулығыма әсер 
етеді деп қорқамын».

Менің түсінуімше, сені 
мастурбация денсаулыққа 
әсер етеді ме деген сұрақ 
мазалайды, солай ма?  
- Сізде жыныстық 
тәжірибе болды ма?
- Сен қай жастан бастап 
мастурбация жасайсың?
- Қаншалықты жиі?
- Оған не ынталандырады
(қызығушылық, қозу, 
жыныстық құштарлық, 
мәжбүрлі бас тарту,
күйзеліс және т. б.)?
- Неліктен мастурбация 
жасау қалыпты емес 
деген пікір пайда болды?
- Денсаулыққа қандай 
жағымсыз әсерлер 
болады деп қорқасың?

Жасөспірім сипаттаған 
жағдай мастурбацияның 
қандай түріне жататынын 
анықтаңыз.

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы
екіталай.
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Симптомдары 
мен белгілері

Клиникалық 
ұсынымдар

Бақылау

1. Фрустрациялық 
псевдомастурбация
Жыныс мүшелерін 
ынталандырудың
жағымды сезімдері 
оргазммен де, эякуляциямен 
де аяқталмайды. Толқудан, 
күйзелістен шығудың бір түрі
ретінде қолданылады.
2. Ерте жасөспірімдікке 
дейінгі мастурбация
Жыныстық сезім оянғанға 
дейін пайда болады (әдетте 10 
жасқа дейін) және оргазмсыз 
эякуляциямен және 
эякуляциясыз оргазммен 
сипатталады. Көбінесе 
«жалғыздықтың емі» ретінде 
қызмет етеді.
3. Жасөспірімдердің жоғары 
сексуалдығы кезеңіндегі 
мастурбация
Либидо оянғаннан кейін, 
әдетте 10 жастан 
кейін басталады және 
жасөспірімдік кезде 
жыныстық сау ерлердің 
кем дегенде 75% - ында 
байқалады.
4. Алмастырғыш 
мастурбация
Ол әдетте 20 жастан кейін 
және әрқашан жыныстық 
қатынас басталғаннан кейін 
басталады. Оған жыныстық
сау ерлер мәжбүрлі 
жыныстық төзімділік 
жағдайларында жыныстық 
шиеленісті жеңілдету үшін 
жүгінеді.
5. Байланғыш мастурбация
Көбінесе күніне бірнеше 
рет қайталанады, кейде 
тіпті жыныстық құмарлық 
пен жыныс мүшелерінің 
жыныстық ынталандыруы
мен оргазмға реакциясы

Жасөспірімге 
жасөспірімнің жоғары 
сексуалдығы кезеңінде 
мастурбацияның пайда 
болуының жас нормалары 
туралы ақпарат беріңіз. 
Жасөспірімге 
оның психологиялық 
және соматикалық 
денсаулығына 
теріс салдардың жоқ екені 
туралы хабарлаңыз.

Мастурбацияның басқа 
түрлері анықталған 
кезде (симптомдар  
мен белгілер, 1, 2, 4, 
5-т. қараңыз) сексолог, 
психолог дәрігерге қайта 
бағыттаңыз.
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Егер жасөспірім мынадай 
сұрақ қойса: «Мен жыныстық 
қатынаста болғым келеді, 
бірақ жүктілік пен аурудан 
қорқамын?»

Медициналық қызметкерге 
арналған кеңес
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.

Менің түсінгенімше, сен 
жыныстық қатынастың 
жағымсыз салдарынан 
қорқасың, солай ма?
Бірқатар сұрақтар 
қойыңыз, олар мынаны 
анықтауға бағытталған 
болуы керек:
- жыныстық қатынасқа 
түсудің жеке себептері;
- алғашқы жыныстық 
тәжірибе туралы және 
жалпы жыныстық 
қатынас туралы 
көзқарастар мен 
стереотиптер;
- қорқыныш пен қауіп 
(негіздер, тәуекелдер);
- жасөспірімнің 
контрацепция және ЖЖБИ 
мәселелері туралы білуі.

- Жыныстық қатынасқа 
түсудің  жеке себептері 
туралы сөйлескенде, 
жасөспірімнің мінез-
құлқындағы  вербалды 
емес көріністерге назар 
аударыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Кеңесші үшін бағаланбаған 
қабылдауды сақтау, өз 
түсініктерін енгізбеу және 
өзінің жеке пікірін 
білдірмеу (жасөспірімнің 
қажеттіліктеріне назар 
аудару) маңызды.
Жасөспірімнің ақпарат-
тылығы (ЖЖБИ, 
контрацепция және т. б.):
- ақпараттың болмауы;
- толық емес ақпарат;
- бұрмаланған ақпарат.

Егер жасөспірім мынадай 
сұрақ қойса: «Менің 
серіктесім жыныстық 
қатынасты талап етеді, бірақ 
мен оны әлі қаламаймын. 
Мен жоқ десем одан 
айырыламын деп қорқамын. 
Жоқ деп қалай айтуға 
болады?»

Менің түсінгенімше, 
сен жақындасуды 
қаламайсың, бірақ 
серіктесіңе жоқ деп айтуға 
қорқасың, солай ма?
Бірқатар сұрақтар 
қойыңыз,олар мынаны 
анықтауға бағытталған 
болуы керек:
- жасөспірімнің 
серіктеспен тұлғааралық 
қарым-қатынасының 
ерекшеліктері;
- серіктес тарапынан 
жасалынып жатқан 
қысым әдістері;

Осы жағдайға байланысты 
жасөспірімнің сезімдерін 
анықтаңыз.

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.
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болмаса да. Басқаларға 
қарағанда байланғыш 
мастурбация үйленгеннен 
кейін де жалғасады және 
әйелмен нормативтік 
жыныстық қатынасты 
алмастыруы мүмкін. Көбінесе
психикалық кемістігі бар 
ерлерде болады.
6. Еліктеу мастурбациясы
Мұндай мастурбацияның 
бастамашысы әдетте 
жолдастар болып 
табылады, көп жағдайда бұл 
мастурбация «біреуге серік 
болуда» орын табады.
Жыныстық қатынасқа түсу 
себептері
Жеке белгілер:
• құштарлық (жыныстық 
құмарлық );
• қызығушылық;
• серіктеске ләззат беруді 
қалау;
• өзін-өзі танытуға ұмтылу;
• «ересек болуды» қалау және 
т. б.

Әлеуметтік белгілер:
• серіктес тарапынан қысым;
• достарының мазақ етуі, 
айыптауы.

Жасөспірімді қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз 
етіңіз.

Жасөспірімде қалауы мен 
қорқыныштары арасында 
айқын ішкі қақтығыс 
болған кезде оған 
психологтың 
кеңесін ұсыну қажет.

Психоэмоционалдық 
белгілер:
• мазасыздық;
• қорқыныш;
• депрессия және т. б.
Ұйқысыздық, эмоционалдық 
тұрақсыздық байқалуы 
мүмкін (уайымдау 
басымдығымен).
Жеке:
• қатаңдық;
• өзін-өзі бағалау деңгейінің 
төмендігі;
• өз-өзіне сенімсіздік;

Қиындық аймағын 
анықтаңыз:
• бас тартуды 
вербализациялау;
• жалғыздықтан қорқу;
• қарым-қатынасты бұзудан 
қорқу;
• кемшілік сезімі.

Бейне кеңес берудің 
соңында жасөспірімді 
алдымен байланысты 
ажыратуға болатынын 
айтыңыз немесе айтыңыз 
мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның 
ешқандай проблемасы 
жоқ екеніне көз жеткізіңіз. 
Ол үшін қосымша сұрақтар 
қойыңыз. 
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• жасөспірімнің 
өз мүдделерін 
қорғаудағы тәжірибесі;
• жасөспірімнің 
эмоционалдық реакциясы 
(мазасыздық, қорқыныш, 
депрессия және т.б.).

Жасөспірім мынадай 
сұрақ қойса: «Менде 
(құрдастарымнан 
айырмашылығы) 
поллюцияның болмауы мені 
алаңдатады».

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.

Менің түсінгенім бойынша, 
сені поллюцияның 
болмауы мазалайды, 
солай ма?
Мыналарды анықтауға 
бағытталған бірқатар 
сұрақтар қойыңыз:
• жасөспірімнің жасы;
• жасөспірімнің жыныстық 
жетілу туралы білімі 
(жасөспірім қандай жасты 
поллюцияның пайда 
болуы үшін оңтайлы деп 
санайды? Поллюция деген 
не? Олар қаншалықты 
жиі болады? Поллюция 
қандай жағдайларды бола 
алады алады?);
• жыныстық тәжірибесі 
бар ма (оның жиілігі мен  
формалары, соның ішінде 
мастурбация);
• дене дамуының 
ерекшеліктері (жыныстық 
дамудың кідірісі, түнгі 
зәр ұстамау, несеп-жыныс 
жүйесінің аурулары және 
т. б.);
• мәлімделген 
проблемамен байланысты 
эмоционалдық 
тәжірибелер (бұл 
проблема қандай 
сезімдерді тудырады?).

• Психосексуалдық дамудың 
жас нормаларын ескере 
отырып, медициналық 
анамнезді жинау.
• Егер жыныстық дамудың 
кешігуі анықталса, 
«Жыныстық дамудың 
кешігуі» алгоритміне 
жүгініңіз.
• Жыныстық өмірдің бір 
түрі ретінде поллюция 
жыныстық қатынастан 
бас тарту кезінде орын ала 
алады және физиологиялық 
разрядтың табиғи процесі 
болып табылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Күндізгі поллюция 
құбылыстары бар 
жасөспірімдерде 
құрдастарына қарағанда 
ұзағырақ, 3-4 жастан асқан 
түнгі зәр ұстамау болады.
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• стереотиптік және/немесе 
иррационалды ойлауға 
бейімділік.

Коммуникативтік дағдылар:
• қалыптаспаған;
• бұрын жағымсыз тәжірибе 
болған.

Жасөспірімнің мінез-
құлқындағы вербалды емес 
көріністердің вербалды 
мәлімдемелерімен 
сәйкес келмеуіне назар 
аударыңыз.

Бұл пациенттің бетпе-беті 
кеңес беру бөлмесінен 
кеткендей әсер береді  
және кеңес беру 
техникалық мәселе 
бойынша үзілген-
бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.

Поллюция — бұл жыныстық 
немесе мастурбаторлық 
актіге байланысты
емес еріксіз шәуеттің шығуы 
(эякуляция).

Түнгі поллюция:
• ұйқы кезінде еріксіз шәуеттің 
шығуы;
• әдетте эротикалық түс 
көргенде болады;
• жыныс мүшесінің күштенуі;
• оргазм сезімімен аяқталады

12-14 жас аралығындағы түнгі 
поллюцияның пайда болуы 
қалыпты болып саналады, 
жиілігі аптасына 1-2 реттен 
2-3 айда 1 ретке дейін.

Күндізгі поллюция, яғни ояу 
күйдегі адамдарда еріксіз 
шәуеттің шығуы.
Мұндай құбылыс эякуляция 
орталықтарының қозғыштық 
шектерінің туа біткен немесе 
ерте алынған төмендеуінің 
нәтижесі болып табылады.
Мына жағдайда туындауы 
мүмкін:
• қатты эмоционалдық 
күйзеліс;
• арқанмен өрмелеу;
• көлікте жүру кезіндегі діріл;
• эротикалық көріністерді 
қарау;
• шаштараз немесе массаж 
жасаушының қолы тиюі;
• көлікте денелердің жанасуы;
• сүйікті қызыңызбен сүйісу 
немесе құшақтасу.

• Жасөспірімді жас 
нормалары мен түнгі 
поллюцияның жиілігі 
туралы ақпаратпен 
қамтамасыз етіңіз.
• Жасөспірімге ол 
мастурбация жасағанда 
немесе шәуеттің 
шығуымен аяқталатын 
жыныстық қатынас кезінде 
поллюция болмауы мүмкін 
екенін айтыңыз.

Егер тұрақты 
эмоционалдық уайым 
болса, жасөспірімге 
психологқа, сексологқа 
жүгінуді ұсыныңыз. 
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Жасөспірім мынадай сұрақ 
қойса: «Менің бір кеудем 
үлкейіп, ауыра бастады. Бірақ 
мен ер адаммын ғой!»

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.

Менің түсінгенім бойынша, 
сені омырауыңның үлкеюі 
мазалайды, өйткені сен ер 
адамсың, солай ма?
Бірқатар сұрақтар 
қойыңыз
• Бұл белгілер қанша 
уақыттан бері пайда 
болды?
• Не мазалайды: ауырсыну, 
сыртқы түрі, қызару?
• Пайда болған мәселеге 
қалай қарайсыз?
• Мұндай жағдай туралы 
не білесіз?

Медициналық тексеруге 
шақырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
13-14 жас аралығындағы 
қалыпты (физиологиялық, 
жыныстық жетілу, 
жасөспірім) гинекомастия 
жасөспірімдердің 20-70% - 
ында кездеседі.

Жасөспірім мынадай сұрақ 
қойса: «Менің денемде менің 
құрбыларыма қарағанда 
түгім көп».

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.

Менің түсінуімше, сені 
денеңде түктің көп өсуі 
алаңдатады. 
Бірқатар сұрақтар 
қойыңыз
• Бұл симптомдар мен 
белгілер қашан пайда 
болды?
• Басқа мамандарға жүгіну 
тәжірибесі?
• Қандай да бір дәрі-
дәрмек қабылдайсың ба? 
Қандай? (басқа аурулар).
• Қандай тексерулер 
жүргізілді? Нәтижесі?
• Мәселені өз бетіңмен 
шешуге тырыстың ба?
• Егер иә болса, қалай?

Медициналық тексеруге 
шақырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Кейде талдаулар 
ерлердің жыныстық 
гормондарының мөлшері 
нормадан аспайтындығын 
және шаштың қарқынды 
өсуінің себебі қыздың 
шаш қапшықтарының 
андрогендердің 
ынталандырушы әсеріне 
жеке сезімталдығы болып
 табылады.
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Гинекомастия — ер адамдарда 
сүт бездерінің ұлғаюы.
Бұл безді жолдар мен дәнекер 
тіндердің гиперплазиясына 
байланысты пайда болады 
(шынайы гинекомастия).
Байқалады:
• жасөспірім кезінде;
• ер баланың бір немесе екі 
кеуде бездері үлкейіп, ауыра 
бастағанда;
• осы отбасының барлық 
ер адамдарында кездесетін 
идиопатиялық гинекомастия.

Жасөспірімге 
гинекомастияның 
көріністері және оның 
өзінен-өзі кетуінің жас 
нормалары туралы ақпарат 
беріңіз.
• Жасөспірімді бұл 
көріністер оның жынысына 
әсер етпейтініне, уақытша, 
көп жағдайда 14 жасқа 
дейін кететініне сендіріңіз.

Белгілі бір жеке мөлшерге 
жеткенде, сүт бездері 
бір-бір жарым жыл ішінде 
кері дамуға ұшырайды, 
дегенмен ол 6-8 
және тіпті 10 жылға 
созылатын жағдайлар бар.
Бейне кеңес берудің 
соңында жасөспірімді 
алдымен байланысты 
ажыратуға болатынын 
айтыңыз немесе айтыңыз 
мысалы: «Сізде қандай 
сұрақтар бар?». Егер 
жасөспірім жауап бермесе, 
онда сіз: «Сіз бірінші болып 
байланысты үзе аласыз, 
жақсылықта көрісейік!» 
деп айтыңыз.  Оның 
ешқандай проблемасы 
жоқ екеніне көз жеткізіңіз. 
Ол үшін қосымша сұрақтар 
қойыңыз. Бұл пациенттің 
бетпе-беті кеңес беру 
бөлмесінен кеткендей 
әсер береді  және кеңес 
беру техникалық мәселе 
бойынша үзілген-
бөлінбегені туралы 
алаңдаушылықты жояды.

• Қыздың гирсутизмінің 
себебін анықтау үшін 
ондағы еркек жыныстық 
гормондарының мөлшерін 
анықтау үшін қан анализіне 
жолдама беріңіз.
• Қызға шаштың артық 
өсуін (әр түрлі шашты 
кетіру) косметикалық 
түзету мүмкіндігі туралы, 
шаш фолликулаларының 
қабынуын азайту 
үшін проблемалық 
аймақтардағы гигиеналық 
және антисептикалық 
процедуралардың 
қажеттілігі туралы, сондай-
ақ майлы тағамдарды 
азайтуға немесе алып 
тастауға бағытталған 
тамақтануды түзету туралы 
хабарлаңыз.

Егер талдау нәтижелерінде 
ерлердің жыныстық 
гормондары санының 
жоғары болуы анықталса, 
жасөспірімді гинекологқа 
бағыттаңыз.
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Жасөспірім мынадай сұрақ 
қойса: «Кеудені қалай 
үлкейтуге болады?»

Менің түсінгенімше, сен 
кеудеңді үлкейткің келеді, 
солай ма?
Бірқатар сұрақтар 
қойыңыз
• Кеудеңнің мөлшері мен 
пішінін қалай бағалайсың?
• Бұл туралы қандай 
сезімдерді сезінесің?
• Сенің кеудеңді бағалауың 
неге негізделген: 
салыстыру, 
құрбыларыңның пікірі, 
жігіттің пікірі, біреуге 
еліктеу және т. б.?
• Кеуденің қандай мөлшері 
мен нысаны мінсіз деп 
ойлайсың? Мысалы?
• Әйел сүт безінің 
құрылымы мен 
физиологиясы туралы не 
білесіз?
• Пластикалық 
хирургияның 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері туралы не 
білесің?

Медициналық тексеруге 
шақырыңыз

Бар мәселенің 
психологиялық негізін 
анықтаңыз
(жасырын эмоциялар, өзі 
денеңді қабылдамау
және т. б.).

Медицина қызметкері үшін
НҰСҚАУ
Құпиялылық болмаған 
жағдайда, жасөспірім өзінің 
проблемаларын ашық 
талқылауы екіталай.
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Психологиялық белгілер:
• кемшілік сезімі;
• әйел сұлулығының 
жалпы қабылданған эталонға
сәйкессіздік сезімі;
• тағдырға, табиғатқа реніш;
• «қалыпты» құрбыларға 
қызғаныш сезімі.

Мінез-құлықтық белгілер:
• арнайы төсемдері бар 
бюстгальтер кию; 
• нәуетек рөлін ойнау;
• қалаулысының қатынасынан 
қашу;
қоғамдық орындарға 
(бассейн, 
монша, медициналық тексеру) 
барудан бас тарту;

Жасөспірімге мынадай 
ақпарат беріңіз:
• сүт бездері дамуының 
жеке ерекшеліктері туралы;
• сүт безі қалыптасуының 
жас нормалары туралы;
• әйелдің кеудесін жақсы 
күйде ұстайтын гигиена 
туралы (дұрыс өлшемді 
бюстгальтер кию, таңертең 
кеудеңізді салқын сумен 
үнемі сүрту, контрастты 
душ қабылдау, кеуде 
бұлшықеттерін күшейту 
жаттығулары және т. б.);
• хирургиялық араласудың 
ерекшеліктері және оның 
салдары туралы.
• Жасөспіріммен бірге 
хирургиялық араласудың 
баламасын талдаңыз, 
барлық «+» және «-» 
талқылаңыз.
• Жасөспірімге психологқа 
жүгінуді ұсыныңыз.

Егер тұрақты 
эмоционалдық уайым 
болса, жасөспірімге 
психологқа, сексологқа 
жүгінуді ұсыныңыз. 
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Жасөспірімдер мен еріп жүретін ересектерге арналған ақпарат

Әр күнге арналған кеңестер
Жыныстық қатынасқа түсудің «дұрыс емес»  себептері 
Егер сен жыныстық қатынасқа түскің келсе, өзіңнен  неліктен екенін сұра. Егер бұл тізімнен 
сен өз жауабыңды таба алсаң, шын мәнінде, бұл саған керек пе екенін ойлан. Көптеген 
жасөспірімдер өздерінің жыныстық тәжірибелерін бақытсыз деп анықтайды, өйткені олар 
дұрыс емес себептермен жыныстық қатынасқа түскендерін түсінді. Міне мысалдары мынадай:

• қызығушылық;
• танымал болуға немесе достарға әсер етуге деген ұмтылыс;
• секс жалғыздықтан немесе іш пысудан қашу сияқты;
• себебі «бәрі бұны жасайды»;
• серіктеспен қарым-қатынасты сақтау ниеті;
• мүмкіндігінше көп серіктес болуды қалау;
• серіктесті одан бас тарту арқылы ренжітуден қорқу;
• серіктес көбірек сүйеді деп ойлады.

