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ЕСЕПТІҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ  

     
      

      
      

       
     

Цифрлы Қазақстан 2018-2022» мемлекеттік бағдарламасынан.

Авторлар:

КАРИМОВ Н., ЮНИСЕФ-тің  АИТВ/ЖҚТБ мәселелері жөніндегі үйлестірушісі.           
БЕЕМБЕТОВА А., ҰҚДО халықаралық бөлімінің басшысы. 

Осы жарияланымда айтылған пікірлер авторға тиесілі және ЮНИСЕФ-тің ресми көзқарасын 
білдірмейді.

Бұл басылымда пайдаланылып отырған белгілеулер мен материалдың мазмұндалуы ЮНИСЕФ 
тарапынан Қазақстандағы балалардың құқықтық мәртебесіне, қандай да бір елге не оның аумағына, 
не оның билік органдарына, не оның шекараларының делимитациялануына (белгіленуі) қатысты 
қандай да бір пікір білдіруі деп түсінілмеуі керек.

Басылым тегін таратылады. Есептен алынған ақпаратты қайта басқан, дәйексөз келтірген немесе 
өзгеше пайдаланған жағдайда осы басылымға сілтеме жасау міндетті. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қорының Қазақстан Республикасындағы өкілдігі

Қазақстан Республикасы, 010000
Нур-Султан қ., Бейбітшілік к-сі, 10-A үй, блок 1 
тел.: +7 (7172) 32 17 97, 32 29 69, 32 28 78 
www.unicef.org/kazakhstan 
www.unicef.org
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Бұл есепте ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің, Түркістан облысы 
әкімдігінің және БҰҰ Балалар қорының 
(ЮНИСЕФ) Түркістан облысының 9 
Жастар денсаулық орталығында (ЖДО) 
жасөспірімдерге арналған кіріктірілген 
қашықтан көрсетілетін медициналық-
әлеуметтік қызметтерді (КҚМӘҚ)  
бастамалау жөніндегі бірлескен 
жобасының негізгі кезеңдері мен 
нәтижелерінің сипаттамасы бар.    

Қазақстанда цифрлық онлайн-
платформалар арқылы қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызметтер 
көрсету жүйесін дамытуға арналған 
үкіметтің саяси қолдауы мен қажетті 
нормативтік базаны қоса алғанда, 
барлық алғышарттар бар. 2020 жылғы 
шілдеде Қазақстан Республикасының 
«Халық денсаулығы мен денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» жаңа кодексінде 
телемедицина мен қашықтықтан 
көрсетілетін медициналық қызметтер 
туралы ережелер бар. Кодекске 
сәйкес, ЮНИСЕФ-тің қолдауымен, 
«Қашықтан медициналық қызметтер 
көрсету тәртібі туралы»  және «Оннан 
он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке 
толмағандардың және жастардың 
репродуктивтік және психикалық 
денсаулығын қорғау бойынша 
медициналық көмек ұйымдастыру 
ережелерін бекіту туралы» 2 
салалық бұйрық әзірленді. КҚМӘҚ 
сексуалды және репродуктивті 
денсаулық, созылмалу аурулар, 
вакциналау, психикалық денсаулық, 
қауіпті мінез-құлық және т.б. секілді 
жасөспірімдердің денсаулығы мен 
әл-әуқатына маңызда салаларын 
қамтиды.  

Жобаны жүзеге асыру мақсатында 
ЮНИСЕФ, ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі 
және «Дамумед» ЖШС-мен онлайн 
платформасы және ілестірмелі 
Damumed мобильдік қосымшасы 
негізінде жасөспірімдерге арналған 
КҚМӘҚ енгізу жөнінде бірлескен 
меморандумға қол қойды. Қашықтан 
көрсетілетін қызметтің бастамасын 
енгізу аясында ЮНИСЕФ Түркістан 
облысының Әкімдігімен жұмыс 
жоспарын жасасты, онымен облыстың 
9 ЖДО-нда қашықтан қызмет 
көрсетуді бастамалау туралы бұйрық 
шығарылды.

Пилоттық жоба аясында Түркістан 
облысының ЖДО қашықтан қызмет 
көрсетуге арналған құрал-жабдықпен 
жабдықталды және Damumed онлайн 
платформасында авторизациядан 
өтті. ЖДО мамандарының онлайн 
қызметтер көрсетудегі әлеуетін 
нығайту үшін «Жасөспірімдерге 
қашықтан көрсетілетін кіріктірілген 
медициналық-әлеуметтік қызмет» 
(бұдан әрі – Құрал) атты құрал 
әзірленді.  Құрал негізінде Түркістан 
облысының бастамалық ЖДО-ның 
мамандары жасөспірімдерге қашықтан 
қызмет көрсетуге оқытылды.  
Сонымен қатар, жасөспірімдердің 
денсаулық және әлеуметтік әл-
ауқат туралы қажетті ақпаратқа 
қол жеткізуін кеңейту мақсатында 
онлайн платформада ЮНИСЕФ-тің 
стигматизация мен шеттетудің алдын 
алу, созылмалы ауруларды өзіндік 
басқару, психикалық-әлеуметтік қолдау 
көрсету және ересектерге арналған 
амбулаторлық қызметке ауысу жөнінде 
нұсқаулықтары бейімделді және 
орналастырылды.

ЕСЕПТІҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ  

Бастамалау аясында елде алғаш рет ЖДО-ның қашықтан қызмет көрсету 
бөлігінде, бастапқы кеңес беру, онлайн-қызметтер және ЖДО-ның қамту 
географиясы мәселелерін қоса алғанда, нормативті-құқықтық базасын қайта 
қарастыруға бастамашылық етілді.

• КҚМӘҚ жасөспірімдер үшін 
Түркістан облысындағы үлгіні 
бастамалау негізінде елдің барлық 
өңірлерінде ары қарай масштабтау;

• Серіктестермен (ҚДҰО, РЭДО, 
Damumed) бірлесе отырып онлайн-
платформаның жұмысын және 
оның нормативті құжаттармен 
уақытылы үйлестірілудің 
техникалық аспектілерін 
мониторингтеу;

• ЖДО мамандарын үздіксіз оқытуды 
жүргізуге арналған білім беру модулі 
мен оқыту материалдарын әзірлеуді 
қоса алғанда, «Жасөспірімдерге 
қашықтан көрсетілетін кіріктірілген 
медициналық-әлеуметтік қызмет» 
құралы негізінде оқыту арқылы 
елдің барлық өңірлерінде ЖДО 
мамандарын қашықтан қызмет 
көрсету бойынша әлеуетін арттыру;

• Елдің барлық өңірлерінде ЖДО 
мамандарының психикалық-

әлеуметтік қолдауды, 
стигматизацияның алдын-алуды, 
педиатрлықтан ересектерге 
арналған қызметке өтуге 
дайындық, созылмалы ауруларды 
өзіндік басқаруды қоса алғанда,  
АИТВ-мен өмір сүріп жатқан 
жасөспірімдерге қашықтан қызмет 
көрсету жұмысындағы әлеуетін 
арттыру;

• ЖДО мен ЖҚТБ-орталықтары 
пәнаралық командалары мен 
БМСКБМСК ұйымдары арасында 
мейлінше әлсіз жасөспірімдерді 
қолдап жүру бойынша өзара әрекет 
ету деңгейін/сапасын арттыру;

• ЖДО-ның алғаш кеңес беру, 
онлайн-қызметтерге төлем жасау 
және ЖДО қамту географиясы 
мәселелерін қоса алғанда, 
қашықтан қызмет көрсету бөлігінде 
нормативті-құқықтық базасын одан 
әрі жетілдіру. 

ҰСЫНЫСТАР



6 ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА (ЖДО)                         
ЖАӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАШЫҚТАН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

7

Осы үрдіске төмендегілердің енуін 
қарастыру керек:

• Бастапқы кеңес беруді жеке қызмет 
түрі ретінде бекіту. Бастапқы 
кеңес беру – демографиялық 
сипаттамалар, қауіпті мінез-құлық 
пен оның туындататын қауіп-
қатер факторларының болуы 
туралы сұрақтары бар  чек-парақ 
пайдалана отырып ЖДО клиентінің 
ерекше қажеттіліктерін анықтауда 
жатыр. Анықталған қажеттіліктер 
негізінде әлсіздікті төмендетуге  
және мейлінше қауіпсіз мінез-
құлық қалыптастыруға бағытталған 
консультация жүргізіледі. 
Сексуалды-репродуктивті 
денсаулық  жөніндегі мамандар, 
психологтер, терапевтер 
(нутрициологтер) жүргізеді.  
Алғашқы консультация нәтижелері 
және келесі көрсетілген қызметтер 
қағаз және/электронды түрде 
клиенттің картасына енгізіледі.

• Бастапқы кеңес беру қызметтерін 
МӘМС қаражаттары есебінен 
жүргізу.

• Қаладан тыс жердегі 
жасөспірімдердің ЖДО-ға қол 
жеткізуін кеңейту. 10 – 29 жас 
аралығындағы ЖДО-ның қызмет 
көрсететін аймағында тұратын не 
тұрмайтын кез келген   адам ЖДО-
ның клиенті бола алады. Жүгіну 
немесе бастапқы кеңес алу ЖДО-
ға тікелей келу арқылы немесе 
қашықтан (онлайн режимінде) 
жүзеге асырылуы мүмкін.

• Үкімет пен өзге де ұлттық 
серіктестер үшін ЖДО-ның әрі қарай 
жетілдірілуі жөнінде ұсыныстар 
әзірлеуді қоса алғанда, оның 
жасөспірімдер үшін кіріктірілген 
қашықтан қызмет көрсету бөлігінде 
қолда бар нормативті-құқықтық 
базасына баға беру. 

• Елдің барлық өңірлерінде 
жасөспірімдер арасында ЖДО 
негізінде кіріктірілген қашықтан 
қызмет көрсетуді танымал ету 
мақсатында коммуникациялық 
стратегия әзірлеу және ақпараттық 
кампания жүргізу қажет.

Жоба командасының мүшелеріне айрықша 
алғысымызды білдіреміз:
• ҚР ЕХӘҚМ-нің жоба кеңсесінің басшысы 

Данияр Нұрпеисовке,  
• Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық 

сақтау басқарма басшысының 
орынбасары Нұрхан Нарымбетоваға, 

• Damumed өкілі Дархан Қырықбаевқа, 
• ҚР-дағы ЮНИСЕФ Өкілінің орынбасары 

Вероника Ващенкоға, 
• ЮНИСЕФ-тің Денсаулық сақтау және 

тамақтану жөніндегі үйлестірушісі 
Бауыржан Жүсіповке, 

• ЮНИСЕФ-тің Халықаралық кеңесшісі 
Қанат Суханбердиевке, 

• ЮНИСЕФ-тің  АИТВ/ЖҚТБ 
мәселелері жөніндегі үйлестірушісі                                    
Нодар Каримовке, 

• ҰҚДО халықаралық бөлімінің басшысы 
Алтынай Беембетоваға. 

АЛҒЫС БІЛДІРУ

Сонымен қатар, жобаны жүзеге асыруға 
үлес қосқан төменде аталған басты 
серіктестерімізге алғыс білдіреміз:

• Түркістан облысының қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасына,

• Түркістан облысының Жастар 
денсаулық орталықтарына, 

• Damumed.

Сондай-ақ жобаны жүзеге асыру аясында:
• ҚР ДСМ Ұлттық қоғамдық денсаулық 

сақтау орталығы,  
• ҚР ДСМ Салидат Қайырбекова 

атындағы Ұлттық ғылыми денсаулық 
сақтауды дамыту орталығы,  

• Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры бізге сарапшылармен өзара 
әрекет етуде көп көмектесті.

Түркістан облысының ЖДО-да жасөспірімдерге арналған кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет көрсетуді енгізу жобасы ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) мен БҰҰ-ның Балалар қорының (ЮНИСЕФ) 
байланысқан гранты шеңберінде әзірленді және бастама жасалды.
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Қазақстанда цифрлық онлайн-платформалар арқылы қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамытуға арналған үкіметтің саяси 
қолдауы мен қажетті нормативтік базаны қоса алғанда, барлық алғышарттар 
бар. 2020 жылғы шілдеде қол қойылған Қазақстан Республикасының «Халық 
денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» жаңа кодексінде телемедицина 
мен қашықтық медициналық қызметтері туралы ережелер бар. Кодекске сәйкес, 
ЮНИСЕФ-тің қолдауымен, «Қашықтан медициналық қызметтер көрсету тәртібі 
туралы»  және «Оннан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандардың және 
жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулығын қорғау бойынша 
медициналық көмек ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» 2 салалық бұйрық 
әзірленді.

Елде Жастар денсаулық орталықтары (ЖДО) желісі қызмет етеді, дегенмен 
COVID-19 инфекциясының күрт тарауы олардың әлеуеті мен тұрақтылығының 
төмендігін анықтады. Көбіне жасөспірімдерге қызмет көрсету қағаз жүзіндегі 
сипатта болады, тым медициналанған және жастарға жақын емес. Бұл 
қызметтердің төмен болуына және тек қамтуға қол жеткізуге бағытталуына алып 
келеді. 

Жасөспірімдердің денсаулығын цифрлық онлайн-платформалар арқылы сақтау 
саласында қызмет көрсету халықтың мейлінше әлсіз топтарын қоса алғанда, 
балаларға, жасөспірімдерге, ата-аналарға/қамқоршыларға, отбасылар мен 
тұтас қауымдастықтарға мұндай қызметтерге қолжетімділігін кеңейтуге 
мүмкіндік берер еді. 