Осы немесе ұқсас себептермен жыныстық қатынасқа түскен жасөспірімдер нәтижесінде жан 
қуыстығын, қайғы мен наразылықты сезінген.

«Жоқ» деп қалай айтуға болады
Егер сен тез арада дұрыс жауап таба алмасаң,  «Жоқ. Мен әлі дайын емеспін» дей сал. Егер саған 
қысым жалғаса берсе, осы сөздерді қайталай бер. Осылайша сен серіктеске оның дәлелдері 
саған әсер етпейтінін көрсетесің.

Қысым көрсету мысалы: «Егер сен мені ұнатсаң, бұны дәлелде!»
Мүмкін жауап: «Егер сен мені ұнатсаң, менің қалауларым мен сезімдерімді құрметтей 
отырып, бұны дәлелдейсің». 

Қысым көрсету мысалы: «Егер сен менімен жыныстық қатынаста болмасаң, мен сені 
енді көргім келмейді».
Мүмкін жауап: «Егер сен менімен тек жыныстық қатынас үшін ғана болсаң, онда 
біздің қарым-қатынасымыз сен үшін ештеңе білдірмейді» немесе «Саған менің қарым-
қатынастан гөрі жыныстық қатынас қажет екендігі анық, сондықтан маған менің сезіміме 
мән бермейтін адам қажет емес».

Қысым көрсету мысалы: «Егер сен менімен жыныстық қатынаста болғың келмесе, мен 
болғысы келетін басқаны тауып аламын».
Мүмкін жауап: «Мен ойын-сауық үшін ойыншық емеспін, сенің айтуың бойынша, мен 
саған тек секс үшін керек сияқтымын. Мені тұлға ретінде бағалай алатын басқа адамды 
тауып аламын».

Қысым көрсету мысалы: «Қорықпа, бірінші рет әрқашан қорқынышты!»
Мүмкін жауап: «Мен қорықпаймын. Мен өз қалауымның дұрыс екенін білемін. 
Қорқыныштысы — егер сен мені қаламайтын нәрсені жасауға көндіре алсаң, мен 
сезінетіндерім».

Қысым көрсету мысалы: «Бәрінде секс бар».
Мүмкін жауап: «Мені бәрі қызықтырмайды. Мен өзім үшін алаңдаймын» немесе 
«Сондықтан сенің «бәрі еместермен» қатынасың бар»
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Қысым көрсету мысалы: «Бұл өмірдің қалыпты бөлігі».
Мүмкін жауап: «Жүктілік, ауру және өлім сияқты, мен бұған дайын емеспін».

Қысым көрсету мысалы:«Сен осыны қалайсың ғой!»
Мүмкін жауап:«Жоқ, қаламаймын! Сен не, мені естімей тұрсың ба?»

Қысым көрсету мысалы:«Бізде бұл тәжірибеде болған, қазіргі мәселе не?
Мүмкін жауап:«Мен қайта ойландым. Мен қауіп-қатерсіз өмір сүргім келеді» немесе «Мен 
өткен қателерімнен тәжірибе алдым».

Қысым көрсету мысалы:«Саған тек босаңсып, сезімдерді басқаруға мүмкіндік беру керек».
Мүмкін жауап:« Менің сезімдерім үйге баратын кез келді деп айтады» немесе «Құмарлық-
тың бір сәті менің болашағымды мәңгі өзгертуі мүмкін»  

Қысым көрсету мысалы:«Уайымдама, менде презерватив бар».
Мүмкін жауап:« Менің сезімім мен тілегім бар. Бұл сен үшін ештеңе білдірмейді ме?»

Қысым көрсету мысалы:«Сен бұның не екенін және саған қалай ұнайтынын білу үшін кем 
дегенде бір рет көргің келмейді ме».
Мүмкін жауап:«Сен дайын болған ғана емес, мен дайын болатын күн келеді».

Қысым көрсету мысалы:«Менің саған үйленгім келеді»  немесе «Біз бәрібір үйленеміз ғой».
Мүмкін жауап:«Сол күн келгенде, біз оны талқылаймыз» немесе «Біздің үйлену тойымыз 
бүгін секске қалай қатысты?»

Қысым көрсету мысалы:«Мен сені жақсы көремін және әрқашан сүйемін. Маған бұны 
дәлелдеуге рұқсат ет».
Мүмкін жауап: «Егер сен мені сүйсең, тілегім мен сезімімді құрметте».

Қысым көрсету мысалы: «Жыныстық қатынас тек біздің махаббатымызды нығайтады».
Мүмкін жауап: «Секс махаббатты күшейтпейді, оны одан да күрделі етеді».

Сексуалдық қысымды басу үшін жедел жәрдем
Егер түсініктемелер жеткіліксіз болса және саған қысым күшейе түссе, саған жақындықтан бас 
тартудың басқа себептері қажет болуы мүмкін. Мүмкін жауап: «Мен қарсы емеспін, бірақ…»:

• менің етеккірім келіп жүр;
• маған кету керек;
• сен менің типімде емессің;
• менің арқам, басым және т.б. ауырады.;
• менде ЖЖБИ, герпес және т.б.;
• қазір ата-анам келеді;
• егер сен жүкті әйелмен жыныстық қатынасқа түсуге қарсы болмасаң;
• мен басқаны жақсы көремін;
• менің ағам бұрынғы серіктесімді өлтіргені үшін түрмеден шықты;
• менде астма, инфаркт басталуы мүмкін;
• өз жауабыңды ойла. 
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3.1 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ 
ЖӘНЕФИЗИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
Жасөспірімдер көбінесе жақсы тамақтану ниеті мен іс жүзінде жейтін тамағының арасындағы 
сәйкессіздікке тап болады. Жасөспірімдердің көпшілігі дұрыс тамақтану керек екенін біледі, 
бірақ бұл олар үшін нені білдіреді? Олардың тамақ таңдауына кім және не әсер етуі мүмкін? 

Фастфуд
Жаһандық зерттеулер көрсеткендей, жасөспірімдердің 42% - ы күніне кемінде бір рет тәтті газдалған 
сусын ішеді, ал жасөспірімдердің 46% - ы аптасына кемінде бір рет фаст-фуд жейді. Фаст-фуд, 
газдалған сусындар мен оралған тағамдардың құрамында қант, транс майлар мен натрий (тұз) көп. 
Бұл қоспалар тағамның калориясын арттырады, бірақ іс жүзінде тағамдық құндылығы жоқ. Бұл 
өнімдер арзан, қол жетімді және дәмді ғана емес, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдердің 
назарын аудару үшін әдемі оралған және кеңінен жарнамаланады.

Фастфудтың компоненттері
Қосылған қанттар: оларды өнімдерді өңдеу кезінде қосады.
Транс майлар: өңделген гидрогенделген май. Оны қолдану жүрек-қан тамырлары ауруларының 
қаупін арттырады.
Натрий немесе тұз: тұздың көп мөлшері гипертония қаупін арттырады (жоғары қан қысымы).

Фастфуд жарнамасы
Жасөспірімдерге арналған тамақ жарнамаларында көп жағдайда тұз, зиянды майлар мен қантпен 
қаныққан жоғары өңделген тағамдарға артықшылық беріледі. Осылайша, жасөспірімдер көбінесе 
тамақ өнеркәсібіне тәуелді болады, тіпті оны түсінбейді. 
Жасөспірімдер көшедегі қалқандарда, теледидарда, радиода, әлеуметтік желілерде атақты 
адамдардың мақұлдауымен тамақтануға байланысты жарнамаларды үнемі көреді. Сондай-ақ, 
тамақ өнеркәсібі жасөспірімдерді көбірек тарту үшін маркетингтік амалдар мен жалған сөздерді 
қолдана отырып, «пайдалы тағамдарды» жарнамалауға тырысады.

«Пайдалы»  сәнді сөздер 
• «Табиғи» немесе «Толығымен табиғи» көбінесе өнімде жасанды хош иістер немесе 

бояғыштар жоқ дегенді білдіреді. Алайда, бұл артық қант немесе натрий жоқ дегенді 
білдірмейді. Мысалы, кейбір газдалған сусындар «табиғи» болып саналады, бірақ 
құрамында қант көп.

• «Органикалық» дегеніміз зиянды химикаттарсыз өсірілетін өнімдерді білдіреді. Кейбір 
елдерде органикалық өнімдер арнайы сертификаттарға ие болады. Бірақ сізге мұндай 
затбелгіге назар аударудың қажеті жоқ, тек ауыл шаруашылығының тұрақты әдісі 
арқылы өндірілетін жергілікті өнімдерді іздеңіз. Алайда, органикалық түрде өндірілетін 
тағамның бәрі бірдей пайдалы емес екенін ұмытпаңыз —  оның құрамында зиянды 
майлар, қант немесе натрий көп болуы мүмкін.

• «Майсыз» немесе «майы аз»: бұл калория жоқ дегенді білдірмейді. Шын мәнінде, 
майсыз тағам құрамында қант қосылғандықтан, калория мөлшері бірдей немесе одан 
да көп болуы мүмкін. Мысалы, дәмнің жоғалуын өтеу үшін майсыз йогуртқа қант жиі 
қосылады.
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Біз жемістер мен көкөністерді жеу керек екенін бәріміз естідік, бірақ неліктен?

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
• Теңіз өнімдері, балық, бұршақ және бұршақ дақылдары, зәйтүн майы, йогурт және 

жаңғақтар сияқты тағамдардағы пайдалы майлар мен ақуыздарға бай диета сіздің 
көңіл-күйіңізді де, ақыл-ой қабілетіңізді де жақсарта алады.

• Егер де сен көкөністерді, жемістер мен балықты көбірек тұтынып, жеткілікті мөлшерде су 
ішсең, сенің терің сау әрі әдемі болады. Көбінесе осы дұрыс емес тағам безеудің дамуына 
ықпал етеді!

• Дәрумендер мен минералдардың бай көзі болып табылатын шикі жемістер мен 
көкөністер инфекциялармен күресу үшін маңызды. Оларды қолдану арқасында сіз 
күшті иммунитетті қалыптастыра аласыз. Оның үстіне, қазір әлемде көптеген адамдар 
вегетариандық диетаны ұнатады. Сонымен қатар, сондай-ақ фастфудтың жоғары 
мөлшері бар дайын өнімдерді азырақ тұтына отырып, қант диабеті, гипертония, жүрек-
тамыр аурулары, инсульт және қатерлі ісік сияқты ұзақ мерзімді аурулардың қаупін 
азайтуға болады. 

• Дұрыс тамақтану өсу кезеңінде сенің денең мен миыңның тез өзгеруі үшін де қажет.
• Қоректік тағамдарды тұтыну сені мектептегі немесе жұмыстағы күнделікті іс-шараларға, 

спортпен, музыкамен айналысуға және тіпті достарыңмен сырласуға қажетті энергиямен 
қамтамасыз етеді!

• Дұрыс тамақтану сенің рационыңнан зиянды емес тағамдарды (әсіресе құрамында қант 
пен май көп) алып тастағаныңды білдіреді.  Аурулардан басқа, бұл артық салмақтың 
пайда болуын болдырмауға көмектеседі.

Сенің ағзаңа қазір өзіңді жақсы сезінуге және болашақта денсаулығыңды сақтауға көмектесетін 
түрлі қоректік заттардың теңгерімі қажет. Дұрыс тамақтану дегеніміз: 
• Азық-түліктің теңдестірілген әр түрлі ассортименті.
• Калория мөлшері жасөспірімнің қуат тұтынуына сәйкес келетін жеткілікті тамақ мөлшері.

Азық - түліктің 5 негізгі тобы:
• Крахмалға бай тағамдар, сондай-ақ күріш және басқа да дәнді дақылдар, картоп, макарон 

өнімдері.
• Жемістер мен көкөністер.
• Сүт және сүт өнімдері, сонымен қатар йогурт пен ірімшік.
• Ет, балық, жұмыртқа, жаңғақтар және бұршақ дақылдары.
• Май және (немесе) қант мөлшері жоғары тағамдар мен сусындар.
 
Теңгерімді тамақтану режимі 
Жас өсіп келе жатқан ағза үшін теңдестірілген тамақтану маңызды, оған барлық бес негізгі 
топтың өнімдері кіреді.
Жастар күнделікті тұтынуы керек: 

• көбірек жемістер мен көкөністер, 
• дәнді дақылдардың көп мөлшері (әртүрлі нан, күріш және басқа да дәнді дақылдар, 

картоп, кеспе және макарон өнімдерін қоса алғанда), дәнді дақылдар болғаны дұрыс,
• сүт және сүт өнімдері, мысалы, йогурт және ірімшік,
• ет, балық, жұмыртқа және (немесе) жаңғақтар жеткілікті, 
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Ата-аналарға арналған негізгі хабарламалар 
Әлбетте, сіз келесілерді білесіз:
1. Бірде-бір жеке, тіпті ең пайдалы тамақ өнімдерінде барлық қажетті заттар жоқ. 
2. Қалыпты өсу мен даму үшін сіздің ұлыңызға немесе қызыңызға әртүрлі және пайдалы 
тағамдарды тұтыну керек. 
3. Отбасында қабылданған тамақтану әдеті жоғары үлесті ықтымалдықпен сіздің 
балаларыңыздың өмір сүру уақыты бойы сақталады. 

Не істеу керек:
1. Тамақты таңдау сіздің жеке талғамыңызға байланысты болуы мүмкін, бірақ қоректік заттардың 
(ақуыздар, көмірсулар, майлар, дәрумендер мен минералдар) тепе-теңдігін сақтау маңызды.
2. Ұлыңызға немесе қызыңызға дұрыс жеке үлгі көрсетіңіз. Өзіңізге және бүкіл отбасыңызға 
пайдалы тамақ дайындаңыз. 
3. Дұрыс тамақтану дағдыларын қалыптастыруда, дұрыс тамақтану дәстүрлерін дамытуда 
ұлыңызға немесе қызыңызға қолдау көрсетіңіз. 

• бес топтан тұратын азық-түліктің салыстырмалы пропорциясы осы бөлімнің соңындағы 
суретте көрсетілген.

Сонымен қатар, жасөспірімдер мен жастарға қажет:
• құрамында тұзы аз тағамдарға артықшылық беру,
• жоғары май немесе көмірсулар бар тағамдарды шектеу, 
• генетикалық түрлендірілген өнімдерді және құрамында көптеген хош иістер мен 

синтетикалық консерванттары бар өнімдерді пайдалануды шектеу.  



300 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Жасөспірімдерге арналған қосымша негізгі хабарламалар

Сен мыналарды білесің бе… 
Темір — адам өмірі үшін маңызды элементтердің бірі. Ал кейбір елдерде бүкіл халықтың 
50% - ына дейін олардың денесінде темір жеткіліксіз?

• Темірдің жетіспеушілігімен шаршауды, әлсіздік пен бас айналуды сезінуге болады. Бұл 
белсенді болуға және мектепке немесе жұмысқа зейін қоюға кедергі келтіреді.

• Темір оттегіні өкпеден басқа мүшелерге беру үшін қажет қызыл қан жасушаларын құруға 
көмектеседі.

• Адамның темірге деген қажеттілігі әсіресе жасөспірім кезінде жоғары, өйткені дене тез 
өседі.

• Темірге деген қажеттілік етеккірі басталатын қыздарда одан да айқын көрінеді.
• Біз темірді жаңғақтар, жемістер мен көкөністер сияқты тағамдардан, әсіресе жасыл 

жапырақты көкөністерден аламыз.
• Жасымық, бұршақ, тофу және ет те темірдің жақсы көзі болып табылады.

Сен мыналарды білесің бе…
Даму мен өсудің тағы бір маңызды элементі — кальций. Адамның сүйек массасының 90%-
на дейіні 20 жасқа қарай қалыптасады?

• Біздің сүйектеріміз жасөспірім жаста тез өседі, сондықтан бұл кезең —  күнделікті 
рационда кальций мен D дәруменінің қажетті мөлшерінің арқасында күшті сүйектерді 
қалыптастырудың ең жақсы уақыты. 

• Кальций күшті сүйектер мен тістерді қалыптастыру үшін қажет, ал D дәрумені ағзаға 
кальцийді тиімді сіңіруге көмектеседі.

• Кальцийді сүт өнімдері, соя, жапырақты көкөніс, бадам, інжір, балық, бұршақ, ноқат 
сияқты түрлі тағамдардан алуға болады.

• Психикалық белсенді заттарды қолдану дененің кальцийді сіңіру қабілетіне теріс әсер 
етеді. 

Бұл туралы ойлан
Жасөспірімнің тамақтануын талқылауға арналған сұрақтар.

1. Сен нені, қашан және қайда жейтініңді басқара алатыныңды сезесің бе? Ал сенің 
достарың ше? Ал бүкіл әлемдегі жастар ше?

2. Егер сенің мектебің/колледжің саған түскі ас мәзіріне өзгеріс енгізуді ұсынса, сен қандай 
тармағын жояр едің? Неліктен? Сен оны немен алмастырар едің?

3. Сенің ойыңша, жастар үшін негізінен қандай тамақ / сусын сатылады? Сен бұл өнімді / 
сусынды ішіп көргің келеді ме? Оларды пайдалы немесе пайдалы емес деп санаймысың?

4. Тамақтануды сау етуге қандай 3 фактор көмектеседі?
5. Егер де сен өзіңнің күнделікті рационыңа бір жаңа қоректік өнімді қосқың келсе, ол 

қандай өнім болар еді және неге?
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Сурет. Барлық бес негізгі топтың өнімдерін қамтитын 
теңдестірілген тамақтану 
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3.2 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ МАЗАСЫЗДЫҚ ЖӘНЕ 
ҮРЕЙ СЕЗІМІ КЕЗІНДЕ ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
Біз кейде белгісіз, қорқынышты немесе қиын жағдайларға тап болған кезде мазасыздықты 
сезінеміз. Мазасыздық - бұл бізді ықтимал қауіптерден қорғауға арналған өте табиғи адам 
эмоциясы. Бұл жағдайда физикалық белгілер болуы мүмкін: жедел жүрек соғысы, тез тыныс 
алу, бас ауруы немесе асқазан проблемалары, сол сияқты эмоционалдық белгілер.  
Жастар көптеген өзгерістер мен жаңа тәжірибелерге тап болады, сондықтан бұл жаста кеңінен 
таралған құбылыс — мазасыздық сезімі өте жиі кездеседі. Ал COVID-19 пандемиясы өзімен 
бірге проблемалардың жаңа жиынтығын алып келді, бұл алаңдаушылық қаупін одан әрі 
арттырды.  Ең бастысы — егер сен алаңдаушылықпен күрескің келсе, ең болмағанда бір нәрсе 
істеуді бастау керек. Мұндағы байқап көруге тұрарлық 5 қадам бар.

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар.
1. Терең тыныс ал — мұрныңмен баяу дем ал және аузыңнан дем шығар. Өзіңді тыныш сезінгенше 
бірнеше рет жаса. Ішпен баяу, әдейі тыныс алу мазасыздықты азайтудың ең қарапайым 
және тиімді әдістерінің бірі болып табылады, өйткені ол миға оттегі ағынын арттырады және 
тыныштық сезімін тудырады. Тез тыныс алу мазасыздық жағдайында жиі кездеседі, ол 
физикалық белгілерді тудырады, мысалы, бүкіл денеде дірілдеу болады, бұл өз кезегінде одан да 
көп мазасыздыққа әкеледі. Сен өзіңнің күнделікті өміріңе күнделікті тыныс алу жаттығуларын 
қоса аласың немесе прогрессивті бұлшықет релаксация әдістерін қолдана аласың (белгілі бір 
бұлшықет топтары кезекпен созылып, босаңсытады); бұл денені босаңсытуға және мазасыз 
ойлардан арылуға көмектеседі.
2. Досыңмен немесе сенетін бір адамыңмен сөйлес — өзіңнің сезімдерің туралы айтып бер және 
олар өздерін қалай сезінетінін біл. Басқа біреумен әңгімелесу  бастағы аласапыранды азайтуға, 
сондай-ақ алаңдаушылық туғызатын немесе оған мүмкіндік жасайтын проблемаларды қалай 
шешу керектігін түсінуге көмектесуі мүмкін. Осылайша сен алаңдаушылық сезінетін басқа 
адамдарға да маңызды қолдау көрсете алатыныңды есіңде сақта. Дәл осы аптада осындай 
адаммен байланысқа шығуға тырыс.
3.Негіздерге орал — ұйқы және жақсы тамақтану сияқты негізгі қажеттіліктер 
қанағаттандырылмаған кезде, біз алаңдаушылық сезініп, көңіліміз түсуі мүмкін. Осы аптада 
өзіңнің физикалық жағдайыңды қадағала: ұйқыңды қандырып, жақсы тамақтануға және қандай 
да бір дене белсенділігімен айналысуға көңіл бөл – және де бұл қандай өзгерістер әкелетінін 
қара. Кейде адамдар кофеинді немесе темекі мен алкоголь сияқты психикалық белсенді 
заттарды қатты мазасыздықты жеңілдету үшін қолданады, бірақ болашақта бұл мазасыздықты 
күшейтеді.
4. Өз күн тәртібіңе тыныштандыратын әсер қос - өзіңді жақсы сезінуге көмектесетін іске кем 
дегенде бір сағат жұмсауға тырыс, мысалы, сүйікті кітабыңды оқу, сурет салу немесе күнделік 
жүргізу. Сені алаңдатуы мүмкін нәрсені шектеуге тырыс, мысалы, әлеуметтік желілер арқылы 
үнемі жаңалықтарды немесе лентаны парақтау. Дайын еместік пен асығыстық сезімі қатты 
мазасыздық пен күйзеліс тудыруы мүмкін. Егер сен алда сені маңызды нәрсе күтіп тұрғанын 
білсең, мысалы мектептегі емтихан немесе жұмыста өтіп жатқан мерзімдер, дайындыққа уақыт 
бөлуге және өз іс-әрекеттеріңді алдын ала жоспарлауға тырыс. 
5. Егер сен күнделікті өмірге кедергі келтіретін мазасыздық белгілерін үнемі сезінетін болсаң, 
қосымша көмекке жүгін. Мазасыздық сенің  өміріңнің, оқуыңның, жұмысыңның, қарым-
қатынасыңның және өзіңе күтім жасау қабілетіңнің сапасына теріс әсер ете ме, әлде күйзеліс 
жағдайындағы әдеттегі реакцияңа сәйкес келмейді ме деп ойла. Жағдай өздігінен қиын болып 
көрінген кезде, оны өз бетіңмен жеңу үшін, мектептен, жастар денсаулық орталығынан немесе 
басқа да қоғамдық қызметтерден қолдау сұра. Көмек сұрау — бұл сенің адами құқығың, және 
бұл әлсіздіктің емес, күштің белгісі, өйткені ол қиындықтарды жеңу үшін өзін-өзі тану мен 
батылдықтың болуын көрсетеді. Егер сен қайда бару керектігін білмесең, сенетін адамыңнан 
көмек сұра.
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3.3 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ СЕКСУАЛДЫ 
БЕЛСЕНДІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША 
ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ
Жыныстық белсенділік көбінесе жасөспірімде, некеде немесе некеден тыс уақытта 
басталады. Көптеген жасөспірімдер өздерін қажетсіз жүктіліктен және жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялардан қалай қорғауға болатынын білмей, жыныстық қатынасқа түседі. 
Жасөспірімдер ағзасындағы өзгерістерді түсіну үшін көмекке мұқтаж.  

Өз кезегінде жыныстық мінез-құлық пен жастар арасындағы қарым-қатынастың өзгеруіне 
әкелген өзгерген әлеуметтік жағдайларға мыналар жатады: урбанизация процесінің жандануы; 
некеге тұрудың  неғұрлым кейінгі жасы кезінде ерте жыныстық жетілу; әртүрлі мәдени 
құндылықтарды ұстанушылар арасында бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпараттың 
тез таралуы; сондай-ақ кеңейтілген және нуклеарды отбасы негіздерінің бұзылуы. Жастардың 
көбісі ерте жастан жыныстық қатынасқа түседі және әрқашан жүктіліктен немесе инфекциядан 
қорғалмайды. 

Мінез-құлқындағы мұндай өзгерістер денсаулыққа байланысты жаңа проблемаларды 
тудырады. Сонымен қатар, ерте жаста тұрмысқа шыққан қыздардың жүктілігі мен бала 
тууы, сонымен қатар қорғалмаған жыныстық қатынастан туындайтын басқа да көптеген 
проблемалардың шиеленісуі байқалады. Бұл жүкті болып, ерте туылған немесе түсік тастаған 
балалар мен жас аналардың аурулары, жарақаттары мен өлімі туралы; жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялар (ЖЖБИ) және қауіпті түсік, сондай-ақ адамның иммун тапшылығы 
вирусынан (АИТВ) туындаған инфекция және ЖИТС-тен кейінгі өлім себебі бойынша бедеулік. 
Сонымен қатар, жасөспірім кезіндегі ана болу, әдетте, білім беру процесін тоқтатуды, 
кәсіби дайындықты және жасөспірім қыздың үйден тыс жерде дамуы үшін экономикалық 
мүмкіндіктердің азаюын білдіреді. Көбінесе, жасөспірім аналар баланы жеткілікті түрде өсіре 
алмайды және әдетте баланың әкесі тарапынан қолдаудан айырылған, ол өзі де жасөспірім 
болуы мүмкін.

Бұл мәселелерге себепші болуы мүмкін мінез-құлық стереотиптері,  әдетте адамның өзімен 
бақылануы мүмкін, алайда адамды өзін дәл осылай ұстауға мәжбүрлейтін көптеген жағдайлар 
немесе мән-жайлар туындауы мүмкін. Көптеген жасөспірімдерде өз денсаулығын қорғауды 
қамтамасыз ету үшін тәуелсіз шешімдер қабылдауға және мінез-құлық үлгісін таңдауға 
нақты мүмкіндіктер бар. Жастардың негізгі бөлігі қоғамда қабылданған моральдық және 
мәдени құндылықтардың нормалары туралы толық түсінікке ие; олар ересектер олардан 
не қалайтынын біледі. Алайда, көбінесе жеке сұраулар мен еліктеу үшін басқа да мысалдар 
бірінші орынға шығады. Жасына және даму деңгейіне байланысты жасөспірімдер әрқашан 
мінез-құлқының салдарын болжай алмайды және өздері үшін қауіпсіз шешімдер қабылдай 
алмайды. Жасөспірімдердің жалпы дамуына ықпал ететін кеңес беру олардың сезімдері 
мен ойларын түсінуге және ақылға қонымды шешімдер қабылдауға көмектеседі. Дегенмен, 
көптеген қауымдастықтарда «кеңес беру» өте сезімтал, яғни кеңесші жасөспірімге не істеу 
керектігін айтады. Кеңес берудің бұл түрі жасөспірімнің әлеуетін дамытуға немесе нығайтуға 
ықпал етпейді, сондықтан соңғысы болашақта өз жолында басқа қиындықтарды сәтті 
жеңе алады. Егер жасөспірім оны қорлай бастағанын немесе оған бала сияқты қарағанын 
сезінсе, онда тіпті кері реакция пайда болуы мүмкін. Жастарға өз бетінше шешім қабылдауға 
көмектесетін кеңес берудің тәрбиелік емес тәсілі болашақта маңызды болып табылады және 
ЖДО  мамандарына осындай қарым - қатынас түрін ұсыну қажет.
Тиімді кеңес беруге кедергі келтіретін негізгі проблемалардың бірі өз қызметі бойынша 
кеңес берумен айналысатын ересектердің (немесе басқа жастар) жыныстық қатынас 
мәселелері бойынша жеткілікті білімінің болмауы және жасөспірімдермен осы тақырыпты 
талқылауда қиындықтарға тап болады. Жасөспірімдердің ерекше қажеттіліктеріне жауап 
беретін қызметтердің саны өте шектеулі. Жастар, әдетте, бұл қызметтерге жүгінбейді, өйткені 
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көбінесе олар өздерін қалаулы қонақтар емес деп санайды және дұрыс түсінбейді. Егер олар 
әлі де көмекке жүгінсе, онда ересектермен салыстырғанда, бұл оларға өлімнің, аурулардың 
және жарақаттардың алдын алу себептерінің, әсіресе қорғалмаған жыныстық қатынасқа 
байланысты статистиканы жақсартуға мүмкіндік беретін тиімді көмек көрсету үшін кеш 
болады. Бұл қызметтерді ұсынатын адамдар көбінесе жастарға өз бетінше шешім қабылдауға 
(орнына шешім қабылдауға емес) көмектесу неғұрлым тиімді және тұрақты болатындығын 
ескермейді.

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
1. Көптеген жасөспірімдер, оның ішінде ең үлкендері де бұл кезеңде жыныстық қатынасқа 
түспейді. Жыныстық өмірді бастау туралы шешім өте маңызды. Осындай бастауға дайын 
болғанша күтіңіз. Мұны басқа біреу қалағандықтан жасама. 
2. Тіпті егер сен бұрын жыныстық қатынаста болсаң да, шынымен өзің дайын болғанша, бұлай 
жасамауға бел бусаң болады. 
3. Ата-анаңмен немесе басқа сенімді адамдармен жыныстық қатынас туралы шешім қабылдау 
және басқа адамдардың жыныстық қатынасқа түсу қысымына қарсы тұру жолдары туралы 
сөйлес.
4. Мүмкіндігінше осындай адамдардың жанында немесе мәжбүрлі жыныстық қатынасқа түсу 
қаупі бар жерлерде болудан аулақ бол.
5. Қажетсіз жүктілік немесе жыныстық жолмен берілетін инфекцияны жұқтыру қауіпін 
болдырмайтын жыныстық ләззат алудың және қамтамасыз етудің нұсқалары бар екенін біл. 
Оларға сүйісу, құшақтау және сүйкеу немесе жыныс мүшелерін ынталандыру жатады. (Жалпы 
пікірге қайшы, өзіңнің жыныс мүшелеріңді сүйкеу ешқандай жанама әсер етпейді). 
6. Егер сен жыныстық қатынасқа түсуді шешсең, әрқашан жанасудың басынан аяғына дейін 
презервативті қолдан.
7. Егер сен презервативсіз немесе басқа контрацептивтерсіз жыныстық қатынаста болсаң, жүкті 
болу немесе ЖЖБИ, соның ішінде АИТВ қаупі бар. Мүмкіндігінше тезірек медициналық көмекке 
жүгіну керек. Егер қорғалмаған жыныс актісінен кейін бірден шұғыл  шаралар қабылдаса, 
мүмкін жүктіліктің немесе АИТВ-инфекциясына тосқауыл қойылуы мүмкін. Жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялардың көпшілігін қарапайым дәрі-дәрмектермен емдеуге болады.

Ата-аналарға арналған негізгі хабарламалар
Сіз нені білуіңіз керек:
1. Көптеген жасөспірімдер ата-аналарымен денесіндегі өзгерістер мен жыныстық қатынас 
туралы сөйлескісі келсе де, олар көбінесе өздерін ыңғайсыз сезінеді. Олар көбінесе басқа 
ақпарат көздеріне жүгінеді. Өкінішке орай, бұл көздердің көпшілігі жаңылыстырады және дұрыс 
емес. 
2. Кейбір адамдар жасөспіріммен жыныстық қатынас туралы пікірталастар оны жыныстық 
қатынасқа түсуге мәжбүр етеді деп санайды. Бұл өтірік. Шын мәнінде, ата-аналарымен сөйлесетін 
жасөспірімдердің жыныстық қатынасқа дайын болғанға дейін және өздерін және серіктесін 
қорғауға мүмкіндік беретін уақытқа дейін кейінге қалдыру мүмкіндігі көп.
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Сізге не істеу керек:
1. Ұлыңыз немесе қызыңыз өсіп, бала кезінен жасөспірімге ауысқан кезде, оларға үнемі 
денелеріндегі өзгерістер мен жыныстық қатынас туралы ақпарат беріңіз. Олардан сұрақтар 
немесе мәселелер бар-жоғын сұраңыз. Оларға осы және басқа тақырыптар бойынша олармен 
сөйлесуге дайын екеніңізді көрсетіңіз. 
2. Жыныстық сезімдер қалыпты екенін түсіндіріңіз, бірақ жыныстық қатынасқа түсу туралы 
шешім мұқият талдануы керек.
3. Жыныстық қатынастан бас тарту жүктіліктің алдын — алудың және жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялардың алдын-алудың жалғыз қауіпсіз әдісі екенін түсіндіріңіз.
4. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен жүктілік пен жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың 
алдын алу туралы сөйлесіңіз, тіпті егер сіз олар дайын болғанға дейін жыныстық қатынастан 
бас тартудың маңыздылығын атап өтсеңіз де. Контрацепцияның әртүрлі нұсқалары болса да, 
тек дұрыс қолданылған презервативтер қажетсіз жүктіліктің де, жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялардың да қаупін азайта алатындығын түсіндіріңіз.
 5. Жасөспірімдер дайын болғанға дейін жыныстық қатынасқа түсе отырып, олар ұшырасуы 
мүмкін қысым түрлерін талқылаңыз. Мұндай қысымға қарсы тұрудың жолдарын талқылаңыз. 
6. Оларды қажет болған кезде медқызметкерден кеңес алуға қолдау көрсетуге шақырыңыз.
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3.4 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ 
ӘЛ-АУҚАТ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОНЛАЙН 
КЕҢЕС БЕРУ 
Егер жасөспірім әртүрлі себептермен өзін жабырқаңқы немесе ашушаң сезінсе, алаңдамаңыз 
— бұл қалыпты реакция. Бірақ сонымен бірге, бұл оның психикалық денсаулығын бақылау 
керек дегенді білдіреді, ал мамандар басқа жағдайлар сияқты психологиялық мәселелерді 
шешуге, аурулардың алдын алуға және тіпті өз-өзіне қол жұмсау мүмкіндігін болдырмауға 
көмектеседі.

Жасөспірімдерге өзін-өзі күту, үйдегі қиындықтарды қалай жеңуге болатындығы туралы, 
әсіресе егер жасөспірім отбасымен көбірек уақыт өткізсе (мысалы, карантиндік шаралар 
кезінде), өмірде кездесетін үлкен және кіші қиындықтарды жеңуге үйрену туралы бірнеше 
кеңестер берілген.

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
Өзіңе қалай қамқорлық жасау керек 
1-кеңес. Дене мен ақыл-ой үшін пайдалы нәрсені жаса
Сенің жан мен тәнің бір-бірімен байланысты. Денсаулықты сақтау үшін бірнеше нәрсені жасауға 
болады:

• Белсенді бол! Дене белсенділігі сенің денеңе пайдалы және сенің ойыңды жақсы сезінуге 
көмектеседі. Егер сен далаға шыға алсаң, серуендеуге, жүгіруге, велосипед тебуге немесе 
кез келген басқа спорт түрімен айналысуға тырыс. Үйде отырып билеуге, созылуға 
немесе басқа қимыл жасауға тырыс. Саған қолайлы істі тап— және соны жаса! 

• Дұрыс тамақтан! Пайдалы тағам жеуге тырыс. 
• Өзіңе және айналаңдағы әлемге назар аудар. Бұл сенің тыныс алуың, денең және айналаң 

туралы көбірек білуің керек дегенді білдіреді. Осы сәттен ләззат алуға тырыс!  
• Ұйқы! Әр кеш сайын дұрыс ұйықтауға тырыс. Бұл жақсы өсуге, сау болуға және нақты 

ойлауды сақтауға көмектеседі.
• Сені бақытты ететін нәрсені тап және бұны ынтамен жаса! Ән айту, музыка тыңдау, оқу, 

ойын ойнау, достарыңмен сөйлесу, өсімдік өсіру, тамақ пісіру, футбол ойнау, сурет салу... 
мүмкіндіктер көп! Сен тіпті жаңа нәрсені істеп көре аласың!

2-кеңес. Жақын және сүйікті адамдармен байланыста бол 
Отбасыңмен және достарыңмен байланыста бол. Әлеуметтік желілерді, электрондық поштаны 
қолдан, қоңырау шал, хат жаз! Креативті бол. Ал аталғандардан әлі ештеңе жасай алмасаң, 
қалай бірге уақыт өткізгендеріңді ойла.

3-кеңес. Өз көңіл-күйіңді түсін
Өзіңнің не сезінгеніңді түсіну маңызды. Мұны елемей қойма. Кейде өз сезімдеріңді жазу оларды 
сипаттауға көмектеседі. Бұл оңай немесе қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ мынаны 
байқап көр: «Мен дәл қазір …сезінемін».

4-кеңес. Өзіңе мейірімді бол 
Сен өзіңді онша жақсы емес сезінгенің қалыпты жағдай. Өзіңді әрдайым «бақытты болуға», 
«позитивті болуға» немесе «өнімді әрекет етуге» жетелеу кейде сенің әл-ауқатыңды нашарлатуы 
мүмкін. Егер сен ауыр эмоциялар сезінетініңді байқасаң, өзіңе былай деп айтып көр: «Мен 
алаңдаушылық пен қорқынышты сеземін, бірақ бұл мен жеңе алмаймын дегенді білдірмейді». 
«Бұл қиын кезеңдер болды, ренжу қалыпты жағдай». «Мен [өзіңді қалай сезінетініңді] сезінемін 
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және бұл қалыпты». «Қазір қиын кезеңдер, ренжу - бұл қалыпты жағдай». Немесе өзіңнің 
сезімдеріңді сипаттауға көмектесетін нәрсе ойлап тап.

5-кеңес. Денеңді тыңда
Біздің денеміз әртүрлі эмоционалдық қысымды сезінеді және біз сезінетін нәрсеге жауап 
береді. Сенің  басың жиі ауырады ма? Сен кейде иығыңда, кеуде немесе ішіңде қысымды 
сезінесің бе? Көзіңді жауып, өз тынысыңды тыңдап көр. Денеңнің әр бөлігінде, басынан бастап 
саусақтарыңа дейін қалай сезінетіндігіңе назар аудар. Денеңде қысым, ауырсыну немесе 
қысым сезінетіндігіңе назар аудар. Қысымды қай жерде сезінетіндігіңді білу оны жеңілдетуге 
көмектеседі.

6-кеңес. Өзіңді тыныштандыру үшін тыныс алуға тырыс
Баяу тыныс алу — қорқыныш, мазасыздық немесе ашу сияқты сезімдерді сезінген кезде 
денені тыныштандырудың ең жылдам әдістерінің бірі. Көзіңді жауып, тыныш орын туралы 
ойлан. Өзіңді  босаңсыған етіп елестет.

• Баяу тыныс алуға назар аудар. 
• Баяу үшке дейін санап, деміңді ішке тарт және үшке дейін баяу санау үшін деміңді шығар
• Бұны бірнеше минут жаса. 

Енді өзіңді қалай сезінесің?

7-кеңес. Күйзеліспен күресудің зиянды тәсілдерінен аулақ бол 
Ауыр сезімдерді сезінген кезде, өзіңе қамқорлық жасаудың пайдалы жолдарын табу маңызды. 
Бұл жеңіл болмауы мүмкін, бірақ жиі әңгіме баланс туралы болады:
Ашуланба, әдеттегідей тамақтан, әдеттегіден аз немесе көп емес, пайдалы тамақ іш, жеткілікті 
ұйықта, отбасыңмен және достарыңмен көбірек байланыста бол. Есірткі, алкоголь және темекі 
сияқты психикалық белсенді заттарды қолдану күйзелістен арылуға көмектеспейді, керісінше 
оны қиындата түседі және де зиян келтіреді.

8-кеңес. Өзің сенетін адаммен сөйлес.
Күйзелісті, мазасыздықты немесе қайғы-қасіретті жалғыз жеңу оңай емес. Досыңа, ата-анаңа, 
мұғаліміңге немесе сенетін ересек адамға өзіңді қалай сезінетініңді айт, олар саған көмектесе 
алуы мүмкін. Кейде сен басқа біреумен байланысқа шығып, өзіңді жақсы сезінуің мүмкін. 
Егер жағдай соншама күрделі болып, сен тіпті өзіңе зиян келтіру туралы ойланатын болсаң, 
кәсіби көмекшіге жүгін (мысалы, жастардың денсаулық орталығына). 
Кейде біз өзімізді жабырқаңқы сезінуіміз немесе үмітімізді жоғалтуымыз мүмкін және өзімізге 
қиянат жасау, енді өмір сүрудің қажеті жоқ деп немесе ұйықтап қалып, енді оянбау туралы 
ойлануымыз мүмкін.
Мұндай ойлар сирек емес және сен оларды бастан кешірсең, ұялмауың керек. Есіңде болсын: 
егер өзіңді солай сезінсең, өзің сенетін адаммен немесе қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
көмектесетін кәсіби көмекшімен сөйлесу маңызды. Бұл саған әртүрлі жергілікті қызметтерден 
(медициналық, әлеуметтік, қоғамдық) қолдау алуға көмектесу туралы өтінішті қамтуы мүмкін.