Денсаулық сақтау қызметтеріне қолжетімділікті кеңейту, сондай-ақ «Салауатты 
өмір салтын қамтамасыз ету және баршаның кез келген жаста әл-ауқатты болуына 
жәрдемдесу» тұрақты даму саласында мақсатқа жетуді жылдамдатуға мүмкіндік 
береді. (ТДМ 3)

Қазақстанда соңғы кезге дейін жасөспірімдердің денсаулығы, оларға психикалық-
әлеуметтік қолдау көрсету  мен әл-ауқаты саласында тиімді жұмыс істейтін, 
халықтың осы тобына әмбебап қолжетімді және нақты ақпарат көзі болатын  
онлайн-қызметтер болған жоқ еді. Қолда бар онлайн-қызметтер бөлшектенген 
және мемлекет, жекеменшік сектор, халықаралық ұйымдар  қолдайтын бірыңғай 
көпмақсатты, кешенді платформа шеңберінде кіріктірілмеген еді. Жасөспірімдер 
денсаулығы саласында онлайн қызметтерді ауқымдыландыру және енгізу елдік 
және өңірлік деңгейде әлеуметтік өзгерістерді бастамалауға және жасөспірімдердің 
денсаулығына, отбасылық әл-ауқатына, білім алуына және әлеуметтік қызметтерге 
назар арттыруға мүмкіндік береді. 

Онлайн платформа және ілестірме Damumed мобильдік қосымша негізінде 
жасөспірімдерге КҚМӘҚ-ті бастамалық енгізу мақсатында  ЮНИСЕФ, ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі және «Дамумед» ЖШС арасында 
бірлескен меморандумға қол қойылды.  Платформа болашақта ақпарат беруді, 
ресурстарды және онлайн оқытуды қоса алғанда қашықтық қызметтерге тікелей 
қолжетімдікпен қатар, бірқатар саланы қамтуы тиіс. 

КІРІСПЕ
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Ресурс материалдарын әзірлеу

Жобаны жүзеге асыру аясында ЖДО мамандарының әлеуетін арттыру 
мақсатында «Жасөспірімдерге кіріктірілген қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызмет көрсету» оқу құралы әзірленді. Оқу құралын тәжірибеде 
пайдалану жасөспірімдер жүгінетін, мейлінше жиі кездесетін проблемалар 
бойынша  онлайн режимде  қашықтан медициналық қызмет көрсетуге 
мүмкіндік береді.  Оқу құралы Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау министрлігінің, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ), 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қорының (ЮНИСЕФ) БҰҰ Тұрғын халық 
саласындағы (ЮНФПА) қорының ұсыныстары негізінде құрылды. 

МОБИЛЬДІ  ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ 
ОНЛАЙН  ПЛАТФОРМАДА ЖҰМЫС ЖАСАУ  

        
      

        
     Қ  

      
       

Платформа жасөспірімдердің қажеттіліктерін, мұқтаждықтары мен үмітін ескеруге 
мүмкіндік беретін  консультациялар аясында олармен үнемі өзара әрекет етуде 
дамуы тиіс. Платформаны дамыту жасөспірімдердің өмірге төзімділігін, өмірлік 
машықтары, құзыреттілігі мен жалпы денсаулығы стратегияларын, ал ұзақ 
мерзімді перспективада әлеуметтік институттар жүйесіне денсаулық сақтау 
және әл-ауқат басымдылығын енгізуге әсер етуді білдіреді. Қазақстанда жүзеге 
асырылған платформаның функционалдық моделі Еуропа және Орталық Азия 
өңірлерінің өзге елдерінде енгізудің түптұлғасы/үлгісі болады деп жоспарлануда. 

Қашықтан қызмет көрсетуді бастамалық енгізу шеңберінде ЮНИСЕФ Түркістан 
облысының әкімдігімен жұмыс жоспарын жасасты, онымен қашықтан қызмет 
көрсетуді облыстың 9 ЖДО-нда бастамалау туралы бұйрық шығарылды. 

Жобаның негізгі мақсаты  жасөспірімдердің сапалы денсаулық сақтау 
қызметтеріне, психикалық-әлеуметтік қолдауға және ересек өмірге сәтті өтуге 
арналған ақпаратқа қолжетімділігін кеңейту болды. Мұнымен қатар, жоба 
міндеттеріне төмендегілер енді:

• Жасөспірімдерге арналған кіріктірілген қашықтан көрсетілетін қызметті 
бастамалық енгізу үшін жұмыс істейтін ЖДО-сы бар БМСК ұйымдарын 
іріктеу;

• КҚМӘҚ көрсету үшін 9 бастамалық ЖДО құралдармен жабдықтау;
• ЖДО мамандарына арналған оқу құралдарын әзірлеу;
• ЖДО-ның 100 маманын (жалпы тәжірибелік дәрігерлерді, психологтерді, 

акушер-гинекологтерді, урологтерді, әлеуметтік жұмыскерлерді және т.б.) 
әзірленген Оқу құралына сәйкес қашықтан медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсетуге оқыту.
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МОБИЛЬДІ  ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ 
ОНЛАЙН  ПЛАТФОРМАДА ЖҰМЫС ЖАСАУ  

Мобильді денсаулық сақтау бұрындары телефон желісі арқылы дауыс байланысы 
пайдаланылған үрдістер мен қызметтерге салыстырмалы түрде жеңіл  енгізілуде. 
Елде мобильді байланысты пайдаланатын медициналық ақпараттық-анықтамалық 
қызметтер, тегін желілер және шұғыл қызметтер жұмыс істеп жатыр. Мобильдік 
денсаулық сақтау эпидемиологиялық бақылау жүйелерінде және онлайн кеңес 
беру салаларында халықтың ақпараттандырылуын арттыру үшін басқаларға 
қарағанда сирек пайдаланылады. Ол үшін медицина қызметкерлерінің және 
инфрақұрылымның қажетті әлеуеті қажет. 

Қазақстанда цифрландыруды дамыту міндеттерін түсіну — мобильді денсаулық 
сақтауды ұлттық және ішкі ұлттық деңгейлерде ілгерілетудегі айтарлықтай 
маңызды кезең. 

Онлайн-платформа дегеніміз не? 

Электронды 
қызмет регистрін 
амбулаторлық 
режимде 
кіріктіру және 
халыққа кешенді 
жан басына 
қаржыландыруды 
қолдана отырып, 
консультативтік-
диагностикалық 
көмек көрсетуге 
бағытталған 
ағындарды 
бағдарлау.

Үкіметтің 
электронды 
порталдар арқылы 
электронды 
қызмет көрсету 
айқындылығы. 
медициналық 
ұйым мен 
емдеуші дәрігерді 
таңдаудағы еркін 
таңдау жасау.  

Учаскелік 
дәрігерлердің, 
салалы 
мамандардың, 
диагносттардың 
қызметін 
автоматтандыру
• қызмет  

көрсету 
үрдісінің 
айқындылығы; 

• амбулаторлық-
емханалық 
секторда 
бәсекелесті 
дамытуды 
қолдау арқылы 
халыққа 
медициналық 
қызмет 
көрсету және 
денсаулығын 
сақтау сапасын 
арттыру.