9-кеңес. Жақсылық ізде
Әрбір күн жақсы болмаса да, әрқайсысында жақсы нәрселер бар. Бір нәрсе туралы ойла — 
тіпті ұсақ-түйек туралы—әр түнде ұйықтамас бұрын өмірдегі сен риза болған нәрселер туралы 
ойла. 

Адамдармен қарым-қатынасыңа қалай қамқорлық жасау керек
Күйзеліс жасөспірімнің өзіне де, оның көп уақыт бірге өткізетін адамдармен қарым-қатынасына 
да әсер етеді.
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1-кеңес. 5 минуттық сеанстар
Ашық қарым-қатынасты сақта — бірге тұратын адамдармен 5 минуттық сөйлесу сенің қарым-
қатынасыңды жақсарта алады. Тамақтану уақыты — қарым-қатынас жасаудың тамаша 
уақыты! Бұл әңгімені жақсы сарын мен күлімсіреуден бастауға көмектеседі.  

2-кеңес. Өз сезімдеріңді түсін
Сені не ашуландыратындығын, көңілсіздік, қайғы тудыратынын сезін. Бұл сезімдерде жаман 
ештеңе жоқ. Сен бұнымен қалай күресетінің маңызды. Бұл сезімдерді не тудыратыны туралы 
ойлануға тырыс. Мысалы: «анам мені әрдайым сынайды», «бөлмедегі көршілерім тәртіпсіздік 
жасауда», «менің компьютерім жұмыс істемейді», «менің телефоным қатып қалады», «ата-анам 
әрдайым ұрысады».

3-кеңес. Жауап бере отырып, әрекет етпе.
Жанжалда жиі импульсивті әрекет етеді. Мұнда бірнеше сындарлы тәсілдер бар: импульсивті 
реакциядан бас тарту немесе біраз уақыт ажырау және тынышталғанша күту. Бірнеше рет 
деміңді ішке тарт және сол сәтте сені қоршаған нәрселерге зейін сал. Ауа-райы. Дыбыстар. 
Сенің дем алуың. Сен не сезінетініңді барлық күшіңмен түсіндіруге тырыс. Егер сен немесе 
басқа адам тыныштала алмаса, көмек сұра.

4-кеңес. Сені қолдайтын адамдармен бірік.
Өміріңдегі бес адам туралы ойлан. Олар сені өзің туралы қалай ойландырады? Уақытты кімге 
бөлетіндігіңді таңда.
Сен жасай алатын кейбір қолдау әрекеттері туралы ойлан, мысалы, үй шаруашылығына 
көмектесу немесе досыңа қажет болған кезде тоқтап, оны тыңдауға уақыт табу. Әлеуметтік 
белсенділік шектеулі немесе мүмкін болмаған кезде қалай «қосылуға» болады? Олармен 
байланысудың жолдары бар ма?

5-кеңес. Алғыс айту қарым қатынасты нығайтуға көмектеседі 
Сенің өміріңе жарық пен күш әкелетін екі адамға «рақмет» айт. Бұл жеке немесе телефон, SMS, 
хат немесе басқа жолмен болуы мүмкін. Егер сен олармен байланысқа шыға алмасаң, олармен 
бірге бастан кешкен жақсы істер туралы ойлап, олармен ойша қосылуға және олардың сенің 
өміріңде бар болғаны туралы алғыс айтуға болады. 

Сенің проблемаларыңның шешімі
Өмір самғаулар мен құлдырауларға толы болуы мүмкін. Біз бәріміз жеңуіміз керек болатын 
үлкен және кіші қиындықтарға тап боламыз. Сондықтан проблемаларды шешуді үйрену өте 
маңызды.

1-кеңес. Ақыл-ойды тыныштандыр.
Сен өзіңді дәрменсіз, ашуланшақ, мазасыз және жабырқаңқы сезінуің мүмкін, бұл қалыпты 
жағдай. Осы эмоцияларды сезінген кезде, ақыл-ойды тыныштандыруға тырысу керек. Бір 
қолыңды кеудеге, ал екінші қолыңды маңдайыңа қоюға болады. Бірнеше рет терең және баяу 
дем алу және шығару жаттығуларын жаса. Дем алуға зейін сал. 
Егер барлық осы эмоциялар мен сезімдер сені әлі жібермесе, оларды көкжиектен тыс бұлт 
сияқты елестетіп көр. Тыныштық сезімі сенің мәселелеріңді тиімді шешуге көмектеседі.

2-кеңес. Кінәлаудан аулақ бол
Жаман нәрсе болған кезде, біздің алғашқы ойымыз айыптауға шоғырлануы мүмкін: «Мен бәрін 
бүлдірдім. Ол мені мәжбүр етті. Оны ол бастады. Мен өзіммен ештеңе істей алмаймын. Сен 
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мені ешқашан тыңдамайсың. Олар мені түсінбейді». Бірақ кімнің кінәсі туралы ойлау саған 
мәселені шешуге көмектеспейді және сен өзіңді нашар сезінуің мүмкін. Оның орнына, сен 
басқара алатын нәрсеге назар аударуға тырыс және жағдайды жақсарту үшін әрекет ет. Нені 
өзгерту керек, не істей аласың немесе қандай көмек керек екенін ойлан. Сен өзің ойлағаннан 
әлдеқайда күшті және мықтысың.

3-кеңес. Мәселені ойлау арқылы түсін.
Сұрақтар қою арқылы мәселені жақсы түсінуге болады. Неліктен бұл мәселе? Неге бұлай 
болды? Неліктен бұл сен үшін өте маңызды? Бұл кімге әсер етеді? Не болуы мүмкін деп 
ойлайсың? Сені не  ренжітеді?

4-кеңес. Шешімдер тізімін жаса және оларды қолдан.
Сен тап болған мәселе туралы ойлан. Содан кейін, егер жазу саған көмектесетін болса, қалам 
мен қағазды пайдаланып, мәселені шешудің көптеген жолдарын ойлап табуға тырыс. Бұл 
ойдан шығарылғаннан бастап практикалыққа дейінгі кез келген идея болуы мүмкін. Содан 
кейін әр шешімнің оң және теріс салдары туралы және қайсысын байқап көру оңай болатыны 
туралы ойлан. Ең жақсы шешімді байқап көр. Ненің жақсы болғанын ойланып көр. Кейде сен 
бірнеше шешім қабылдауға тырысуың керек. Проблеманы шешудің бір бөлігі — бұл шешіміңді 
бейімдеуге үйрену және қайта-қайта байқап көру.

5-кеңес. Қашан көмек сұрау және алу керектігін біл
Егер сен қандай да бір ойға шомып кеткеніңді немесе абдырап қалғаныңды сезсең, сенетін 
адамнан немесе кәсіби көмекшіден көмек сұрау - күштің белгісі екенін ұмытпаңыз. Саған көмек 
қажет болуы мүмкін бірнеше белгілер:

• Сен түнде ұйықтай алмайсың немесе бірақ үлкен қиындықпен ұйқыға кетесің. 
• Сен энергия деңгейіңнің және (немесе) мотивацияңның төмендегенін сезінесің. 
• Тамақтану режимі өзгерді: сен не тәбетіңді жоғалттың немесе, керісінше, көп жей 

бастадың. 
• Сен үнемі ашуланасың немесе уайымдайсың. 
• Сен жағдайды шешу үшін алкоголь немесе есірткі қолданасың.
• Сенде үрейлі шабуылдары бар. Саған демала алмай, жедел жүрек соғуын сезінуің мүмкін 

деп көрінуі мүмкін. 
• Сен қаншалықты тынышталуға тырыссаң да, сен  босаңси алмайсың. 
• Сен өзіңді өмір сүруге лайықты емеспін деп сезінесің және сенің өзіңе зиян келтіру 

немесе өзіңе қол жұмсау туралы ойлайсың, немесе жай ғана ұйықтап қалып, оянғың 
келмейді.

• Сен зорлық-зомбылыққа немесе қатыгездікке ұшырап жүрсің.

Егер сенде осындай сезімдер болса, тіпті бұл туралы айту немесе әңгімелеу қиын болса да, 
жергілікті денсаулық сақтау қызметтерінде, әлеуметтік немесе қоғамдық ұйымдарда жұмыс 
істейтін адамдардан қосымша қолдау алу маңызды.

Егер сен өзіңнің барлық сезімдеріңді немесе тәжірибелеріңді бөліскің келмесе, бұл қалыпты 
жағдай. Егер саған қолдау көрсетуге дайын адам болса, оған хабарлас. Бұл адам саған не 
керектігін түсінуі үшін жеткілікті аз ақпараттан баста. 

Егер сен өмір сүрудің қажеті жоқ деп ойласаң немесе физикалық зиян келтірілсе, мүмкіндігінше 
тезірек қолдау алу өте маңызды.
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3.5 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ТЕМЕКІ ШЕГУ, 
ІШІМДІК ЖӘНЕ БАСҚА ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар

Сен білесің бе?
1. Бүкіл әлемдегі жастардың шамамен 70% - ы алкоголь ішпейді

Бүкіл әлемдегі жастар алкогольдің денсаулыққа зиянды екенін мойындайды. Жақында өткен 
жаһандық U-Report сауалнамада: жастардың 48% - ы алкогольді ішу қауіпті және денсаулыққа 
зиянды деп санайды, 34% - ы алкогольді қалыпты ішудің өзі қауіпті деп санайды, ал 75% - ы 
темекінің денсаулыққа зиянды екеніне сенімді. Ішімдік ішу — өзіңді жақсы сезінуге, қарым-
қатынас жасауға немесе өмірге бейімделуге көмектесетін жалғыз шешім емес. Сенің ұрпағыңда 
алкогольге деген көзқарасты өзгертуге күш пен мүмкіндік бар!

2. Алкогольді тұтыну немесе темекі шегу туралы шешімге көптеген факторлар әсер етуі 
мүмкін

Бұл айналамыздағы ішімдік ішетін және темекі шегетін ықпалды және атақты адамдардың, 
ересектердің, достарымыздың және сыныптастарымыздың суреттері мен хабарламалары, 
тіпті алкоголь мен темекіні тұтынудың керемет екендігіне сендіретін жарнамалар.
Фактілерді білетіндігіңе көз жеткізіп, шынымен дұрыс таңдау жасай білу үшін өзіңді осы әсерден 
қорғаудың бірнеше әдісін ойлап тап.

3. Алкоголь тұтыну негізгі нәрселерді саналы түрде жасауға кедергі келтіреді: көру, есту, 
сөйлеу, жүру, эмоцияларыңызды бақылау және шешім қабылдау
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4. Адамның миы өзінің дамуын 25 жасқа дейін тоқтатпайды  
Кәмелетке толмағандардың маскүнемдігі мидың дамуына кедергі келтіреді және тіпті өмір 
бойы алкогольге тәуелділікке немесе тұтынуға әкелуі мүмкін. Сондықтан жасөспірімдер үшін 
маскүнемдік ересектерге қарағанда зиянды.

5. Біз достарымыздың жанында болған кезде тәуекелге баруға бейімбіз 
Сенің алкогольді тұтынуға ұқсас көзқарасты ұстанатын дос тапқың келуі мүмкін - қолдау өте 
маңызды. Егер сені ішуге мәжбүрлеп жатыр деп ойласаң, «жоқ» деп айтудың 4 тәсілінің бірін 
қолданып көр:

• Жоқ, рақмет, ішімдік ішкеннен менің шынымен жүрегім айниды, сондықтан іше алмаймын.
• Қазір менің басым қатты ауырып тұр. Маған шамалы су керек.
• Маған бас тартуға тура келеді. Менің таңертең жоспарларым бар.
• Егер қаласам, кейінірек бірдеңе сатып аламын, бірақ қазір қаламаймын.

6. БАҚ әсері
Алкоголь мен темекінің суреттері бізді барлық жерде қоршап тұр: жарнама, әлеуметтік желідегі 
хабарламалар, фильмдер және біз тарататын басқа цифрлық контент. Бұл суреттер алкогольді 
тұтыну және темекі шегу қалыпты немесе тіпті керемет сияқты болып көрінеді... Бірақ бұл 
солай ма?

7. Сен бір кезге сигареттің ішінде не бар деп ойланып көрдің бе? 
• оксид және көмірқышқыл газы,
• сутегі цианиді,
• аммоний,
• ацетальдегид,
• нитробензол,
• ацетон,
• күкіртсутегі,
• көгерткіш қышқыл
• 7000-нан астам басқа химикаттар!

8. Бұл химикаттарды ішке жұту сенің ағзаңның кез келген бөлігін зақымдауы мүмкін
Кез келген адам өмірінде бірінші рет темекі шегуге тырысқан кезде, ол жөтеле бастайды. 
Осылайша, біздің денеміз бізге зиянды нәрсені жұтатынымызды айтады. Темекі сонымен 
қатар иммундық жүйені әлсіретеді, бұл COVID-19 сияқты аурулармен күресуді қиындатады. 
Темекі шегу біздің миымызға да әсер етеді, никотинсіз бірнеше сағат бойы жұмыс істеу қиын 
болған кезде тәуелділікті қалыптастырады және бас тарту белгілерін, соның ішінде зейін қою 
мен жүйке сезімін тудырады. Сонымен қатар, темекі қатерлі ісік пен жүрек ауруының қаупін 
арттырады.
Сен мыналарды білесің бе… Никотинге алғашқы тартудан миға жету үшін бар-жоғы 10-20 
секунд қажет. Никотин өте қатты тәуелділік туғызады және өмір бойы біздің миымызды оны 
аңсауға мәжбүрлейді. Статистикаға сәйкес, 10 ересек темекі шегушілердің 9-ы темекі шегуді 18 
жасқа дейін бастаған.
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9. Темекі компаниялары жастардың темекі шегудің қаншалықты зиянды екенін түсіне-
тінін біледі

Сондықтан олар өз өнімдерін әр түрлі формада жарнамалайды және «неғұрлым сау балама» 
бар деп мәлімдейді, бұл мүлдем дұрыс емес…
Темекінің түрлі түстері мен хош иістері, мысалы, мақта кәмпиті, банан сплиттері, қарбыз және 
басқалары жас тұтынушыларды тарту үшін қолданылады, бірақ оның әлі де зиянды екенін 
есте ұстаған жөн!
Түріне қарамастан, темекі тұтыну барлығына теріс әсер етеді.

10. Білімдеріңмен бөліс
Білгендеріңмен басқа жастармен бөліс және бұл туралы сөйлес. ВКонтакте, Фейсбук немесе 
басқа ресурста өз парағыңда пост, өлең жазу, иллюстрация жасау арқылы алкоголь мен 
темекі туралы біліміңмен, ойларыңмен бөліс. Темекі шегудің, алкоголь мен есірткінің зияны 
туралы және ұқсас тақырыптар туралы жаңалықтарды қадағала!
Егер сен алкогольге, темекіге немесе қандай да бір психобелсенді заттарға тәуелділікпен 
күресетін болсаң, сен өзің сенім артатын ересек адамның көмегіне жүгінуді немесе сенің 
аймағыңда қолжетімді қолдауды интернеттен іздеуді ұсынамыз. Көмек сұрау — күштің белгісі. 
Бұл өзіндік сана мен қиын бірдеңені жеңуге батылдықты көрсетеді.

Ата-аналарға арналған негізгі хабарламалар 
Сіз нені білуіңіз керек: 
1. Ұлыңызға немесе қызыңызға заттарды тұтынудың жағымсыз әсерлерін және құрдастарыңыз 
бен бұқаралық ақпарат құралдарының оған тигізетін кері әсерін түсіндіруді жеңілдетіңіз. Бұл 
сіздің балаңызға осындай заттарды тұтынудан аулақ болуға көмектеседі. 
2. Заттарды қолдануды ерте анықтау, содан кейін медициналық кеңес беру жасөспірімдерді 
оларды қолданудан бас тартуға және осылайша олардың зиянды әсерін азайтуға ынталандыруда 
тиімді екенін дәлелдеді.

Сізге не істеу керек:
1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен темекі шегудің, алкогольді немесе басқа заттарды теріс 
пайдаланудың зияны туралы сөйлесіңіз. Мұны ерте жасөспірімдік шақтан қолға алыңыз. 
Балаңыз бұл заттарды қолдана бастағанын күтпеңіз. 
2. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен құрдастар мен бұқаралық ақпарат құралдарының осы 
заттарды тұтынуға деген сеніміне ықпалы туралы сөйлесіңіз. Оларға ең жақсы шешімнің 
маңыздылығын түсіндіріңіз. 
3. Оның мінез-құлқына деген үміттеріңіз қандай екенін дұрыс түсіндіріңіз. Мұндай мінез-
құлықтың жеке мысалын көрсетіңіз. 
4. Ұлыңыздың немесе қызыңыздың психикалық белсенді заттарды тұтыну белгілеріне мұқият 
болыңыз. Егер сіз осындай белгілерді байқасаңыз, пайда болған мәселені талқылап, бірге 
медициналық көмекке жүгініңіз.
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3.6 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АБАЙСЫЗ 
ЖАРАҚАТТАР БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
Жарақаттар — Қазақстанда және бүкіл әлемде балалар мен жасөспірімдердің өлімі мен 
ауруханаға жатқызылуының негізгі себебі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығының (РЭДСО) 
деректері бойынша 2017 жылы 1283 бала байқаусызда жарақат алу салдарынан қайтыс болған. 
Сонымен қатар, сол жылы 27 702 бала байқаусызда жарақат алу салдарынан ауруханаға 
жатқызуды қажет етті. Бұл дегеніміз, Қазақстанда күн сайын кемінде 3 бала көз жұмады және 
тағы 75 бала байқаусызда жарақат алу нәтижесінде стационарлық емдеуді қажет етеді.

Жазатайым оқиғалар жасөспірімдер арасындағы өлім мен мүгедектіктің ең көп таралған 
себептері болып табылады. Көптеген жасөспірімдер жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болады 
немесе ауыр жарақат алуы мүмкін (соның ішінде велосипедтер мен мотоциклдерге мініп, 
көлік жүргізіп, жолаушы немесе жаяу жүргінші ретінде). Жасөспірім- жүргізушілер - ерекше 
қауіп тобы. 16 жастағы жүргізушілерде өлімге әкелетін апатқа ұшырау ықтималдығы 20-24 
жастағы жүргізушілерге қарағанда қашықтық бірлігіне екі есе жоғары және 25-29 жастағы 
жүргізушілерге қарағанда 4 есе жоғары. Бірдей жүргізу тәжірибесі бар 16-19 жас аралығындағы 
жаңадан бастаушы жүргізушілер де апаттарға жасы үлкен жүргізушілерге қарағанда жиі 
түседі. Біріншілері тек мас күйінде жиі жүріп қоймай, сонымен қатар алкогольдік масаю күйінің 
өзі олардың жүргізу сапасына қатты әсер етеді. Қосымша қауіп факторларының қатарына 
жылдамдықты жоғарылату, қауіпсіздік белдігін пайдаланбау, ұялы телефонды немесе басқа 
да алаңдататын құрылғыны пайдалану, көлік жүргізуден шаршау немесе жол қозғалысы 
ережелерін бұзу жатады.

Сондай-ақ, жасөспірімдер жиі суға батып кетеді немесе биіктіктен құлап өледі. Жазатайым 
оқиғалар кез келген жерде болуы мүмкін: үйде, оқу орындарында немесе жұмыста, жолда 
және басқа жерлерде.

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
Жарақаттың салдарынан апаттың немесе тіпті өлімнің ықтималдығын азайту үшін сен жасай 
алатын көптеген нәрселер бар: 

Жол-көлік оқиғалары: 
1. Велосипед, мотоцикл немесе автомобиль жүргізу кезінде жол ережелерін біл және сақта. 
2. Жаяу жүріп келе жатқан қозғалыс кезінде мұқият бол. 
3. Көлікті жүргізген кезде әрқашан қауіпсіздік белдігін пайдалан. Мотоциклмен немесе 
велосипедпен жүргенде әрқашан дулыға ки. Бұл ережелер кейбір қолайсыздықтар тудыруы 
және тартымсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ олар сенің өміріңді сақтап қала алады. 
4. Жүргізуші ретінде де, жаяу жүргінші ретінде де қараңғы немесе жаңбыр немесе тұман 
салдарынан көріну шектеулі болған кезде өте сақ бол. Жүргізушілердің назарын аудару үшін 
ашық түсті немесе шағылысатын материалдардан тігілген киім ки.
5. Егер сен ауырып, қатты шаршасаң, алкоголь немесе психикаға әсер ететін басқа заттарды 
ішсең, көлік жүргізуге отырма  немесе көшеге шықпа. 
6. Егер жүргізуші алкоголь немесе басқа заттарды тұтынса, көлікке немесе мотоциклге 
барудан үзілді-кесілді аулақ бол. 
7. Қауіпті басып озулар жасауға болмайды.
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Судағы жүріс-тұрыс: 
1. Мүмкіндік болса, жүзуді үйрен. 
2. Егер жүзе алмасаң, суға белден жоғары кіріп түспе. 
3. Егер сен тәжірибелі жүзгіш болсаң да, алкоголь немесе басқа заттарды тұтынсаң, суға 
мүлдем кірме.
4. Мүмкіндігінше суға батушыларды құтқарудың және алғашқы көмек көрсетудің қарапайым 
дағдыларын үйрен.