Емделген 
жағдай құнын 
қалыптастыру 
айқындылығы. 
Соңғы 
нәтижеге төлеу. 
Консультативтік 
емханалардың 
бюджетін    
пациенттің 
таңдауына сәйкес 
атқарылған  
қызметі фактісіне 
бойынша құру.                                                                                      

Онлайн  алаң мен Damumed мобильді қосымшасы арқылы бастапқы консультация 
алу процедурасын жеңілдету маман мен пациенттің іс жүзінде болу міндеттемесін 
теңдессіз болдырмауға мүмкіндік берді. 

Damumed мобильді қосымшасында пациенттің дәрігерге онлайн-консультацияға 
жазылуға және қызметті қашықтан алуға мүмкіндігі бар. Жобаны бастамалық 
ету арқасында ересек халыққа кеңес берудің сәтті тәжірибесі кіріктірілген 
медициналық-әлеуметтік қызмет көрсету шеңберінде өзара әрекет ету тәжірибесін 
таратуға, сонымен қатар олардың денсаулық сақтау, әл-ауқат және даму 
мәселелері бойынша ақпараттандырылуын арттыруға мүмкіндік береді. 

Онлайн-платформаның екі негізгі мақсаты бар: ақпараттандыру және өзара әрекет 
ету. Жасөсіпірммен өзара әрекет ету онлайн кеңес беру арқылы жүзеге асырылады.   
Онлайн-платформа жасөспірімдерге кіріктірілген медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсету үшін, сондай-ақ оларды денсаулық сақтау, әл-ауқат және даму мәселелері 
бойынша ақпараттантыру үшін құрылған. 

Онлайн-платформаның жасөспірімдерге қолдау көрсететін басқа формалармен 
салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар. Ол 24/7 қолжетімді, географиялық 
кедергілері жоқ, пациенттер үшін шығындарды қысқартады, сондай-ақ қызметті 
құпия түрде алуға мүмкіндік береді. 

Жасөспірімдерге онлайн-платформада қолдау көрсету бірнеше мақсатты көздейді. 
Онлайн платформа жасөспірімдерге ақпараттандырылуын арттыруға,   денсаулық 
және даму мәселелерінде қолдауды сезінуге, өзін-өзі басқару және кедергілерді 
жеңу, позитивті болуға және өзінің болашағын мейлінше тиімді бақылауға 
көмектеседі. 

Платформа жалпы жасөспірімдік қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды қамтиды, 
атап айтқанда: 

• сексуалды және  репродуктивті денсаулық
• созылмалы аурулар (АИТВ, диабет, туберкулез, гепатит, БЦП және т.б.)
• вакцинация
• менталді денсаулық
• қауіпті мінез-құлық 
• буллинг және оқудағы  проблемалар
• зорлық 
• жасөспірімдердің ата-аналарымен/қамқоршыларымен 

              қарым-қатынас  жасау проблемасы.

Онлайн плафторманың 2 компоненті бар: 

Компонент 1. Жасөспірімдерге арналған ақпараттық портал 
Компонент 2. Қашықтан консультация жүргізудің онлайн қызметтері

Платформаға кіргеннен кейін жасөспірім стандартты сауалнаманы пайдалана 
отырып, оның қажеттіліктеріне баға беру мақсатында алғашқы консультациядан 
өтеді. Қажет болған жағдайда жасөспірім бейінді мамандарға қайта жолданады, 
бұл сондай-ақ консультация талап етілмейтін сұраныстарды тиімді іріктеуге 
мүмкіндік береді. Платформада қызмет көрсететін ЖДО мамандарының тізіміне 
медицина қызметкерлері, психологтер, әлеуметтік қызметкер, заңгер және тең 
дәрежелі консультант кіреді. 

Damumed бұлттық платформасы онлайн кеңес берудің негізгі буындарының  
көпдеңгейлі кіріктірілуін білдіреді:
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БАСТАМАЛЫҚ ЖОБА

   Т   ЖДО  
       

          
      

(КҚМ Қ)   

БАСТАМАЛЫҚ ЖОБАНЫҢ 
НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ 

1. ЮНИСЕФ-тің Еуропа және Орталық 
Азия елдері бойынша Өңірлік 
кеңсесінің қолдауымен ЮНИСЕФ-
тің Қазақстандағы кеңсесінің 
жасөспірімдерге онлайн-платформа 
тұжырымдамасын әзірлеуі.  

Жобаның мақсаттары мен міндеттерін, 
күтілетін нәтижелерін, бизнес талаптарын, 
өзгерту теорияларын пысықтау. 

2. Жасөспірімдерге арналған онлайн-
платформа тұжырымдамасын ұлттық 
мәжіліс аясында Жастар Денсаулық 
Орталықтарының директорларына 
презентациялау. 

ЖДО-дан кері байланыс жинау, онлайн 
платформаның функционалын түзету және 
кеңейту мақсатында жасөспірімдердің 
қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын 
талқылау. 

3. Онлайн-платформа тұжырымдамасын 
Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау вице-министрі  
Л. В. Бюрабекованың, ҚР ДСМ 
Ұлттық қоғамдық денсаулық 
сақтау орталығының, «Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры» ҰАҚ, 
БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ)  
қатысуымен ұлттық мәжілісте 
презентациялау.

Онлайн-платформа тұжырымдамасын 
презентациялау, онлайн-платформаның 
болашақтағы иесін және локациясын 
(бұлт немесе сервер) анықтау, ЖДО мен 
басқа да әлеуетті серіктестердің қатысуын, 
қашықтан медициналық ықзмет көрсетуге 
төлем жасау көздерн талқылау.

4. ҚР ЕХӘҚМ және ЮНИСЕФ-тің  
«Қазақстан Республикасында 
АИТВ-инфекциясы эпидемиясына 
араластырылған  балалар мен 
жасөспірімдер және олардың ата-
аналарына психикалық-әлеуметтік 
қолдау көрсетуді дамыту» байланысқан 
грантын жүзеге асыру шеңберінде 
Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау  министрлігі, 
Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры 
(ЮНИСЕФ) және DAMUMED ЖШС 
арасында өзара әрекет ету туралы 
меморандумға үш жақты қол қою.

«Damumed» онлайн платформасында 
және ілестірмелі мобильді қосымшасы 
базасында ЖДО-нда жасөспірімдерге 
арналған  кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет көрсетуді 
(КҚМӘҚ) енгізу туралы шешім қабылданды.  

1. Түркістан облысында кіріктірілген 
медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсетуді (КҚМӘҚ) енгізу мақсатында 
Түркістан облысы әкімдігі мен 
Қазақстан Республикасындағы БҰҰ 
Балалар қорының (ЮНИСЕФ)  арасында 
жұмыс жоспарын әзірлеу және қол қою. 

Жобаның мақсаттары, міндеттері, күтілетін 
нәтижелері мен бюджеті бекітілді. 

ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДЫҚ

ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
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2. Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының 2022 жылғы 
11 ақпандағы №59 н/қ Түркістан 
облысында кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсету бастамалық енгізу бұйрығын 
бекітуі. 

Жобаны бастамалық енгізу үшін Түркістан 
облысында  - Түрістан қ., Леңгір Қ., Кентау қ., 
Созақ, Ордабасы, Отырар, Қазығұрт, Сайрам 
және Сарыағаш аудандарында 9 ЖДО 
белгіленді.  

3. Түркістан облысына кіріктірілген  
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызметтерді (КҚМӘҚ) бастамалық 
енгізу мақсатындағы ЮНИСЕФ пен 
ҚР ЕХӘҚМ-нің жоспарлау бойынша 
бірлескен миссиясы. 

Түркістан облысы әкімдігінің Қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасымен 
және бастамалық ЖДО-мен бірлескен 
жоспарлау. ЖДО мамандарының Damumed 
платформасында техникалық мәселелерді 
пысықтауы. ЖДО мамандарын кіріктірілген 
қашықтан медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсетуге (КҚМӘҚ) оқытуға дайындық 
жүргізу.

4. 9 бастамалық Жастар денсаулық 
орталығын (ЖДО) қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсету үшін құралдармен жабдықтау. 

Бастамалық ЖДО-ларына ноутбуктер, 
операциялық жүйелер, гарнитуралар сатып 
алу.      

5. ҚР ДСМ Салидат Қайырбекова 
атындағы Ұлттық денсаулық сақтауды 
дамыту ғылыми орталығының, ҚР 
ДСМ Ұлттық қоғамдық денсаулықты 
сақтау орталығының және ЮНИСЕФ-тің 
бірлескен күшімен ЖДО  мамандарына 
арналған «Жасөспірімдерге кіріктірілген 
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» оқу құралын әзірлеу.  

Оқу құралы ЖДО мамандарының 
жасөспірімдерге қашықтан қызмет көрсету 
әлеуетін арттыруға бағытталған. 

6. ЖДО мамандарына арналған 
«Жасөспірімдерге кіріктірілген 
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» оқу құралын ҚР 
ДСМ Салидат Қайырбекова атындағы 
Ұлттық денсаулық сақтауды дамыту 
ғылыми орталығының ресми түрде 
бекітуі.

Оқу құралын ҚР ДСМ Салидат 
Қайырбекова атындағы ҰДДҒО мақұлдады 
және типографиялық әдіспен шығаруға 
рұқсат берді (Сараптама кеңесінің 2022 
жылғы №016 отырыс хаттамасы). 

7. ЖДО-ның 100 маманын (жалпы 
тәжірибелік дәрігерлерін, 
психологтарды, акушер-
гинекологтарды, урологтарды, 
әлеуметтік жұмыскерлерді және 
т.б.) әзірленген Оқу құралы негізінде 
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсетуге оқыту.

Денсаулық сақтау қызметкерлеріне 
(дәрігерлер, акушерлер, медбикелер, 
әлеуметтік жұмыскерлер, психологтар мен 
жасөспірімдерге алғашқы медициналық 
көмек көрсететін басқа да бастапқы 
медициналық-санитарлық көмек (БМСК) 
қызметкерлеріне арналған оқу модулі мен 
тренинг бағдарламасы әзірленді. Түркістан 
облысының қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі 
ЖДО мен БМСК мамандарының әлеуеті 
нығайтылды .

8. Алынған сабақтар негізінде ЖДО-
лардың алғашқы кеңес беру, онлайн 
қызметтерге төлем жасау және ЖДО 
қамту географиясы мәселелерін қоса 
алғанда, нормативті-құқықтық базасын 
одан әрі жетілдіру үрдісіне бастама 
жасалды.

ЖДО-дың нормативті-құқықтық базасын 
одан әрі жетілдіруге мыналар енеді:
• Алғашқы кеңес беруді жеке қызмет 

түрінде бекіту; 
• Алғаш кеңес беру қызметіне төлемді 

МӘМС қаражаты есебінен жүргізу;
• ЖДО қызметтеріне қалалардан тыс 

жердегі жасөспірімдердің қол жеткізуін 
кеңейту. 

9. Траблшутинг және Damumed  
мамандарының қолдауымен онлайн 
платформада жұмыс істеудің 
техникалық мәселелерін пысықтау.

Жасөспірімдерге арналған кіріктірілген 
қашықтан медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсетуді тестілік режимде іске қосу.

Бастамалық алаңдар

Түркістан облысында жасөспірімдерге КҚМӘҚ енгізудің бастамалық жобасына  9 
Жастар денсаулық орталығы іріктеліп алынды. Бұл жерде ЖДО-лардың қалалық та, 
аудандық та деңгейде қатысуы қамтамасыз етілді  (төмендегі кестені қараңыз). 

Бастамалық ЖДО мен олардың штаттарының жоба басында әр түрлі әлеуеті 
болды, ол бастамашылық барысына әсерін тигізді. ЖДО туралы ережеге сәйкес, 
аталған ұйымдарда қызметті медициналық қызметкерлер, психологтер, әлеуметтік 
қызметкерлер, заңгерлер көрсетеді. Медициналық қызметкерлер қатарына жалпы 
тәжірибелік дәрігер, дерматовенеролог, гинеколог және уролог кіруі тиіс. Көптеген 
ЖДО-нда тең дәрежелі кеңесшінің болуы - сондай-ақ  жақсы тәжірибе.  

Түркістан облысында ЖДО салыстырмалы түрде жақында (2021-2022 жж) 
іске қосылғандықтан, көптеген ЖДО-дың проблемасы мамандардың толық 
жинақталмауы болып отыр. Жалпы тәжірибелік дәрігерлер мен психологтардан 
басқа барлық ЖДО-ның әлеуметтік қызметкерлер және тең дәрежелі кеңесшілер 
бола қойған жоқ, бұл белгілі бір дәрежеде олардың жасөспірімдермен жұмыс істеу 
тиімділігін төмендетеді. Сонымен қатар тек кейбір ЖДО ғана жергілікті азаматтық 
қоғам ұйымдарымен, мысалы ЖҚТБ-сервистік КЕҰ-мен өзара әрекет еткен.   



18 ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА (ЖДО)                         
ЖАӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАШЫҚТАН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

19

Бастамалық алаңдар. ЖДО негізгі бағыты – жасөспірімдердің  репродуктивті және 
сексуалды денсаулығын, сондай-ақ психологиялық әл-ауқатын сақтау мақсатында 
олармен жұмыс жасау. ЖДО-ның көрсететіні:

Ақпараттық қызметтер.  Жасөспірімдер сексуалды және репродуктивті 
денсаулықты сақтау, сексуалды мінез-құлық, сенімді және қауіпсіз  контрацептив 
құралдарын пайдалану, қажетсіз жүктілікті болдырмау және т.б. мәселелері 
бойынша еркін ақпарат ала алады.  ЖДО сондай-ақ жастар ұйымдары, 
жасөспірімдер мен жастарға арналған медициналық ұйымдар және дағдарыс 
орталықтары жайлы ақпарат  береді.