Күйіктер:
Күйік алған жағдайда шұғыл алғашқы көмек көрсетуді үйрен. Күйік бетін салқындату — 
алғашқы көмектің ескі әдістерінің бірі.

Ата-аналарға арналған негізгі хабарламалар
Сіз не білуіңіз керек:
1. Ұлыңыз немесе қызыңызбен қауіп-қатерлерді талқылап, және оларға жарақаттар мен 
зақымданулардың қалай алдын алуға болатынын үйретіп, оқыс оқиғалардың алдын алуға 
көмектесе аласыз
2. Егер біреу жарақат алса, оған қалай әрекет ету керектігін, оның ішінде өмірін сақтап қалу 
үшін кімге жүгіну керектігін білетініне көз жеткізіңіз. 
3. Сіздің үйіңізді және қауымдастығыңызды (оқу және жұмыс орны) қорғау үшін отбасы 
мүшелерімен және қауымдастықпен жұмыс істеу сіздің балаңыздың және басқалардың 
жарақат алу мүмкіндігін азайтады.

Сізге не істеу керек:
1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен жарақаттың қаупі мен салдары туралы сөйлесіңіз.
2. Оларға апат қаупін азайту үшін не істеу керектігін және жақын жерде біреу жарақат алса, 
қалай әрекет ету керектігін үйретіңіз. 
3. Оларға қауіпсіздік тұрғысынан олардың мінез-құлқына қатысты үміттеріңізді түсіндіріңіз 
және дұрыс мінез-құлықтың жеке мысалын көрсетіңіз.
4. Оларға жүзуді, көшені өз бетінше кесіп өтуді, қоғамдық көлікті өз бетінше пайдалануды, 
велосипедпен қауіпсіз жүруді, алғашқы көмек көрсету негіздерін, мас күйіндегі адаммен 
көлік құралдарына отырмауды үйретіңіз немесе басқа біреудің үйретуін қамтамасыз етіңіз.

Жол-көлік оқиғалары: 
1. Ұлыңыз немесе қызыңыздың назарын қауіпсіздік жағдайында көлік жүргізудің және 
жол ережелерін сақтаудың маңыздылығына аудартыңыз. Сондай-ақ, сіз пайдаланатын 
автомобильдер мен басқа көлік құралдарының жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз. 
2. Оларға жүргізуші мен жаяу жүргінші ретінде жүру кезінде, әсіресе қараңғылық немесе 
жаңбыр немесе тұман салдарынан шектеулі көріну жағдайында көбірек көңіл бөлудің 
маңыздылығы туралы айтыңыз.
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3. Жасөспірімдермен, егер олар өздерін нашар сезінсе, қатты шаршаса немесе алкоголь 
не болмаса басқа заттардың әсерінде болса, көлік жүргізуден бас тартудың маңыздылығы 
туралы сөйлесіңіз. Автокөлік жүргізушісі алкогольді немесе басқа заттарды тұтынған 
жағдайда оларға тиісті іс-қимыл жоспарын жасауға көмектесіңіз (үйге қалай қауіпсіз жетуге 
болады, кімге жүгінуге болады және т.б.). 
4. Ұлыңыз немесе қызыңыздың назарын көлікті ұялы телефонды пайдаланбай жүргізудің 
маңыздылығына аудартыңыз.

Судағы жүріс-тұрыс: 
1. Ұлыңызды немесе қызыңызды жүзуді үйренуге шақырыңыз. Егер олар жүзе алмаса, суға 
бел деңгейінен жоғары кіруден аулақ болуды талап етіңіз. Егер олар алкоголь немесе басқа 
заттарды тұтынса, жақсы жүзе алатын болса, суға кіруден аулақ болу керек екенін атап 
өтіңіз.
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

3.7 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ 
ЖӘНЕ ҚАТЫГЕЗДІКПЕН ҚАРАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
ДДҰ анықтамасына сәйкес зорлық – зомбылық — бұл «өзіне, басқа адамға немесе жеке адамдар 
тобына немесе қоғамға бағытталған қасақана қауіп төндіретін немесе нақты физикалық 
күш немесе күш қолдану, ол дене жарақатына, өлімге, психологиялық жарақатқа, дамудың 
ауытқуларына немесе айырылуға әкелуі мүмкін немесе ықтималдығы жоғары». Осылайша, 
зорлық-зомбылық тек физикалық зиян келтіретін әрекеттер ғана емес. Зорлық-зомбылық 
өлім мен жарақаттан гөрі әртүрлі салдарға әкелуі мүмкін және жұқпалы және жұқпалы емес 
аурулардың, психологиялық жарақаттардың, мінез-құлықтың қауіпті түрлерінің, үлгерімнің 
төмендігінің және қылмыстық әрекетке араласудың себебі болуы мүмкін.

Зорлық- зомбылық түрлері.
Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың көп жағдайында тұлғааралық зорлық-
зомбылықтың кем дегенде алты негізгі түрінің бірі бар және бұл беталыс баланың дамуының 
әртүрлі кезеңдерінде сақталады (Сурет):

• Балаларға қатысты зорлық — зомбылық (жазаның қатал түрлерін қоса алғанда) - бұл 
физикалық, жыныстық және психологиялық (эмоционалдық) зорлық-зомбылық, 
сонымен қатар ата-аналардың, тәрбиешілердің және басқа да құқықты тұлғалардың 
сәбилерге, балалар мен жасөспірімдерге қамқорлығының болмауы, олар көбінесе үйде 
орын алады, бірақ басқа жағдайларда да болуы мүмкін, мысалы, мектептер мен балалар 
үйлерінде.

• Қудалау (виртуалды кеңістікті қоса алғанда) - бұл жәбірленушінің бауырлары болып 
табылмайтын және онымен романтикалық қарым-қатынаста болмайтын басқа 
баланың немесе балалар тобының агрессивті қудалауы. Зорлық-зомбылықтың бұл 
түрі физикалық, психологиялық немесе әлеуметтік зиян келтіретін қайталанатын 
әрекеттермен сипатталады. Қудалау көбінесе мектептерде және балалардың бірге 
болатын басқа жерлерінде, сондай-ақ интернетте жүреді.

• Жастар арасындағы зорлық-зомбылық негізінен 10-29 жас аралығында болады және 
көбінесе достар мен бейтаныс адамдар арасындағы жергілікті қауымдастықтардың 
шекараларында, соның ішінде атыс және суық қаруды (пышақтарды) немесе қарусыз 
физикалық шабуыл түрінде болады; топтық зорлық-зомбылық та мүмкін.

• Жыныстық серіктес тарапынан болатын зорлық-зомбылық (немесе тұрмыстық 
зорлық — зомбылық) - бұл жәбірленушінің қазіргі немесе бұрынғы жыныстық серіктесі 
жасаған зорлық-зомбылық. Мұндай зорлық-зомбылықтың құрбандары ер адамдар 
болуы мүмкін, бірақ көбінесе қыздар мен әйелдерге қарсы бағытталған. Қыздар 
одан зардап шегетін әдеттегі жағдайға бұл балалардың және ерте немесе мәжбүрлі 
болатын неке себеп болады. Романтикалық қарым-қатынаста болған және үйленбеген 
жасөспірімдерге қатысты бұл құбылыс кейде кездесудегі зорлық-зомбылық деп 
аталады.

• Жыныстық зорлық - зомбылық — екінші тараптың келісімінсіз жасалатын жыныстық 
акт немесе оны жасауға әрекет; екінші тараптың келісімінсіз жыныстық қатынасты 
көздемейтін жыныстық сипаттағы іс-әрекеттер (мысалы, вуайеризм немесе жыныстық 
қысым көрсету); келісім беруге немесе бас тартуға қабілетсіз адамдарға қатысты 
жыныстық қанау мақсатында адам саудасына бағытталған іс-әрекеттер; сондай-ақ, 
интернетте жыныстық пайдалану.

• Зорлық-зомбылық көріністерінде эмоционалдық (психологиялық) зорлық-зомбылық 
және балалардың болуы баланың қимылын шектеуді, қасақана қорлауды, мазақ етуді, 
қорқыту мен қорқытуды, кемсітуді, мақұлдамауды және балаға дұшпандық көзқарастың 
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Сурет. Жасына байланысты зорлық-зомбылықтың алуан түрлеріне ұшырау.

Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
1. Зорлық-зомбылықтан аулақ болу үшін не істеуге болатындығы туралы ата-анаңмен немесе 
сенетін басқа ересектермен сөйлес. 
2. Мүмкіндігінше зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуы мүмкін жерлерде болудан аулақ бол. 
3. Егер сен қауіпті жағдайды сезсең, бұл орыннан тезірек кетіп қал. 
4. Егер біреу сені жыныстық қатынасқа тартуға тырысса, оған өзің қаламайтыныңды, сөздеріңмен 
және әрекеттеріңмен түсіндір. Қажет болса, жүгіріп қашып, көмек сұра. 
5. Арасында әртүрлі қарама-қайшылықтар мен даулар туындауы мүмкін. Бұл жағдайда 
байсалдылық танытып, тыныштық сақтауға және күштемей қарауға тырыс. Күштемей жауап 
беру —бұл қарсыласудан аулақ болудың ең жаман әдісі.
6. Егер сен физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа душар болсаң немесе сен 
қаламаған нәрсені істеуге мәжбүрлейтіндер болса, бұл туралы сенім артатын достарыңа, ата-анаңа 
немесе басқа да ересек адамдарға хабарла. Олар саған қажет көмек пен қолдауды қамтамасыз 
етіп, бұл жағдайларды қайталамауға және кінәлілерді жауапқа тартуға көмектесер еді.

басқа да жанаспайтын көріністерін, сондай-ақ зорлық-зомбылық көріністерінде 
балалардың болуын білдіреді. Егер бала осы әрекетті көруге мәжбүр болса немесе 
кездейсоқ екі немесе одан да көп адамның қатысуымен зорлық-зомбылық көрінісін 
көрсе, бала зорлық-зомбылықтың куәгері болады.

Егер іс-әрекет биологиялық жынысына немесе гендерлік ерекшелігіне байланысты қыздарға 
немесе ұлдарға бағытталған болса, зорлық-зомбылықтың кез келген түрін гендерлік зорлық-
зомбылық деп санауға болады.
Зорлық-зомбылық жасөспірімнің үйінде де, қоғамдастықта да болуы мүмкін. Зорлық-
зомбылықты отбасы мүшелері де, жәбірленушіге таныс немесе таныс емес ересектер мен 
жасөспірімдер де жасай алады. Көптеген жағдайларда зорлаушылар жәбірленушіні зорлық-
зомбылықты шарасыз деп санайды, олардың зорлық-зомбылық пен зорлық-зомбылықты 
қабылдаудан басқа амалы жоқ. Физикалық әсерден басқа, зорлық-зомбылық пен қатігездікпен 
қарау болашақта ауыр салдары бар психологиялық және эмоционалдық әсерлерге ие болуы 
мүмкін. Зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің алдын алуға болады, бірақ егер олар орын алса, 
тиімді және эмпатикалық түсінік беру керек.
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Ата-аналарға арналған негізгі хабарламалар 

Сіз нені білуіңіз керек: 
1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен зорлық-зомбылық тақырыбын талқылау оларға өздерін 
және басқаларды қорғауға көмектеседі. Бұл кенеттен зорлық-зомбылықтың құрбаны болған 
жағдайда көмек іздеу ықтималдығын арттырады. 
2. Қоғамдағы зорлық-зомбылыққа қарсы күресте басқа ата-аналармен және ересектермен 
жұмыс істеу сіздің ұлыңыздың немесе қызыңыздың өміріне, сондай-ақ көптеген балалар 
мен жасөспірімдердің өміріне әсер етуі мүмкін.

Сізге не істеу керек:
1. Ұлыңызбен немесе қызыңызбен зорлық-зомбылықтан құтылу әдістері туралы, сондай-ақ 
егер зорлық-зомбылыққа ұшыраған болса, олар қолдануы мүмкін әдістер туралы сөйлесіңіз. 
Сіз келесі аспектілерді талқылай аласыз: 
а. Келіспеушіліктер мен дауларға (олар пайда болған кезде де) бейбіт тұрғыдан қарау 
маңыздылығы; 
б. Қаруды сақтау қаупі немесе адамдарға қару қолдану қаупі. 
в. Зорлық-зомбылық әрекеттеріне тап болуы мүмкін жерлерден аулақ болудың 
маңыздылығы. 
г. Егер олар қауіпті жағдайда болса, қашу жолдары. 
д. Қажет емес жыныстық әрекеттерді сөздермен және әрекеттермен нақты қабылдамау 
және қажет болған жағдайда көмек сұрау әдісі. 
e. Зорлық-зомбылық әрекеттеріне тап болған кезде ата-аналарды немесе басқа ересектерді 
ақпараттандырудың маңыздылығы.
2. Еліктеу үлгісі болыңыз, ұлыңызға немесе қызыңызға немесе басқа адамдарға қатысты 
мәселелерді шешуде зорлық-зомбылық қолданбаңыз.
3. Зорлық-зомбылықтың алдын-алуға және кінәлілерді жауапқа тартуға үлес қосу үшін 
зорлық-зомбылық актілерінің қауіптілігі туралы хабардар болу деңгейін арттыру үшін 
қоғамдастық мүшелерімен жұмыс жасаңыз.
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3.8 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АУАНЫ ЛАСТАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар

1. Айналадағы ауа неліктен маңызды?
Ауа көрінбейді, бірақ ол біздің айналамызда! Ауа бұл өсімдіктер, жануарлар мен адамдардың 
өмір сүруі үшін қажет газдардың, негізінен оттегі мен азоттың қоспасынан тұрады. 

2. Неліктен ауаның ластануы пайда болады?
Ауаның ластануы зиянды заттар (ластаушы заттар) ауаға шығарылған кезде пайда болады — 
біздің үйлеріміздің ішінде немесе сыртында. Бұл біздің денемізге зиян келтіруі мүмкін және тіпті 
белгілі бір ауруларға шалдығу мүмкіндігін арттыруы мүмкін.
Ауаның ластануы орман өрттері, шаң және жанартау атқылауы сияқты табиғи көздерден 
туындауы мүмкін. Бірақ негізінен адамның өзі ауаның ластануын тудырады: отын (көмір, 
мұнай, табиғи газ), тыңайтқыштар мен мал шаруашылығы қалдықтарын жағатын электр 
станцияларын, ағаш пештерін, автомобильдерді, ұшақтарды және т. б. пайдалану.

3. Ластанған ауа денсаулыққа және дамуға әсер етеді
15 жасқа дейінгі 1,8 миллиард адам ауамен дем алады, оның ластанғаны соншалықты, тіпті 
олардың денсаулығы мен дамуына қауіп төндіреді. Адамдардың іс-әрекеті климаттың өзгеруіне 
ықпал етіп қана қоймай, денсаулығымызға тікелей әсер етеді.

• Ауадағы ластаушы заттар өкпе мен қан айналым жүйесіне енуі мүмкін, бұл жүрек-тамыр 
аурулары, тыныс алу аурулары және өкпе қатерлі ісігі қаупін арттырады.

• Ұзақ уақыт бойы ластанған ауаға әсер ету миымыздың құрылымын өзгертіп, мектепте 
жақсы оқу және емтихандар кезінде зейін қою қабілетімізді төмендетеді.

4. Ауа көрінбейтін болғандықтан, оның ластануын көру қиын болуы мүмкін
Назар аударуға тұрарлық тағы 3 белгі бар:

• Көздің құрғауы / тітіркенуі, бас ауруы, шаршау, аллергия немесе тыныс алу. 
• Сенің аймағыңда зауыттар немесе электр станциялары (ЖЭО) бар ма? Әртүрлі көлік 

түрлері көп қолданылады ма? Егер солай болса, онда сен ауаның ластану деңгейі жоғары 
аймақта тұруың мүмкін.

• Егер сен демікпесі бар адаммен өмір сүрсең, сен ауыр астматикалық шабуылдардың, 
ентігу, кеудедегі ауырсыну, жөтел немесе ысылудың куәсі болуың мүмкін 

5. Сен ересектерге қарағанда балалар мен жастар ауаның ластануынан көбірек зардап 
шегетінін білесің бе?

Себебі, балалар мен жастар ересектерге қарағанда тезірек дем алып, ластаушы заттарды 
көбірек сіңіреді. Сонымен қатар, сенің миың мен денең әлі де дамып келеді және бұл ластаушы 
заттар өсу кезеңінде саған зиян тигізуі мүмкін.

6. Білімдеріңмен бөліс
Басқа жастармен білгендеріңмен бөліс және бұл туралы сөйлес. Ауаның ластануы туралы өз 
біліміңмен, ойларыңмен бөліс, пост, өлең жазып, ВКонтакте, Facebook, Instagram немесе басқа 
ресурста өз парағыңда иллюстрация жаса. Ластанған ауаның зияны туралы жаңалықтарды 
қадағала! Қоршаған орта жағдайында сені мазалайтынның бәрін суретке түсіру үшін өзіңнің 
зерттеушілік дағдыларыңды қолдан. Бұл ойларыңмен әлеуметтік желілерде бөліс.
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3.9 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ КИБЕРБУЛЛИНГА 
(ИНТЕРНЕТ-ҚУДАЛАУ) МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ
Жасөспірімдерге арналған негізгі хабарламалар
Кибербуллинг (кибершабуыл, интернет-қудалау) дегеніміз не?
Кибербуллинг — бұл сандық технологияны қолдану арқылы қорлау. Бұл әлеуметтік желілерде, 
хабар алмасу платформаларында, ойын платформаларында және ұялы телефондарда болуы 
мүмкін. Бұл қайталанатын мінез-құлық, нысанадағы адамдарды қорқыту, ашуландыру немесе 
ұятқа қалдыруға бағытталған. Мысал ретінде мыналарды келтіруге болады:

• Өтірік айту немесе әлеуметтік желілерде біреудің ыңғайсыз суреттерін жариялау
• Хабар алмасу платформалары арқылы хабарламалар немесе қауіптер жіберу
• Өзін басқа біреу етіп таныстырғысы келу және басқаларға олардың атынан жаман 

хабарламалар жіберу.
Бетпе-бет қорлау және кибершабуыл жиі қатар жүруі мүмкін. Кибершабуыл сандық із 
қалдыратынын білу маңызды - бұл пайдалы болуы мүмкін және лайықсыз мінез-құлықты 
тоқтата алатын дәлел болуы мүмкін жазба. Егер сен өзіңнің қауіпсіздігің туралы немесе 
Интернетте болған нәрсе туралы алаңдасаң, шұғыл түрде сенетін ересек адаммен сөйлес 
немесе өз қалаңда немесе ауылыңда көмек алу үшін жастардың денсаулық орталығына бар.

Кибербуллинг туралы кеңес беру кезіндегі ең жақсы 10 сұрақ:

№1 сұрақ: Менің ойымша, мені интернетте мазақ етіп жүр. Әзілді қорлаудан қалай ажыратуға 
болады? 
Жауап: барлық достар бір-бірімен әзілдеседі, бірақ кейде біреу жай ғана көңіл көтереді 
немесе сені  ренжітуге тырысады деп айту қиын, әсіресе интернетте. Кейде олар бұған күледі 
және «мен жай әзілдеп тұрмын» немесе «шын деп қабылдама» деп жазады. Егер сен өзіңнің 
комментарийлеріңе немесе постыңа емес, нақты саған күліп жатыр деп ойлап, қиналатын 
болсаң, онда әзіл тым алыс кеткен.  Егер бұл сен ол адамнан тоқтауды сұрағаннан кейін де 
жалғаса берсе және сен бұның салдарынан әлі де ашулансаң, бұл қорлау болуы мүмкін. 
Интернетте қорлау болған кезде, бұл көптеген адамдардың, соның ішінде бейтаныс адамдардың 
қажетсіз назарына әкелуі мүмкін. Бұл қай жерде болса да, егер сен оған риза болмасаң, онда 
қалмауың керек.
Бұны қалауыңмен атасаң болады — егер сен өзіңді нашар сезініп, бұл тоқтамаса, көмекке 
жүгіну керек. Кибершабуылды тоқтату (кибербуллинг) — бұл бұзақылыққа шақыру ғана емес, 
сонымен қатар интернетте және нақты өмірде әркімнің құрметке лайық екенін мойындау.

№ 2 сұрақ: Кибербуллингтің салдары қандай?
Жауап: интернетте қорлау болған кезде, саған барлық жерде, тіпті өз үйіңде де шабуыл 
жасағандай көрінуі мүмкін. Құтылу жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Әсерлер ұзаққа созылуы және 
адамға әр түрлі әсер етуі мүмкін:

• Менталды — сен қынжылу, қысылу, ақымақтық, ашу-ыза сезінуің мүмкін
• Эмоционалдық — сен өзіңді бақытты ететін нәрселерге қызығушылықты сезінуің немесе 

жоғалтуың мүмкін
• Физикалық— сіз шаршаңқылық  (ұйқының жоғалуы) немесе іштің ауыруы және бас 

ауруы сияқты белгілерді сезінуің мүмкін
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№3 сұрақ: егер біреу мені интернетте қорқытып жатса, мен кіммен сөйлесемін? Неліктен 
қорқытуды тіркеу маңызды?
Жауап: егер сені  мазақ етеді деп ойласаң, бірінші қадам — ата-ана, жақын отбасы мүшесі 
немесе басқа сенімді ересек адам сияқты сенетін адамнан көмек сұрау. Мектебіңде мектеп 
психологына, дене шынықтыру мұғаліміне немесе сүйікті мұғаліміңе жүгіне аласың. 
Егер сен білетін адаммен сөйлесу ыңғайсыз болса, кәсіби кеңесшімен сөйлесу үшін өз қалаңнан 
жастар денсаулық орталығының телефонын тауып ал. Егер қорлау әлеуметтік платформада 
орын алса, бұзақылықты оқшаулау туралы ойлан және платформаның өзінде олардың мінез-
құлқы туралы ресми түрде хабарла. Әлеуметтік желі компаниясы өз пайдаланушыларының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Дәлелдемелер жинау пайдалы болуы мүмкін: не болып 
жатқанын көрсету үшін мәтіндік хабарламалар мен әлеуметтік желілердегі жазбалардың 
скриншоттары.
Қорлауды тоқтату үшін оларды әлеуметтік желілердің әкімшісіне жазып, хабарлау керек. 
Сондай-ақ, бұл бұзақыларға оның мінез-құлқының қолайсыз екенін көрсетуге көмектеседі.Егер 
саған тікелей қауіп төнсе, онда сен өз қалаңдағы немесе ауылдағы полицияға немесе жедел 
қызметтерге жүгінуің керек. Егер сені интернетте  қорлайтын болса, ата-анамен, мұғаліммен 
немесе сен сене алатын тағы біреумен сөйлесуді ұсынамыз — сенің қауіпсіздікте болуға құқың 
бар. Сен сондай-ақ кез келген қорлау туралы тікелей Facebook немесе Instagram-да хабарлай 
аласың.
Фейсбук компаниясында саған қорлаумен күресу процесінде көмектесе алатын нұсқаулық 
бар — немесе егер сен басқа біреудің қорлағанын көрсең. Facebook нұсқаулығына сілтеме 
https://www.facebook.com/safety/bullying/teens/youarebeingbullied 
Сондай-ақ, Instagram-да ата-аналарға арналған нұсқаулық бар, онда ата-аналарға, 
қамқоршыларға және сенімді ересектерге кибершабуылдарды қалай басқаруға болатындығы 
туралы ұсыныстар берілген. Онда сен біздің қауіпсіздік құралдарымыз туралы біле аласың. 
Инстаграм  нұсқаулығына сілтеме https://about.instagram.com/community/parents

№4 сұрақ: Мен кибершабуылға ұшырап жүрмін, бірақ бұл туралы ата-анаммен сөйлесуден 
қорқамын. Оларға қалай жақындауға болады?
Жауап: егер сен кибершабуылға ұшырасаң, онда өзіңді қауіпсіз сезінетін сенімді ересек 
адаммен сөйлесу — сен жасай алатын ең маңызды алғашқы қадамдардың бірі.
Ата-аналармен сөйлесу барлығына оңай емес, бірақ әңгімені қорқынышсыз өткізуге болатын 
нәрселер бар. Сен олардың толық назарын ала алатын уақытты таңда. Мәселенің қаншалықты 
күрделі екенін түсіндір. Есіңде болсын, олар сен сияқты технологиялармен таныс болмауы 
мүмкін, сондықтан саған оларға не болып жатқанын түсінуге көмектесу қажет болуы мүмкін.
Олар бірден жауап бермеуі мүмкін, бірақ олардың көмектескісі келеді, осылайша бірге шешім 
таба аласыңдар. Екі бас әрқашан біреуден жақсы! Егер сен әлі не істеу керектігін білмесең, 
басқа сенімді адамдарға жүгіну туралы ойлан. Шын мәнінде, саған қамқорлық жасайтын және 
көмектесуге дайын адамдар көп, сен ойлағаннан да көп!

№5 сұрақ: мен достарыма кибершабуыл туралы, әсіресе егер олар қаламаса, хабарлауға 
қалай көмектесе аламын? 
Жауап: кез келген адам кибершабуылдың құрбаны болуы мүмкін. Егер сен білетін адамның 
құрбан болып жүргенін көретін болсаң, оған қолдау көрсетуге тырыс.
Досыңды тыңдау маңызды. Неліктен ол кибербуллинг туралы хабарлағысы келмейді? Ол 
өзін қалай сезінеді? Оған ресми түрде ештеңе айтудың қажеті жоқ екенін айт, бірақ көмектесе 
алатын адаммен сөйлесу өте маңызды.
Есіңде болсын, сенің досың өзін жалғыз сезінуі мүмкін. Оған мейірімді бол. Оған не айта 
алатындығын және кімнен көмек сұрайтынын ойлауға көмектес. Егер ол шағымдануға  бел 
буса, онымен бірге жүруді ұсын. Ең бастысы, досыңа оның жанында екеніңді және көмектесуге 
дайын екеніңді еске түсір.
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Егер сенің досың әлі де болған жағдай туралы хабарлағысы келмесе, жағдайды шешуге 
көмектесетін сенімді ересек адамды іздеп қолдау  бер. Есіңде болсын, белгілі бір жағдайларда 
кибершабуылдың салдары өмірге қауіпті болуы мүмкін.
Әрекетсіздік адамға бәрі оған қарсы екенін немесе оған ешкім мән бермейтінін сезінуі мүмкін. 
Сенің сөздерің  маңызды болуы мүмкін.

№ 6 сұрақ: интернеттен бас тартпай кибербуллингті қалай тоқтатуға болады?
Жауап: онлайн болудың көптеген артықшылықтары бар. Алайда, өмірдегі көптеген нәрселер 
сияқты, интернет өзіңді қорғау керек болатын қауіптермен байланысты.
Егер сен кибершабуылға тап болсаң, белгілі бір қолданбаларды жоюға немесе өзіңе қалпыңа 
келуге уақыт беру үшін біраз уақыт автономды режимде қалуға болады. Бірақ интернеттен 
шығу ұзақ мерзімді шешім емес. Сен ештеңе істемедің, сонда сен неге қолайсыз жағдайға тап 
болуың керек? Бұл тіпті бұзақыларға дұрыс емес сигнал жіберіп, олардың орынсыз әрекеттерін 
ынталандыруы мүмкін.
Біз бәріміз кибершабуылдың тоқтағанын қалаймыз, бұл кибершабуыл туралы хабарламалардың 
маңызды себептерінің бірі. Біз барлығымыз қорлаусыз интернетті қалаймыз. Біз 
хабарламалармен бөліскенде немесе бірдеңе айтқан кезде, ол басқаларға зиян тигізуі мүмкін 
екенін ойлауымыз керек. Біз интернетте және нақты өмірде бір-бірімізге мейірімді болуымыз 
керек. Бұл бәрімізге қатысты!

№7 сұрақ: жеке ақпаратымды әлеуметтік желілерде айла-шарғы жасау немесе қорлау үшін 
пайдалануды қалай болдырмауға болады?
Жауап: интернетте бірдеңе жарияламас немесе бөліспес бұрын екі рет ойлан — бұл желіде 
мәңгі қалуы мүмкін және кейінірек саған зиян келтіру үшін қолданылуы мүмкін. Мекенжайың, 
телефон нөмірің немесе мектебіңнің атауы сияқты жеке деректерді таратпа.
Әлеуметтік желілер үшін өзіңнің сүйікті қосымшаларыңның құпиялылық баптаулары туралы 
біл. Міне, олардың көпшілігінде жасалатын кейбір әрекеттер:

• Сен өзіңнің профиліңді кім көре алатындығын, жеке хабарламалар жібере 
алатындығын немесе есептік жазбаңның құпиялылық параметрлерін реттеу арқылы өз 
хабарламаларыңа түсініктеме бере алатындығыңды өзің шеше аласың.

• Сен зиянды пікірлерге, хабарламалар мен фотосуреттерге шағымдана аласың және 
оларды жоюды сұрай аласың.

• «Достарыңның қатарынан жоюдан» басқа, сен адамдарды профиліңді көрмеу немесе 
сенімен байланысқа шықпау үшін толықтай бұғаттап тастай аласың

• Сен сондай-ақ белгілі бір адамдарға арналған түсініктемелерді тек олар үшін көрсетуді 
таңдай аласың.

• Сен профильдегі жарияланымдарды өшіре аласың немесе оларды белгілі бір адамдардан 
жасыра аласың.

Көптеген әлеуметтік желілерде сен бұғаттаған, шектеген немесе олар туралы хабарлаған кезде 
адамдарға хабарланбайды.

№ 8 сұрақ: кибершабуыл үшін жаза бар ма?
Жауап: көптеген мектептер қорлаушылыққа байыппен қарайды және қарсы шаралар 
қолданады. Егер сен басқа оқушылардың тарапынан кибершабуылға ұшыраған болсаң, бұл 
туралы өз мектебіңе хабарла.
Зорлық-зомбылықтың кез келген түрінің, соның ішінде қорлау мен кибершабуылдың құрбаны 
болған адамдар сот төрелігіне және құқық бұзушыны жауапқа тартуға құқылы.
Қорлауға қарсы заңдар, әсіресе кибершабуылдар туралы заңдар  —  салыстырмалы түрде 
жаңа және әлі де барлық жерде бола бермейді. Сондықтан көптеген елдер кибербұзақыларды 
жазалау үшін қысым көрсетуге қарсы заңдар сияқты басқа да тиісті заңдарға сүйенеді.
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Кибершабуыл туралы арнайы заңдар бар елдерде интернеттегі мінез-құлық ауыр эмоционалдық 
күйзелісті әдейі тудырады, қылмыстық әрекет ретінде қарастырылады. Бұл елдердің кейбірінде 
кибершабуыл құрбандары қорғаныс іздеп, белгілі бір адаммен сөйлесуге тыйым салуы мүмкін 
және сол адам кибершабуыл үшін пайдаланатын электрондық құрылғыларды уақытша немесе 
тұрақты пайдалануды шектеуі мүмкін.
Алайда, жазалау әрқашан бұзақылардың мінез — құлқын өзгертудің ең тиімді әдісі емес екенін 
есте ұстаған жөн. Зиянның алдын алуға және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын 
жақсартуға зейін қойған дұрыс.

№9 сұрақ: интернет-компаниялар интернеттегі қорлау мен қысым көрсету туралы 
ойламайтын сияқты. Олар жауапкершілік тартылады ма?
Жауап: интернет-компаниялар онлайн-буллинг мәселесіне көбірек көңіл бөлуде және олардың 
көпшілігі бұл мәселені шешудің жолдарын енгізуде, бірақ көбірек күш салу қажет. Көптеген 
жастар күн сайын киберқорқытуға тап болады. Кейбіреулер онлайн зорлық-зомбылықтың 
экстремалды түрлеріне тап болады. Нәтижесінде солардың біреуі өмірімен қош айтысты.
Технологиялық компаниялар өз пайдаланушыларын, әсіресе балалар мен жастарды қорғауға 
жауап береді. Біз оларды өз міндеттерін орындамаған кезде жауапқа тартуымыз керек.

№10 сұрақ: балаларды немесе жастарды қорлауға қарсы күресудің онлайн-құралдары бар ма?
Жауап: әрбір әлеуметтік платформа сенің хабарламаларыңа түсініктеме бере алатын немесе 
көре алатын немесе дос ретінде автоматты түрде қосыла алатын және қорлау жағдайлары 
туралы есеп бере алатын адамдарды шектеуге мүмкіндік беретін әртүрлі құралдарды ұсынады 
(жоғарыдан қол жетімділерді қара). Мұндай құралдардың көпшілігінде кибершабуылдарды 
бұғаттау, дыбысты өшіру немесе хабарлау бойынша қарапайым қадамдар бар. Біз оларды 
зерттеуді ұсынамыз.
Әлеуметтік желі компаниялары сонымен қатар балаларға, ата-аналарға және мұғалімдерге 
интернетте қауіпсіз болудың қауіптері мен тәсілдері туралы білім беру құралдары мен 
ұсыныстарын ұсынады.
Сонымен қатар, кибершабуылдан қорғаудың бірінші желісі сен өзің бола аласың. Сенің 
қоғамдастығыңда  кибершабуыл қайда жүретіні және оған қалай көмектесе алатының туралы 
ойлан — пікірталасты бастап, сенімді ересектерге жүгіну немесе проблема туралы хабардар 
болу. Тіпті мейірімділіктің қарапайым әрекеті де үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін.
Егер сен өзіңнің қауіпсіздігің туралы немесе Интернетте болған нәрсе туралы алаңдасаң, 
сенетін ересек адаммен шұғыл сөйлес. Көптеген елдерде сен ақысыз қоңырау шалып, біреумен 
жасырын сөйлесе алатын арнайы сенім телефоны бар. Өз қалаңнан немесе ауылыңнан көмек 
табу үшін жастар денсаулық орталығының мобильді қосымшасына кір.
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3.10 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ВАКЦИНАЦИЯ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ОНЛАЙН КЕҢЕС БЕРУ 
Вакциналар туралы қалай сөйлесу керек? 
Балалар үшін жұқпалы аурулардан қорғаудың ең тиімді және кейде жалғыз жолы вакцинация 
болып табылады. Ол балалар мен жасөспірімдерді көптеген аурулардан, ауыр асқынулардан 
және тіпті өлімнен құтқарады. Вакциналардың көпшілігін балалар ерте жастан алса да, 
вакцинация өмір бойы өзекті болып қала береді. 

Вакцина дегеніміз не?
Біз микробтар әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Туғаннан бастап әр бала күн сайын мыңдаған 
инфекциялармен кездеседі. Олардың көпшілігін біздің иммундық жүйеміз жеңіп шығады. Бірақ 
олардың кейбіреулері ерекше қауіпті болып келеді. Сол кезде бізге вакциналар керек болады. 
Бұның не нәрсеге ұқсайтынын білесіз бе?
Көз алдыңызға қылмыскерді елестетіп көріңіз. Ол аса қауіпті және қарулы. Біз оның қалай 
көрінетінін және оның қаруы қандай екенін білеміз. Сондықтан біздің міндетіміз - барлығын 
ескерту және арнайы жасақ құру. Сонымен, қылмыскер - бұл инфекция (вирус немесе бактерия), 
ал вакцина - қылмыскердің  суретімен «Аса қауіпті» деген жазуы бар плакат.
Вакцина - қауіпті инфекциямен танысудың қауіпсіз әдісі. Вакцина біздің ағзамызға енген кезде, 
ол иммунитетке вирустың немесе бактериялардың құрамына не кіретінін көрсетеді және осы 
иммунитетке жауап ретінде антиденелер шығарады. Антиденелер инфекцияны байлайды, 
оның жасушаға енуіне жол бермейді. Иммунитет сонымен қатар өлтіруші Т -жасушаларын 
шығарады, олар вирус жұқтырған жасушаларды өлтіреді. Антиденелер мен Т- жасушалары 
бірге иммундық жадыны құрайды. Бұл 2-3 аптаға созылады. Бұл біздің ағзамыз инфекциямен 
кездескен кезде, ол ендіге  дайын болып, қылмыскерді дереу залалсыздандырады дегенді 
білдіреді.
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Неліктен баланы егу керек?  
Вакцинациясыз біз қызылша, менингит, пневмония, сіреспе және полиомиелит сияқты ауыр 
ауруларға тап боламыз. Бұл аурулардың көпшілігі өмірге қауіпті. ДДСҰ мәліметтері бойынша, 
вакциналар жыл сайын 2-ден 3 миллионға дейін адам өмірін сақтап қалады. Кейбір аурулардың 
таралуы аз болғанына қарамастан, олардың қоздырғыштары әлемнің кейбір аймақтарында, 
соның ішінде Қазақстанда да таралуда.

Халықтың эпидемиялық саулығы мен инфекциялардың алдын алу үшін Ұлттық егу күнтізбесі 
құрылды. https://egu.kz/calendar бетіндегі  сияқты «Күнтізбе» суреті

БЦЖ - туберкулезге қарсы екпе
ВГВ - В гепатитіне қарсы екпе
АбКДС  - көкжөтелге, дифтерияға және сіреспеге қарсы екпе
Хиб - гемофильді инфекцияға қарсы вакцина
ИПВ - активтендірілген полиомиелитке қарсы вакцина
ОПВ-  полиомиелитке қарсы оральді вакцина
Пневмококкқа қарсы пневмо-екпе
ҚҚП - қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы екпе
АДС - М-дифтерия мен сіреспеге қарсы вакцина
ВГА  - А гепатитіне қарсы вакцина (жергілікті бюджет есебінен сатып алынады)
Алайда, балаға уақытында вакцинация жасалмаған кездер болады, бұл жағдайда күнтізбені 
қуып жету керек. Мұны жасөспірім кезінде де жасауға болады.

Жасөспірімдерге қандай вакциналар қажет?
Күнтізбедегі екпелер:
16 жастан бастап (және әр 10 жыл сайын) АДС-М вакцинасымен ревакцинация басталады, ол 
адамды дифтерия мен сіреспеден қорғайды. Ревакцинация - бұл иммундық жүйені еске салу, 
өйткені көптеген вакциналар өмір бойы иммунитет бермейді. Жасөспірім болашақта вакцинаның 
қосымша дозасын уақытында есіне алуы үшін,  оған ревакцинацияның маңыздылығын 
түсіндіру қажет. Біріншіден, қосымша доза-еске салу адамның өзін қорғайды. Мысалы, сіреспені 
жұқтыру қаупіне байланысты, егер пациент соңғы 10 жыл ішінде вакцинацияланбаған болса, 
кез келген енетін жара өлімге әкелуі мүмкін. Екіншіден, ревакцинация жасөспірімнің немесе 
ересек адамның осал жақындарын қорғайды. Мысалы, дифтерия мен көкжөтел ересек адам 
үшін салыстырмалы түрде оңай өтуі мүмкін, бірақ уақытында қайта вакцинацияланбаса, ол 
вакцинацияланбаған нәрестені осы инфекциялармен жұқтыруы мүмкін.
Егер вакцинация балалық шақта жасалмаса, вакцинация күнтізбесін қуып жету қажет. 
Қосымша вакциналар:

Тұмауға қарсы вакцина
Балалар мен ересектерді аурудың ауыр түрлерінен және ауруханаға жатқызудан қорғауға 
көмектеседі. Мемлекеттік емханаларда 1 жастан бастап балалар мен ересектер тұмауға 
қарсы тегін екпе ала алады. Вакциналардың барлық нұсқалары инактивтендірілген. Қауіп 
факторлары бар адамдарға (оның ішінде семіздік, қант диабеті сияқты созылмалы аурулар; 
АИТВ инфекциясы) міндетті түрде ұсынылады.
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Менингококқа қарсы вакцина (B және A, C, W-135, Y серотиптерінен бөлек)
Көрсетілген серотиптерден туындаған менингокок инфекциясының бактериялық түрлерінен 
қорғайды. A, C, W-135, Y серотиптеріне қарсы белсенділігі жойылған вакцинаны 6-12 айдан 
бастап нәрестелерге қолдануға болады. Жасөспірімдер мен ересектер үшін вакцинаның 1 
дозасы жеткілікті. Жекелеген адамдарға вакцинаның басқа дозасымен ревакцинациялау 
ұсынылуы мүмкін. В серотипіне қарсы рекомбинантты вакцина 10 жастан асқан балаларға 
және ересектерге қолданылады. Толық вакцинация 6 ай аралығымен қолданылатын екі 
дозадан тұрады. Ақылы негізде қол жетімді.