Консультативтік көмек.  Жасөспірімдер жыныстық жетілу кезеңдері, қауіпсіз 
сексуалды қатынас, қажетсіз жүктіліктің алдын алу, ЖЖБИ, АИТВ инфекциясы 
жайлы өз сұрақтарын мамандарға, консультант дәрігерлерге қоя алады. 
Жасөспірімдер жасөспірімдік жастағы жалпы психикалық денсаулық, сексуалды 
қатынас мәселелері бойынша психологиялық консультация, сондай-ақ 
өмірдегі қиын жағдайларда психологиялық қолдау ала алады. Сондай-ақ егер 
жасөспірім қудалауға, сексуалды тиісуге ұшыраса, оны заңға қарсы әрекеттер 
жасауға мәжбүрлеген жағдайларға тап болса, заңгерден әлеуметтік-құқықтық 
сұрақтар бойынша консультация алудың мүмкіндігі бар. Жасөспірімдер 
емдік-профилактикалық көмек, сондай-ақ басқа да медициналық ұйымдарға 
консультацияға жолдама ала алады. 

Әлеуметтік-психологиялық қолдау. Егер жасөспірім оның сексуалды және 
репродуктивті денсаулығына (сексуалды зорлық, қажетсіз жүктілік, ЖЖБИ, 
АИТВ инфекциясы және тағы басқалар) қатысты дағдарыстық жағдайда болса, 
ол әлеуметтік-психологиялық қолдауға сене алады. Мамандар мектеп немесе 
колледж ұжымымен жасөспірімнің жағдайы туралы ақпаратты жарияламау 
туралы мәселені шеше алады, медициналық ұйымға қаралғанда жасөспірімнің 
жасын ескеретін барлық талаптарды орындауға көмектесе алады. 

Жобаның бастамалық енгізілуі 

Жобаны бастамалық енгізу жөніндегі жұмыс тобы 2021 жылғы қыркүйекте 
құрылды және 2022 жылғы қазанда бастамалық жобаның аяқталуына 
дейін   өз жұмысын жүзеге асырып келді. Жұмыс тобының құрамына ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, Түркістан облысының 
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының, Түркістан облысының жастар 
орталықтарының, ҚР-дағы БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ),   Damumed 
сарапшылары енді. Бастамалық жобаны жүзеге асырудың түрлі кезеңдерінде 
жұмыс тобына техникалық қолдауды ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау 
ұлттық орталығының, ҚР ДСМ Салидат Қайырбекова атындағы Денсаулық 
сақтауды дамыту ұлттық ғылыми орталығының, сондай-ақ Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының сарапшылары көрсетті. 

Жұмыс тобының арқасында бастамалық жобаны енгізу аясында үйлестіру 
механизмдері пысықталды, ол бірлесіп оқуға, қажетті тәжірибе алуға ғана емес, 
сонымен қатар проблемаларды уақытылы шешуге, мүмкіндіктерді саралауға және 
жобаны іске асыру барысына  қажетті өзгерістер енгізуге мүмкіндік берді. 

Алғашында кездесулер ай сайын өткізіліп жүрді,  бірақ одан кейінірек оларды 
екі айда бір рет өткізетін болды, себебі жобаны енгізу аясында жұмыс тобы мен 
командалардың сол жердегі қатынастары мейлінше тығыз болды, тәлімгерлік және 
тұрақты қолдау көрсету формасына ие болды. 

Бастамалық жобаның хронологиясы

ЮНИСЕФ-тің Еуропа 
және Орталық Азия 
елдері бойынша Өңірлік 
кеңсесінің қолдауымен 
ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы 
кеңсесінің жасөспірімдерге 
онлайн-платформа 
тұжырымдамасын әзірлеуі  
Жасөспірімдерге арналған 
онлайн-платформа 
тұжырымдамасын 
ұлттық мәжіліс аясында 
Жастар Денсаулық 
Орталықтарының 
директорларына 
тұжырымдаманы 
презентациялау 
Онлайн-платформа 
тұжырымдамасын 
Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау 
вице-министрі                                                  
Л.В. Бюрабекованың,                
ҚР ДСМ Ұлттық қоғамдық 
денсаулық сақтау 
орталығының, «Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қоры» ҰАҚ, БҰҰ Балалар 
қорының (ЮНИСЕФ)  
қатысуымен ұлттық 
мәжілісте тұжырымдаманы 
презентациялау
ҚР ЕХӘҚМ және 
ЮНИСЕФ-тің  «Қазақстан 
Республикасында АИТВ-
инфекциясы эпидемиясына 
араластырылған  балалар 
мен жасөспірімдер және 
олардың ата-аналарына 
психикалық-әлеуметтік 
қолдау көрсетуді дамыту» 
байланысқан грантын 
жүзеге асыру шеңберінде 
Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау  
министрлігі, Қазақстандағы 
БҰҰ Балалар қоры 
(ЮНИСЕФ) және DAMUMED 
ЖШС арасында өзара әрекет 
ету туралы меморандумға 
үш жақты қол қою.
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Түркістан облысында 
кіріктірілген медициналық-
әлеуметтік қызмет 
көрсетуді (КҚМӘҚ) 
енгізу мақсатында 
Түркістан облысы 
әкімдігі мен Қазақстан 
Республикасындағы 
БҰҰ Балалар қорының 
(ЮНИСЕФ)  арасында 
жұмыс жоспарын әзірлеу 
және  қол қою. 

Түркістан облысы 
Қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының 
2022 жылғы 11 ақпандағы 
№59 н/қ Түркістан 
облысында кіріктірілген 
қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызмет 
көрсету бастамалық енгізу 
бұйрығын бекітуі. 

Түркістан облысына 
кіріктірілген  қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызметтерді (КҚМӘҚ) 
бастамалық енгізу 
мақсатындағы ЮНИСЕФ 
пен ҚР ЕХӘҚМ-нің 
жоспарлау бойынша 
бірлескен миссиясы.

9 бастамалық Жастар 
денсаулық орталығын 
(ЖДО) қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсетуге 
құралдармен жабдықтау.

ҚР ДСМ Салидат 
Қайырбекова атындағы 
Денсаулық сақтауды 
дамыту Ұлттық ғылыми 
орталығының, ҚР ДСМ 
Ұлттық қоғамдық 
денсаулықты сақтау 
орталығының және 
ЮНИСЕФ-тің бірлескен 
күшімен ЖДО  
мамандарына арналған 
«Жасөспірімдерге 
кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» оқу 
құралын әзірлеу.  

ЖДО мамандарына 
арналған «Жасөспірімдерге 
кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» оқу 
құралын ҚР ДСМ Салидат 
Қайырбекова атындағы 
Ұлттық денсаулық 
сақтауды дамыту ғылыми 
орталығының ресми түрде 
бекітуі. 