COVID-19 қарсы вакцина
Comirnaty (Pfizer) вакцинасы жасөспірімдер үшін екі дозада қол жетімді. Аурудың ауыр 
түрлерінен және ауруханаға жатқызудан қорғайды. Қауіп факторлары бар адамдарға (оның 
ішінде семіздік, қант диабеті сияқты созылмалы аурулар; АИТВ инфекциясы) міндетті түрде 
ұсынылады.

Кене энцефалитіне қарсы вакцина
Кене тасымалдаушысы болуы мүмкін энцефалит вирусынан қорғайтын белсенді емес вакцина. 
Ол кене энцефалиті бойынша энзоотиялық аймақтарда тұратын адамдарға ұсынылады. 
Иммундаудың бастапқы кешені 1 айдан кем емес аралықпен екі дозадан, бір жылдан кейін 
және одан әрі әрбір 3 жыл сайын ревакцинациядан тұрады. Вакцина өндірушіге байланысты 1 
жастан немесе 3 жастан бастап қолданыла алады.

Адам папилломасы вирусына қарсы вакцина (вакцинация күнтізбесіне енгізілуі мүмкін)
Әйелдерді жатыр мойны обырынан (99% себеп — АПВ), сондай-ақ ерлер мен әйелдердің басқа 
да қатерлі ісік ауруларынан қорғауға көмектеседі. Вакцина рекомбинантты және оны 9 жастан 
бастап қолдануға болады. Иммунизацияның толық кешені вакциналардың жасына және 
түріне байланысты 2 немесе 3 дозадан тұруы мүмкін.



327

Жасөспірімдерді вакцинациялаудың ерекшеліктері
Жасөспірімдерді вакцинациялау туралы айтқан кезде, олардың психоэмоционалдық жағдайы 
өте маңызды. Өте сирек (шамамен 5:100 000) және көбінесе жасөспірімдерде вакцинация 
кезінде күйзеліске байланысты тамыр- тамырлық  талулар пайда болады. Вакцинаның өзі 
олардың себебі болып табылмайды, бұл инъекцияға және қоршаған ортаға реакция. Осыған 
ұқсас жағдайлар, мысалы, медициналық тексеру кезінде тамырдан талдау алу үшін кезекте 
тұрған кезде де болуы мүмкін. Вакцинация тыныш және мүмкіндігінше қауіпсіз болуы үшін 
медицина қызметкерлері жас ерекшеліктерін ескеріп, ықтимал қауіптерді қамтамасыз етуі 
керек.

1. Ақпараттылық. Вакцинациядан бұрын дәрігердің тексеруі кезінде нұсқауларды көрсету, 
егжей-тегжейлі сұрау, қарсы көрсеткіштерді еске түсіру, ықтимал жанама әсерлер туралы 
ескерту қажет.
2. Эмпатия. Жасөспірімнің эмоционалдық жағдайын ескеру және байқау өте маңызды. 
Вакцинация жүргізілетін жағдай да әсер етеді. Коронавирустық инфекциядан 
вакцинацияланған немесе вакцинацияланбаған балалар келеке-мазаққа және қорқытуға 
тап болғаны көрсетілген. Медцина қызметкерінің рөлі - күйзеліс пен дүрбелеңді азайту.
3. Практикалық кеңестер. Қалай көмектесуге болады?
• мүмкіндігінше вакцинация процесін ұйымдастыруды ыңғайлы ету - әр жасөспірімнің 

жеке кеңістігі үшін мүмкіндік беретін кабинетте ығы- жығысыз 
• отыру және тіпті жату арқылы вакцинация вазовагальды әлсіздік қаупін іс жүзінде 

жояды
• вакцинациядан кейін аллергиялық реакциялар мен естен танудың алдын алу үшін 

міндетті түрде кабинетте 15-30 минут отыру керек
• егер сіз мазасыздықты байқасаңыз – күлімдеңіз, тынышталдырыңыз, бірге дем 

алыңыз, кабинетті желдетіңіз
• су немесе тәтті жүрек жалғайтын тамақ  ұсыныңыз
• вакцинацияны «Үш күн суламаңыз!» деген кезекші сөздермен тіркестірудің қажеті 

жоқ. Біріншіден, бұл ұсыныстың мағынасы жоқ және өте ескірген. Заманауи 
вакцинаның инесінің мөлшері су процедураларының кез келген қаупін толығымен 
жояды. Ең бастысы - егу алаңын тырнамау. Екіншіден, жасөспірімдер үшін гигиеналық 
процедуралар өте маңызды, сондықтан «Суламаңыз!» сөздері бірден күйзеліс пен 
дүрбелеңге әкелуі мүмкін. Негізгі бағдар - логика мен сау ақыл-ой.

Ата-аналар жасөспірімді вакцинациялау кезінде қатысуға құқылы, алайда бұл міндетті емес 
және баланың қалауына байланысты болуы керек. Алайда ата-ананың жазбаша келісімі 
міндетті болып табылады.

Қарсы көрсеткіштер мен ықтимал жанама әсерлерді қоса алғанда, әрбір вакцинаға арналған 
нұсқаулықтарды, сондай-ақ вакциналардың түрлері туралы ақпаратты, вакцинация кестесін 
және танымал мифтердің талдауын вакцинация туралы бірыңғай ресми сайттан таба аласыз 
https://egu.kz (куар-кодты енгізуге болады).

Вакцинация туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды сіз «Екпе» жобасының 
материалдарынан таба аласыз https://vlast.kz/vaccination / (куар-кодты енгізуге болады).
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5-19 жастағы ұлдар мен бозбалалардың бойы

1-қосымша

5-19 жастағы қыздар мен бойжеткендердің бойы

2-қосымша
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5-19 жастағы қыздар мен бойжеткендер үшін ДСИ 

3-қосымша

5-19 жастағы ұлдар мен бозбалалар үшін ДСИ 

4-қосымша
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ДДҰ ҰСЫНҒАН ИММУНДАУ КҮНТІЗБЕСІ 

5-қосымша

Антиген Балалар Жасөспірімдер Ересектер

Барлығына арналған ұсыныстар

БЦЖ (Кальметта 
Герин)

1 доза

Дифтерия
Сіреспе
Көкжөтел
 (DTP)

3 доза
қосымша (АКДС), жасы 
1-6 жас.

Бустер (Т)* Ересек жас 
адамның 
жасындағы және 
жүктілік кезіндегі 
Бустердің (Тd) 
қосымша дозасы

В типті гемофильді 
инфекция (Hib)

АКДС бір мезгілде 
3 доза

В гепатиті АКДС бір мезгілде 
3-4 доза 

3 доза (бұрын иммунданбаған қауіп 
топтары үшін)

Адам папилломасы 
вирусы (АПВ

3 доза (қыздар)

Пневмококкты 
инфекция 
(жұптасқан)

АКДС бір мезгілде 3 
доза

Полиомиелит 
(полиомиелит 
вакцинасы, ORV)

АКДС бір мезгілде 3 
доза

Қызылша 2 доза

Тәуекелі неғұрлым жоғары халықтың ұсыныстары

Іш сүзегі вакциналау — 1 доза;
Ty21vaccin — 3-4 доза;
Бірінші кешеннен кейін 3-7 жыл үшін қосымша доза

Тырысқақ 2 дозы

Менингококк 
инфекциясы 
(Полисахарид)

1 доза

А гепатиті 2 дозы

Құтыру 3 дозы

Кейбір ерекшеліктері бар иммундау бағдарламаларына арналған ұсыныстар

Эпидемиялық 
паротит (мысқыл)

Құтырумен бір 
мезгілде 2 доза

Қызамық 1 доза 1 доза (бала туу жасындағы қыздар мен 
әйелдерге арналған балама стратегия)
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Td — сіреспе және дифтерия
Дереккөз: бұл кесте ДДСҰ-ның балаларды вакциналау бойынша ұсынымдарын білдіреді  . 
Оның мақсаты — әртүрлі елдерде иммундау кестесін жасауға көмектесу және медицина 
қызметкерлерінің тікелей пайдалануына арналмаған. Ұлттық кестелер жергілікті 
эпидемиологиялық аспектілерге, бағдарламалар мен ресурстарға негізделген. 

Қосымша ақпарат
БЦЖ вакцинасы: туберкулезге қарсы екпе50 
БЦЖ вакцинасы Кох таяқшасымен жұқтырудан қорғамайды, алайда оның басты рөлі — 5 
жасқа дейінгі балаларды туберкулездің қауіпті асқынуларынан қорғау: туберкулезді менингит 
және туберкулездің таралған түрлері, олар әрдайым дерлік жас балаларда өліммен аяқталады.
Қазақстанда барлық нәрестелерді вакциналау туралы шешім қабылданды, өйткені 
туберкулездің таралуы өте жоғары, ал эпидемиологиялық жағдай қолайсыз, өйткені біздің 
елімізде антибиотикке төзімді қауіпті штаммдар бар.

ВГВ вакцинасы: В вирустық гепатитіне қарсы51 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне  сәйкес ВГВ вакцинасы 
балаларға өмірінің 1-4-ші күнінде, сондай-ақ 2 және 4 айда салынады. В гепатиті — өмірге 
қауіп төндіретін бауырдың жұқпалы ауруы, оның қоздырғышы В гепатиті вирусы (HBV) болып 
табылады.  В гепатиті көбінесе анадан балаға босану кезінде (перинатальды берілу) немесе 
отбасылық шеңберде көлденең берілу нәтижесінде (жұқтырған қанмен байланыс), әсіресе бес 
жасқа дейінгі балалар арасында беріледі. В гепатиті сонымен қатар инемен егу, татуировка 
жасау, пирсинг және сілекей, етеккір және вагинальды бөлінулер мен ұрық сұйықтығын қоса 
алғанда, жұқтырған қан мен биологиялық сұйықтықтармен байланыс арқылы беріледі.

АКбДС вакцинасы53 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АКбДС вакцинасы 6 
жастағы балаларға салынады.
АКбДС вакцинасы қорғайтын инфекциялар. 

Дифтерия — Corynebacterium diphtheria коринебактериясымен тудыратын жұқпалы ауру, ол ең 
алдымен тамақ пен жоғарғы тыныс жолдарына әсер етеді және басқа мүшелерді зақымдайтын 
токсин шығарады. Ауру тікелей физикалық байланыс арқылы немесе тыныс алу, жөтелу немесе 
түшкіру кезінде беріледі. Инфекциядан кейін бактерия адам ағзасына 5-7 күн ішінде таралады.
Дифтерия токсині тамақ пен бадамша бездерде өлі тіндердің мембранасының жиналуын 
тудырып, жұту мен тыныс алуды қиындатады.
Дифтериядан болатын асқынулар:

• миокардит,
• перифериялық невропатия, 
• бүйректің зақымдануы,
• инфекциялық-уытты шок. 

Әрбір оныншы науқас қайтыс болады.
Вакциналау арқасында дифтерияның асқынуын болдырмауға болады.

49 https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/who-recommendations-for-routine-immunization---summary-tables
50 https://egu.kz/vaccine/vakcina-bczh-v-kazahstane-privivka-ot-tuberkuleza
51 https://egu.kz/vaccine/vakcina-vgv-v-kazahstane-ot-virusnogo-gepatita-b
52 https://egu.kz/calendar
53 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-v-kazahstane
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Сіреспе - бұл Clostridium tetani бактерияларының спораларымен байланыс арқылы берілетін 
жұқпалы ауру. Олар бүкіл әлемде топырақта және жануарлардың ішек жолдарында болады және 
көптеген беткі қабаттар мен заттарды ластауы мүмкін. Сіреспе тудыратын бактериялардың 
кеңінен таралуына байланысты ауруды толығымен жою мүмкін емес.
Сіреспенің инкубациялық кезеңі 10-нан 45 күнге дейін созылуы мүмкін.
Барлық жастағы адамдар сіреспе жұқтыруы мүмкін, бірақ ауру жаңа туған нәрестелер мен 
егер олардың аналары сіреспеден вакцинамен қорғалмаса, аналарында жиі және ауыр түрде 
кездеседі. 

Сіреспеден болатын асқынулар:
• бронхит, 
• пневмония,
• миокард инфарктісі, 
• сепсис, 
• сүйектердің авто сынуы, 
• бұлшық еттердің сүйектен бөлінуі, 
• тамыр тромбозы, 
• өкпе ісінуі.

Вакциналау арқасында сіреспе асқынуларын болдырмауға болады.

Көкжөтел — бұл ауыз қуысында, мұрында және көмейде тұратын Bordetella pertussis 
бактериясынан туындаған өте жұқпалы тыныс алу ауруы. Ауру нәрестелер үшін ең қауіпті 
және адамнан адамға оңай жұғады, негізінен жөтелгенде немесе түшкіргенде ауа тамшылары 
арқылы.
Көбінесе әдеттегі жөтел булықпа және қалшылдатқан жөтелге айналады. Емделмеген 
пациенттер жөтел пайда болғаннан кейін үш апта немесе одан да көп уақыт бойы жұқпалы 
болуы мүмкін.

Әсіресе балаларда жиі кездесетін асқынулар:
• пневмония,
• конвульсиялар,
• энцефалопатия.

Вакциналау арқылы көкжөтелдің асқынуын болдырмауға болады.

АКбДС-Hib-ИПВ вакцинасы54 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АКбДС-Hib-ИПВ 
вакцинасы балаларға 3 және 18 айда салынады.
АКбДС-Hib-ИПВ вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (жоғарыны қараңыз)
Сіреспе (жоғарыны қараңыз)
Көкжөтел (жоғарыны қараңыз).
В типті гемофильді таяқша (Hib, Хиб) - бұл ауыр пневмонияны, менингитті және басқа да 
инвазиялық ауруларды тек 5 жасқа дейінгі балаларда тудыратын бактерия. Ол жұқтырған 
адамнан сезімтал адамға ауа жолдары арқылы беріледі

54 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-hib-ipv-v-kazahstane
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Инкубациялық кезеңнің ұзақтығын анықтау қиын, өйткені бұл инфекция басқа аурулар арқылы 
көрінеді.
Балалық шақта гемофильді инфекция көбінесе жоғарғы тыныс жолдарының және жүйке 
жүйесінің зақымдалуымен жүреді, ал ересектерде гемофильді таяқшадан туындаған 
пневмония жиі кездеседі.
Асқынулар. Гемофильді инфекция келесі клиникалық нысандарда пайда болуы мүмкін:

• іріңді менингит,
• ауыр пневмония,
• септицемия,
• целлюлит,
• көмекейдің қабынуы,
• іріңді артрит.

Вакциналар b типті гемофильді инфекциядан туындаған ауыр аурулардың алдын алуға 
мүмкіндік беретін денсаулық сақтау саласындағы жалғыз әдіс болып табылады.
b  типті гемофильді инфекцияның асқынуын вакциналау арқылы болдырмауға болады.

Полиомиелит — — бұл жүйке жүйесіне әсер ететін және бірнеше сағат ішінде қайтымсыз 
параличке әкелуі мүмкін вирус тудыратын өте жұқпалы ауру.
Полиомиелит адамнан адамға жұғады: вирус ағзаға ауыз арқылы еніп, ішекте көбейеді. Содан 
кейін ол қоршаған ортаға нәжіс арқылы енеді, онда ол қауымдастық ішінде, әсіресе нашар 
гигиена мен антисанитарлық жағдайларда тез таралуы мүмкін.
Жұқтырған адамдардың көпшілігінде (90%) белгілері жоқ немесе әлсіз және әдетте танылмаған 
болып келеді.
Полиомиелиттің асқынулары көп және парездер мен сал аруының дамуымен байланысты:

• полиомиелитті сал ауруы,
• пневмония,
• миокардит,
• асқазанның жедел кеңеюі,
• асқазан-ішектен қан кету,
• ішек өтімсіздігі.

Полиомиелиттің асқынуын вакциналау арқылы болдырмауға болады. 

АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ вакцинасы55
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес балаларға Аакдс-ГепВ-
Hib-ИПВ вакцинасы 2 және 4 айда салынады.
АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (жоғарыны қараңыз).
Сіреспе (жоғарыны қараңыз).
Көк жөтел (жоғарыны қараңыз).
В гепатиті (жоғарыны қараңыз).
В типті гемофильді таяқша (Hib) (жоғарыны қараңыз).
Полиомиелит (жоғарыны қараңыз).

55 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-gepb-hib-ipv-v-kazahstane
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ОПВ вакцинасы56 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес ОПВ вакцинасы 
балаларға 12 айда салынады.
ОПВ вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Полиомиелит (жоғарыны қараңыз).

ҚҚП вакцинасы: қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес, ҚҚП вакцинасы 12-15 
айлық және 6 жастағы балаларға салынады.
ҚҚП вакцинасы қорғайтын инфекциялар:

Қызылша — өте жұқпалы вирустық инфекция. Қызылша ауа тамшыларымен беріледі және 
оның қоздырғышы ауада және үстіңгі қабаттарда бірнеше сағат бойы сақталуы мүмкін.
Науқастардың төрттен бірінде қызылша ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Әсіресе балаларда 
асқынулар жиі кездеседі:

• соқырлық,
• энцефалит,
• ауыр диарея,
• құлақ инфекциялары,
• пневмония.

Сонымен қатар, қызылша иммундық жадыны «өшіреді», осылайша дене бұрын берілген 
инфекцияларға да сезімтал болады. Қызылшаның асқынуын вакциналау арқылы болдырмауға 
болады.

Қызамық —бұл өткір, жұқпалы вирустық инфекция, әсіресе жүкті әйелдер мен нәрестелер 
үшін қауіпті. Қызамық вирусы жұқтырған адамның түшкіруі немесе жөтелуі кезінде ауа 
тамшыларымен беріледі. 
Инфекциядан кейін вирус адам ағзасында 5-7 күн ішінде таралады.

Егер қызамық вирусы жүктіліктің басында әйелдің денесіне енсе, вирустың ұрыққа берілу 
ықтималдығы 90% құрайды. Бұл ұрықтың өліміне немесе туа біткен қызамық синдромына 
(ТҚС) әкелуі мүмкін.
ТҚС- пен балалардың асқынулары: 

• есту қабілетінің бұзылуы,
• көру ақаулары,
• жүрек ақаулары,
• аутизм,
• қант диабеті.

Мұндай бұзылулардың көпшілігінде қымбат терапия, хирургиялық операциялар және басқа да 
қымбат медициналық көмек түрлері қажет.
Вакциналау арқылы қызамықтың асқынуын болдырмауға болады.

Паротит — — бұл вирустық инфекция. Кейде оны паротит немесе мысқыл деп атайды, және 
ол негізінен сілекей бездеріне әсер етеді. Тікелей байланыс немесе ауа тамшылары арқылы 
адамнан адамға таралады. Паротит әсіресе 5-9 жастағы балалар үшін қауіпті.

56 https://egu.kz/vaccine/vakcina-opv-v-kazahstane-privivka-ot-poliomielita
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Бұл негізінен балалар ауруы, бірақ паротит вирусы ересектерге де әсер етуі мүмкін. Ықтимал 
ауыр асқынулармен жүруі мүмкін, мысалы:

• менингит,
• орхит (орхитке байланысты паротит ерлерде бедеулікке әкелуі мүмкін),
• кереңдік,
• энцефалит,
• аталық бездер мен қосалқылардың қабынуы,
• аналық бездердің қабынуы,
• панкреатит.

Вакцинация арқылы паротиттің асқынуын болдырмауға болады.

АДС-М вакцинасы: дифтерияға, сіреспеге қарсы57 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АДС-М вакцинасы 
балаларға 16 жаста, содан кейін әрбір 10 жылда салынады.
АДС-М вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (жоғарыны қараңыз).
Сіреспе (жоғарыны қараңыз).

А гепатитіне қарсы вакцина58 
А гепатитіне қарсы вакцинация ерікті түрде немесе ерекше медициналық көрсеткіштер 
бойынша жүргізіледі. Қазақстанда А гепатитіне қарсы вакциналар ақылы.