ЖДО-ның 100 маманын 
(жалпы тәжірибелік 
дәрігерлерін, психологтерді, 
акушер-гинекологтерді, 
урологтерді, әлеуметтік 
жұмыскерлерді және т.б.) 
әзірленген Оқу құралы 
негізінде қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсетуге оқыту.

Алынған сабақтар негізінде 
ЖДО-лардың алғашқы кеңес 
беру, онлайн қызметтерге 
төлем жасау және ЖДО 
қамту географиясы 
мәселелерін қоса алғанда, 
нормативті-құқықтық 
базасын одан әрі жетілдіру 
үрдісіне бастама жасалды.

Траблшутинг және 
Damumed  мамандарының 
қолдауымен онлайн 
платформада жұмыс 
істеудің техникалық 
мәселелерін пысықтау.
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Бастамалық жобаға баға беру 

Д   Д    
  

К  

ЖДО қажеттіліктерін бағалау SurveyMonkey  және  Whatsapp 
мессенджері арқылы 
ЖДО сауалнама жүргізу                             
ЖДО қызметкерлерімен ұлттық 
отырыс жүргізу

Бастама алды

Түркістан облысында ЖДО-
да жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсетуді енгізудің 
тиімділігіне баға беру 
бойынша сыртқы бағалау/
мониторингтік миссия  

Бастамалық ЖДО-на бару және 
сауалнама жүргізу

Түркістан облысының ДСБ-
мен, Damumed  мамандарымен 
және бастамалық ЖДО-мен 
кері байланыс алу мақсатында 
жиналыс өткізу 

Бастамалау 
процесінде

Түркістан облысы 
ЖДО қызметкерлерінің 
жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету (КҚМӘҚ) 
бойынша әлеуетіне баға беру   

Әлеуетін нығайту шеңберінде 
бастамалық ЖДО қызметкерлерін 
тестілеуден өткізу  

Бастамалау 
процесінде

Жұмыс тобының бастамалық 
жобаны жүзеге асыру 
жөніндегі есебі 

Бастамалық жобаны жүзеге 
асыру үрдісі жайлы, бастамалық 
жобаның ұйымдастырушылық 
және кадрлық әлеуетке әсер ету 
деректерін қоса алғанда, жұмыс 
тобының есептері мен зерттеулері 
негізінде құрылған/жаңартылып 
отыратын деректер базасы 

Бастамалау 
процесінде

Түркістан облысы ЖДО 
қызметкерлерімен 
сауалнама жүргізу 

Құрылымдалған және 
жартылай құрылымдалған 
жазбаша сауалнамалар. 
Бастамалық жобаның адами 
және ұйымдастырушылық 
әлеуетке, ЖДО клиенттеріне 
әсер етуі туралы, сондай-ақ 
онлайн-платформа жұмысының 
техникалық аспектілері  жайлы 
деректер алынды 

Бастамадан  кейінгі

Түркістан облысы ЖДО 
қызметкерлеріне сауалнама 
алу 

Google forms негізінде 
құрылымдалған және 
жартылай құрылымдалған 
онлайн сауалнамалар. 
Бастамалық жобаның адами 
және ұйымдастырушылық 
әлеуетке, ЖДО клиенттеріне 
әсер етуі туралы, сондай-ақ 
онлайн-платформа жұмысының 
техникалық аспектілері  жайлы 
деректер алынды

Бастамадан кейінгі

«Жасөспірімге арналған кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет көрсету» оқу құралы 

Бастамалық жобаны жүзеге асыру аясында ЖДО мамандарының әлеуетін арттыру 
мақсатында «Жасөспірімдерге кіріктірілген қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету» оқу құралы әзірленді. Оқу құралын әзірлеуге ҚР ДСМ Салидат 
Қайырбекова атындағы Денсаулық сақтауды дамыту ұлттық ғылыми орталығының, 
ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының және Қазақстандағы БҰҰ 
Балалар қорының (ЮНИСЕФ) сарапшылары қатысты.

Оқу құралын тәжірибеде қолдану жасөспірімдер онлайн да, офлайн да режимде 
жүгінетін, мейлінше көп кездесетін проблемалар бойынша қашықтан медициналық 
қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Оқу құралы онлайн консультация жасау 
барысында жасөспірімдердің қажеттіліктеріне медицина қызметкерлері мен 
психологтерге мейлінше тиімді әрі қамқорлықпен әрекет етуге мүмкіндік 
береді және мақсатты топтармен жұмыс жасауда қадам сайынғы ұсыныстар 
ұсынады. Оқу құралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 
қоры (ЮНИСЕФ) және БҰҰ халық қоныстану қорының (ЮНПФА) ұсыныстары 
негізінде құралды. 

Оқу құралын қолданудың нәтижесі өз денсаулығына қатысты жауаптар мен 
шешімдер іздеу жолында жүрген жастарға қолдау көрсету болуы тиіс.

Нұсқаулық 3 негізгі бөлімнен тұрады: 
1-бөлім: Жасөспірім мен медицина қызметкері арасындағы онлайн өзара әрекет. 
Мазмұнына мобильді денсаулық сақтау, жасөспірім пациентпен байланыс орнату,  
жасөспірім клиенттің проблемасының  тарихы жайлы ақпарат жинау, берілген 
проблеманың мән-мәтінін нақтылау және онлайн форматта сапалы консультация 
өткізу туралы ақпарат/ұсыныстар енеді.  
2-бөлім: Жасөспіріммен қарым-қатынас жасау бойынша мінез-құлық 
алгоритмдері, ұсыныстар және жиі қойылатын сұрақтар. 
Жасөспірімдерге жыныстық даму, етеккір функциясының бұзылуы, жүктілік, 
сыртқы жыныс ағзаларындағы проблемалар (соның ішінде жыныстық жолмен 
берілетін инфекциялар), АИТВ инфекциялары, зорлау, сексуалды мінез-құлықтың 
психологиялық аспектілері мәселелері бойынша онлайн консультация жайлы 
ақпарат/ұсыныстарды қамтиды.  
3-бөлім: Жасөспірімдер мен ата-аналар немесе басқа да  қамқоршы  ересектер 
таныстырылуы тиіс ақпарат.  
Жасөспірімдерге дұрыс тамақтану және физикалық белсенділік, сексуалдық 
белсенділік, эмоционалдық әл-ауқат, темекі шегу, ішімдік ішу және басқа да 
заттарды қолдану, байқаусызда алынған жарақат, зорлық және қатыгез қарау, 
кибербуллинг (интернеттегі қудалау) және вакцинация мәселелері бойынша онлайн 
консультация туралы ақпарат/ұсыныстарды қамтиды.  
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БАСТАМАЛЫҚ ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
БОЙЫНША НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР

1. Түркістан облысы ЖДО директорларынан сауалнама алу
Жазбаша сауалнама бастамалық жоба іске асырылғаннан кейін 2 ай өткен соң 
Түркістан облысының 9 ЖДО директорлары арасында жүргізілді. Барлық 9 ЖДО 
бастамалық жобаны аяқтады.