А гепатиті — бауырдың вирустық ауруы, ол жеңіл немесе ауыр түрінде пайда болуы мүмкін.
А гепатиті вирусының берілуі ластанған тамақ өнімдерін немесе суды тұтыну нәтижесінде 
немесе жұқтырған адаммен тікелей байланыста болады.
А гепатитінің инкубациялық кезеңінің ұзақтығы әдетте 14-28 күнді құрайды.
А гепатиті бар пациенттердің барлығында дерлік толық емделуге қол жеткізіледі және өмір 
бойы иммунитет қалыптасады. Алайда, өте сирек жағдайларда, А гепатитінің вирусын жұқтыру 
өлімге әкелетін фульминантты гепатитке әкелуі мүмкін.
Вакциналау арқылы А гепатитінің асқынуын болдырмауға болады. 

57 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ads-m-v-kazahstane-ot-difterii-stolbnyaka
58 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ot-gepatita-a-v-kazahstane
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ВАКЦИНАЛАУДЫҢ ҰЛТТЫҚ КҮНТІЗБЕСІ

6-қосымша

Халықтың эпидемиялық саулығы мен инфекциялардың алдын алу үшін Ұлттық екпе 
күнтізбесі59 құрылды.

Барлық міндетті екпелер тіркелген жері бойынша тегін жасалады. Балаларға, ересектерге 
және эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша вакциналау қажет.

Сурет. Вакциналау күнтізбесі

59 https://egu.kz/calendar

Ұлттық екпе күнтізбесі — келесілерге сәйкес жасалуы керек вакциналардың тізімі:
• жасына (сәбилер, балалар, жасөспірімдер, ересектер, қарт адамдар);
• әрқайсысының жеке ерекшеліктері (жүкті әйелдер, ерекше қауіпті мамандықтар, 

созылмалы аурулары бар адамдар және т.б.).
• эпидемиялық көрсеткіштер бойынша немесе эндемиялық аудандарда (мысалы, орман 

екпелері бар жерде)
Вакциналау күнтізбесінде инъекциялар саны, инъекциялар мен күшейткіштер арасындағы 
уақыт (қайта вакцинация) да көрсетіледі. Осылайша, егу күнтізбесі — бұл барлығына өмір бойы 
белгілі бір аурулардан тиімді қорғалуға мүмкіндік беретін вакциналау бойынша ұсыныстар 
жиынтығы.
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БЦЖ — туберкулезге қарсы екпе;
ВГВ — «В» гепатитіне қарсы екпе;
АбКДС — көкжөтелге, дифтерияға және сіреспеге қарсы екпе;
Хиб  — гемофильді инфекцияға қарсы вакцина;
ИПВ  — инактивтендірілген полиомиелитке қарсы вакцина;
ОПВ  — полиомиелитке қарсы оральді вакцина;
Пневмо — пневмонияға қарсы екпе;
ҚҚП — қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы екпе;
АДС- М — дифтерия мен сіреспеге қарсы вакцина;
АГВ — А гепатитіне қарсы вакцина. Жергілікті бюджет есебінен сатып алынады.

Вакциналаудан бұрын қажет:
Егу паспортын дайындаңыз. Егер ол болмаса, онда өткен егулер туралы біліңіз.
Вакциналау күнтізбесімен танысыңыз.
Егер егулер өткізіп алынса, емдеуші дәрігер қуып жететін вакциналауды жоспарлауы керек;
Ресми дереккөздерде вакцинаның қарсы көрсетілімдері мен ықтимал жанама әсерлері 
туралы оқыңыз: https://www.ndda.kz/category/vakciny нұсқаулығынан немесе https://egu.kz/ 
сайтынан.

Вакциналау кезінде:
Дәрігер немесе мейірбике вакциналау алдында тексеру жүргізеді. Анамнезді жинау кезінде 
медицина қызметкеріне ықтимал қарсы көрсетілімдердің болуы туралы ескерту керек: 
вакцинаны алдыңғы салуға жағымсыз реакциялар, созылмалы аурулар, аллергия, жұқпалы 
аурудың өткір фазасы.

Сіз медицина қызметкеріне вакциналау туралы кез келген сұрақтар қоюға құқылысыз.                      
Ата-аналар вакциналауға ақпараттандырылған келісім жасайды.

Вакциналауды мейірбике емшара кабинетінде жүргізеді. Ата-ана вакцинаның сақталу 
жағдайын тексеруге, қаптамасын тексеруге, нұсқаулықты өзімен бірге алуға құқылы.
Егу паспортында: вакциналау күні мен орны; вакциналауды жүргізген медицина қызметкерінің 
деректері; вакцинаның сериялық нөмірі мен саудалық атауы көрсетілуі тиіс.
 
Вакциналаудан кейін:
Вакциналаудан кейін ықтимал жедел аллергиялық реакциялардың алдын алу үшін емханада 
30 минут болу керек.
Ықтимал жанама әсерлер туралы біліңіз. Мысалы, ҚҚП вакцинасынан кейінгі 7-10-шы 
күндегі бөртпе «вакцина аллергиясы» емес, бірақ вакцинаның қалыпты жанама әсері, ол сізді 
алаңдатпауы керек.
Температура 38,5 °C-тан асқан кезде қызу түсіретін дәріні қолданған жөн.
Алғашқы бірнеше күндегі әлсіздік — вакциналаудан кейінгі жиі жанама құбылыс. Бұл уақытта 
жүктемені шектеп, көп демалған дұрыс.
Егер ИКЖС пайда болса — вакцинаның әдеттегі жанама әсерлері болып табылмайтын 
иммунизациядан кейінгі жағымсыз әсерлер — вакциналау жүргізілген клиникаға хабарласыңыз 
және жағдайыңызды тіркеңіз.
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Қосымша ақпарат 
БЦЖ вакцинасы: туберкулезге қарсы екпе60 
БЦЖ вакцинасы Кох таяқшасымен жұқтырылудан қорғамайды, алайда оның басты рөлі — 5 
жасқа дейінгі балаларды туберкулездің қауіпті асқынуларынан қорғау: туберкулезді менингит 
және туберкулездің таралған түрлері, олар әрдайым дерлік  жас балаларда өліммен аяқталады.
Қазақстанда барлық нәрестелерді вакциналау туралы шешім қабылданды, өйткені 
туберкулездің таралуы өте жоғары, ал эпидемиологиялық жағдай қолайсыз, өйткені біздің 
елімізде антибиотикке төзімді қауіпті штаммдар бар.

ВГВ вакцинасы: B вирусты гепатитіне қарсы61 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес  ВГВ вакцинасы 
балаларға өмірінің 1-4-ші күнінде, сондай-ақ 2 және 4 айда салынады.
В гепатиті  — өмірге қауіп төндіретін бауырдың жұқпалы ауруы, оның қоздырғышы В гепатиті 
вирусы (HBV) болып табылады. 
В гепатиті көбінесе анадан балаға босану кезінде (перинатальды берілу) немесе отбасылық 
шеңберде көлденең берілу нәтижесінде (жұқтырған қанмен байланыс), әсіресе бес жасқа 
дейінгі балалар арасында беріледі. 
В гепатиті сонымен қатар инемен егу, татуировка жасау, пирсинг және сілекей, етеккір және 
вагинальды бөлінулер мен ұрық сұйықтығын қоса алғанда, жұқтырған қан мен биологиялық 
сұйықтықтармен байланыс арқылы беріледі.

АКбДС вакцинасы63 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АКбДС вакцинасы 6 
жастағы балаларға салынады.
АКбДС вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (4.4- бөлімін қараңыз).
Сіреспе (4.4- бөлімін қараңыз).
Көкжөтел (4.4- бөлімін қараңыз).

АКбДС-Hib-ИПВ вакцинасы64
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АКбДС -Hbv-ИПВ 
вакцинасы балаларға 3 және 18 айда салынады.
АКбДС-Hib- ИПВ вакцинасы қорғайтын инфекциялар.
Дифтерия (4.4- бөлімін қараңыз).
Сіреспе (4.4- бөлімін қараңыз).
Көкжөтел (4.4 - бөлімін қараңыз).
В гепатиті (4.4- бөлімін қараңыз).
b (Hib) типті гемофильді таяқша (4.4- бөлімін қараңыз).

60 https://egu.kz/vaccine/vakcina-bczh-v-kazahstane-privivka-ot-tuberkuleza
61 https://egu.kz/vaccine/vakcina-vgv-v-kazahstane-ot-virusnogo-gepatita-b
62 https://egu.kz/calendar
63 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-v-kazahstane
64 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-hib-ipv-v-kazahstane
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АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ вакцинасы 65 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес, АКбДС-ГепB-Hib-ИВП 
вакцинасы балаларға 2 және 4 айда салынады.
АКбДС-ГепB-Hib-ИВП вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (4.4- бөлімін қараңыз).
Сіреспе (4.4- бөлімін қараңыз).
Көкжөтел (4.4 бөлімін қараңыз).
В гепатиті (4.4- бөлімін қараңыз).
B (Hib) типті гемофильді таяқша (4.4- бөлімін қараңыз).
Полиомиелит (4.4 -бөлімін қараңыз).

ОПВ вакцинасы66 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес ОПВ вакцинасы 
балаларға 12 айда салынады.
ОПВ вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Полиомиелит (4.4- бөлімін қараңыз).

ҚҚП вакцинасы: қызылшаға, қызамыққа және паротитке қарсы
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес ҚҚП вакцинасы 12-15 
айлық және 6 жастағы балаларға салынады.
ҚҚП вакцинасы қорғайтын инфекциялар: 
Қызылша (4.4- бөлімін қараңыз).
Қызамық (4.4 - бөлімін қараңыз).
Паротит (4.4-  бөлімін қараңыз).

АДС-М вакцинасы: дифтерияға, сіреспеге қарсы67 
Қазақстан Республикасының Ұлттық вакциналау күнтізбесіне сәйкес АДС-М вакцинасы 
балаларға 16 жаста, содан кейін әрбір 10 жылда салынады.
АДС-М вакцинасы қорғайтын инфекциялар:
Дифтерия (4.4- бөлімін қараңыз).
Сіреспе (4.4 - бөлімін қараңыз).

А гепатитіне қарсы вакцина68 
А гепатитіне қарсы вакциналау ерікті түрде немесе ерекше медициналық көрсеткіштер 
бойынша жүргізіледі. Қазақстанда А гепатитіне қарсы вакциналар ақылы.

А гепатиті  — бауырдың вирустық ауруы, ол жеңіл немесе ауыр түрде пайда болуы мүмкін.
А гепатиті вирусының берілуі жұқтырылған тамақ өнімдерін немесе суды пайдалану 
нәтижесінде немесе жұқтырылған адаммен тікелей байланыс кезінде болады.
А гепатитінің инкубациялық кезеңінің ұзақтығы әдетте 14-28 күнді құрайды.
А гепатиті бар пациенттердің барлығында дерлік толық емделуге қол жеткізіледі және өмір 

65 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-gepb-hib-ipv-v-kazahstane
66 https://egu.kz/vaccine/vakcina-opv-v-kazahstane-privivka-ot-poliomielita
67 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ads-m-v-kazahstane-ot-difterii-stolbnyaka
68 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ot-gepatita-a-v-kazahstane
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бойы иммунитет қалыптасады. Алайда, өте сирек жағдайларда, А гепатитінің вирусын жұқтыру 
өлімге әкелетін фульминантты гепатитке әкелуі мүмкін.
Вакциналау арқылы А гепатитінің асқынуын болдырмауға болады.
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
ОНЛАЙН-КЕҢЕС ӨТКІЗУ

7-қосымша

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Онлайн-кеңес — маман мен пациенттің міндетті түрде өзінің қатысуын талап етпейтін жағдайлар 
үшін бастапқы кеңес беру қызметтерін ұсынуға мүмкіндік беретін шешім. 
Damumed мобильді қосымшасында пациенттің дәрігерге онлайн-кеңеске жазылуға және 
Қызметті қашықтықтан алуға мүмкіндігі бар.

Маңызды!
Онлайн-кеңес беру үшін дәрігерге келесі техникалық байланыс құралдары қажет: веб-камера, 
микрофон, колонкалар. Бұл құрылғыларсыз пациентке қашықтықтан қызмет көрсету мүмкін 
емес.
Damumed мобильді қосымшасы үшін пациентке камера мен микрофонға кіруге рұқсат етілуі 
керек. 

«Қашықтықтан қызмет көрсетуге» жазылу үшін пациент Damumed мобильді қосымшасына 
кіріп, Басты бетте орналасқан «Қабылдауға жазылу»  батырмасын басуы қажет (1- суретті 
қараңыз).   

1-сурет. «Қабылдауға жазылу»  батырмасы
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Әрі қарай, келесі мағынада нысан ашылады (2- суретті қараңыз):
• «Учаскелік дәрігерге» 
• «Маманға» 
• «Ақылы қызметтерге» 
• «Жұмыс кестесі»
• «Болдырмау»

Ұсынылған тармақтардан талап етілетінді таңдау қажет, мысалы, «Учаскелік дәрігерге».  

2-сурет. «Учаскелік дәрігерге» батырмасы
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Бұдан әрі қолжетімді «Онлайн-кеңес беру» кестесі көрсетіледі (3-суретті қараңыз).

3-сурет. «Онлайн- кеңес беру»  кестесі
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Ашылған жұмыс кестесінде онлайн-кеңес беруге жазылу күні мен уақытын таңдау қажет (4- суретті 
қараңыз).  

4-сурет. «Қабылдау күні мен уақытын таңдау» нысаны
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Содан кейін «Жазылу» батырмасын басу арқылы жазбаны растау қажет. 

5-сурет. Қабылдауға жазбаны растау нысанындағы «Жазылу» батырмасы 



351

Пациентті Damumed МҚ арқылы қабылдауға жазғаннан кейін пациентке онлайн-кеңес беру 
шеңберінде дәрігер «Дәрігердің жеке кабинеті» модуліне кіруі тиіс. Бұл жағдайда Күнтізбеде 
бейне қоңырау белгісі бар қабылдау жазбасы пайда болады (6- суретті қараңыз).

6-сурет. «ДЖК» бөлімі, бейне қоңырау белгісі бар жазу жұмыс аймағы 
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Ескертпе: 
Пациенттерге жұмыс кестесін құру нысанында онлайн-кеңеске жазылу мүмкіндігін беру үшін 
«Қашықтықтан қызмет көрсету» логикалық жолын белгілеу қажет (7- суретті қараңыз).

7-сурет. Қызметкердің жұмыс кестесін құру 
нысанында «Қашықтықтан қызмет көрсету»
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Маңызды!
Егер дәрігер пациентті ДЖК арқылы онлайн-кеңеске жазып, «Қашықтықтан» қызмет көрсету 
орнын көрсетсе, бейне қоңырау белгісі көрсетілмейді.
«Қашықтықтан» қызмет көрсету орны бар жолдаманы құру кезінде бейне қоңырау белгісі де 
көрсетілмейді.

8-сурет. «Қабылдауға жазылу» нысаны, 
«Қашықтықтан» жолы
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Пациентті қабылдау үшін дәрігер Күнтізбеде жазбаны таңдап, «Пациентті қабылдау» 
батырмасын басуы керек.

Әрі қарай, ашылған «Пациентті қабылдау» нысанының жолдарын толтырып, «Сақтау» 
батырмасын басу керек (9- суретті қараңыз).

9- сурет. «Пациентті  қабылдау»  нысаны
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Онлайн-кеңес беру шеңберінде пациенттің медициналық жазбасында дәрігерге мына 
батырмалар қолжетімді:

• «Қоңыру шалу» 
• «Қоңырау шалынбады»  

10- сурет. «Қоңырау шалу» және «Қоңырау шалынбады» батырмалары

Ескертпе:
Егер жүйе бейне қоңырау кезінде «Қоңырау аяқталды. Жазу құрылғысы табылмады» деген 
хабарламаны көрсетсе, веб-камераның, микрофонның немесе колонкалардың жалғанғанын 
тексеру керек.

«Қоңырау шалу» батырмасын басқан кезде пациентке қоңырау шалу терезесі ашылады

11-сурет. Шығыс қоңырау
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КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Алғашқы қоңырау шалу кезінде Жүйе микрофон мен камераны пайдалануға рұқсат сұрайды 
(12 -суретті қараңыз), оны ұсыну үшін «Рұқсат беру» батырмасын басу қажет.  

12-сурет. Құрылғыларды пайдалануға рұқсат сұрау

Сәтті қоңырау шалғанда дәрігер мен пациент арасында бейне байланыс орнатылады. Әрі қарай 
дәрігер науқастың медициналық жазбасын дайын үлгі бойынша немесе қолмен толтыруы 
керек. 

Қажет болған жағдайда онлайн-кеңес беру шеңберінде «Тағайындаулар» — «КДБ тағайындау» 
қосымша бетінде тар шеңберлі маманға жолдама жасау мүмкіндігі қарастырылған.  

Ашылған нысанда міндетті жолдарды толтырып, «Сақтау» батырмасын басу керек. Бұл ретте 
«Қабылдауға жазу» деген жазу белгіленбейді (13- суретті қараңыз).

13-сурет. «Тағайындауды қосу» нысаны, «Қабылдауға жазу» жазбасы
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«Қоңырау шалынбады» батырмасын басқан кезде «Сіз жазбаны шынымен жойғыңыз келе ме? 
Барлық қосылған деректер жойылады» хабарламасы пайда болады. Науқастың медициналық 
жазбасындағы «Иә» батырмасын басқан жағдайда, күнтізбедегі науқасты қабылдау туралы 
белгі жоғалады. Бұл әрекет кейіннен пациентті қабылдауға мүмкіндік береді.

14-сурет. Күнтізбедегі қабылдау белгісі

Осылайша, жоғарыда сипатталған функционал Damumed мобильдік қосымшасы арқылы 
қабылдауға жазылған пациенттер үшін онлайн-кеңес жүргізуге мүмкіндік береді.



358 ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ҚАШЫҚТЫҚТАН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

№ Т.А.Ә. Ғылыми/
академи-
ялық 
дәрежесі, 
ғылыми 
дәрежесі

Лауазымы, жұмыс 
орны 

Электрондық 
мекенжайы 

Байланыс 
телефоны

1. Ж.А. Иманова Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық сақтау 
министрлігінің 
«Салидат 
Қайырбекова 
атындағы Ұлттық 
ғылыми денсаулық 
сақтауды дамыту 
орталығы» ШЖҚ 
РМК медициналық 
көмекті жетілдіру 
департаментінің 
директоры 

imanova.best@ 
mail.ru

+77016199850

2. Айзада Марат PhD «Астана медицина 
орталығы» КеАҚ 
№ 1 Акушерлік 
және гинекология 
кафедрасының 
доценті 

aizadamarat0708@
gmail.com

+77057837472

3. К.А. 
Суханбердиев 

М.ғ.к. ЮНИСЕФ-тің 
халықаралық 
консультанты

ksukhanberdiyev@
unicef.org

+77077567615

4. Ж.А. 
Калмакова 

М.ғ.к. Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық сақтау 
министрлігінің 
«Қоғамдық денсаулық 
сақтау ұлттық 
орталығы» ШЖҚ 
РМК Басқарма 
төрағасының м.а.

Zha_kalmakova@
mail.ru

+77016974409

НМР атауы: «Жасөспірімдерге арналған кіріктірілген қашықтықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» нұсқаулығы
 
Әзірлеуші ұйым: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Салидат 
Қайырбекова атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК, 
«Астана минидина орталығы» КеАҚ, ЮНИСЕФ, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

АВТОРЛАР МЕН РЕЦЕНЗЕНТТЕР 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
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№ Т.А.Ә. Ғылыми/
академи-
ялық 
дәрежесі, 
ғылыми 
дәрежесі

Лауазымы, жұмыс 
орны 

Электрондық 
мекенжайы 

Байланыс 
телефоны

1. М.Б. 
Усубалиев

м.ғ.д., 
профес-
сордің м.а.

И.К. Ахунбаев 
атындғы Қырғыз 
Мемлекеттік Медицина 
Академиясының 
диплом алды білім беру 
отбасылық медицина 
кафедрасының 
меңгерушісі

meikin78@ 
mail.ru

+996702544535

2. С.З. 
Ешимбетова

м.ғ.д., 
профессор

«ҚазРесмедуниверси-
теті» мемлекеттік 
емес білім беру 
мекемесінің психиатрия 
және наркология 
кафедрасының 
меңгерушісі

РЕЦЕНЗЕНТТЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТАХ
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