ЖДО директорлары қашықтан қызмет көрсетуді енгізудің арқасында қол 
жеткізілген орталықтар жұмысындағы оң өзгерістерді атап өтті. Олар сондай-
ақ онлайн кеңес беру жасөспірімдердің жыныстық және репродуктивті 
денсаулық қызметтеріне жүгінгісі келмеуіне байланысты кедергілерді жеңуге 
көмектесетінін атап өтті. Онлайн кеңес беру ыңғайлы және жасөспірімдерге 
үлкен пайда әкеледі.

2.  Түркістан облысы ЖДО қызметкерлеріне жүргізілген сауалнама
Сауалнама бастамалық жобаға қатысқан Түркістан облысының ЖДО-ның 30 
маманы арасында Google Forms көмегімен онлайн форматта жүргізілді. Сауалнама 
нәтижелері бойынша Түркістан облысында жасөспірімдерге арналған кіріктірілген 
қашықтан қызмет көрсетуді енгізудің тиімділігін бағалау үшін бастамалық ЖДО 
мамандарынан маңызды кері байланыс алу көзделді.

ЖДО қызметкерлері онлайн-кеңес беру қызмет көрсету кезінде құпиялылықты 
сақтау  мүмкіндігі есебінен жасөспірімдермен сенімгерлік қарым-қатынастарды 
тиімдірек құруға көмектесетінін атап өтті. Анықталған проблемаларға интернеттің 
әлсіз болуынан онлайн-платформаны пайдалануға байланысты техникалық 
проблемалар, сондай-ақ кейбір аудандардағы ата-аналардың жалпы ЖДО 
қызметтеріне теріс көзқарасы жатады.

3. Түркістан облысының ЖДО бастамалық қызметкерлерінің 
жасөспірімдерге кіріктірілген қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсету (КМӘҚ) бойынша әлеуетін бағалау

9 бастамалық ЖДО қатысушылары жасөспірімдерге қашықтан қызмет 
көрсету бойынша оқыту тренингінен өтті. ЖДО мамандарын тестілеу тренинг 
аяқталғаннан кейін жүргізілді. Тестілеуге ЖДО-ның 30 маманы қатысты.

БАСТАМАЛЫҚ ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
БОЙЫНША НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР
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Директорлар қашықтан қызмет көрсетуді 
енгізудің арқасында болған оң өзгерістер 
туралы және бастамалық жобаның ЖДО 
жұмысына қалай әсер еткені туралы айтып 
берді:

1. Түркістан облысы ЖДО директорларының сауалнамасы

Бастамалық жобаның тиімділігін бағалау мақсатында оны іске асырғаннан кейін 2 ай 
өткен соң Түркістан облысының 9 ЖДО директорлары арасында жазбаша сауалнама 
жүргізілді.

ЖДО директорларының көзқарасы 
бойынша жасөспірімдердің негізгі 
проблемалары – жеке  және мәдени кедергі 
туралы пікірталастардан қорқу - онлайн 
кеңес беру сенімсіздікті жояды: 

Бастамалық жобаның арқасында біз 
бүгін ЖДО мамандарының әлеуетін 
нығайтып жатырмыз. ЮНИСЕФ – тің 
қашықтан қызмет көрсету жөніндегі 
жәрдемақысы біз үшін өте маңызды  
– онда жасөспірімдерге кеңес беру 
алгоритмдері бар.  Осының арқасында 
жасөспірімдермен жұмыс сапасы 
айтарлықтай жақсарды (№2 ЖДО, 
Түркістан қ.).

Бастамалық жобаның арқасында 
жасөспірімдер жеке тұлға туралы еркін 
сөйлесуге және алаңдаушылықпен 
бөлісуге мүмкіндік алды. Онлайн-
көмек барлық мағынада жастар үшін 
маңызды (№1 ЖДО, Кентау қ.).

ЖДО жұмысы басталған сәттен бастап 
онлайн-платформада қорытындылау үшін әлі 
жеткіліксіз уақыт өтті. Осыған қарамастан, 
біз 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында 
суицид пен жүктіліктің аздап төмендеуін 
байқаймыз. Ағымдағы динамика болашақта 
оң өзгерістер болады деген үміт ұялатады 
(№5 ЖДО, Отырар қ.).

Бастамалық жоба және ЮНИСЕФ-тің 
қашықтан қызмет көрсету дің оқу құралы 
негізінде ЖДО мамандарына арналған оқыту 
тренингтері арқасында жасөспірімдермен 
жүргізілетін жұмыс сапасы  айтарлықтай 
жақсарды (№7 ЖДО,  Сарыағаш қ.).

Жастар дәрігерге келіп, сынау мен 
кіналаудан қорыққандықтан, өздерінің 
денсаулығы жайлы айтудан ұялады. Онлайн 
консультация жүргізу осы проблеманы 
шешеді әрі жасөспірімдерге пайдасын 
тигізеді  (№3 ЖДО, Қазығұрт).

Көбінесе жасөспірімдер шалғай 
ауылдарда тұруына байланысты аудан 
орталықтарына жете алмайды. Онлайн 
платформаны пайдалану мүмкіндігі 
осы мәселені шешеді (№4 ЖДО, 
Ордабасы).

Бастамалық жоба халық 
құрылымында дәстүрлі түрде балалар 
мен жасөспірімдер саны көп болатын 
біздің облысқа өте қажет болды деп 
санаймын.  Біздің ЖДО бастамалық 
жоба аясында бізге үйретілген 
маңызды жұмысты жалғастыруға 
бағытталған. Біз оң нәтиже күтеміз (№6 
ЖДО, Сайрам қ.).

Шалғай аудандарда тар бейінді мамандардың 
тапшылығы байқалады, осы себепті онлайн-
кеңес беру тұрғылықты жеріне қарамастан 
қызмет алуға мүмкіндік береді және сол 
арқылы әлеуметтік теңсіздікті азайтады (№8 
ЖДО, Созақ).

Сондай-ақ, Директорлар бастамалық жобаға 
қатысқан ЖДО мамандары туралы айтты:

Бастамалық жоба шеңберіндегі жетістіктер:

Бастамалық жоба үшін ЖДО мамандарын 
іріктеу кезінде біз бірінші кезекте– 
жасөспірімдердің мінез-құлқының 
ерекшеліктерін түсіну және мамандардың 
эмпатиясының болуына ерекше назар 
аудардық. ЖДО жас мамандарының оқуға 
уақыты бар, өзекті білімі бар және оларды іс 
жүзінде қолдануға ұмтылады. Атап айтқанда, 
жобаның басым мамандары психологтер, 
терапевттер, урологтер және гинекологтер 
болды. 

Кеңес алуға өтініш білдірген 
жасөспірімдер саны жүргізіліп 
жатқан ақпараттық жұмыс есебінен 
артты. Мысалы, бұрын «жүгінуге 
ыңғайсыз» болған психологтің онлайн 
консультациясына қазір жасөспірімдер 
сеніммен келіп, достарына онлайн-
кеңес беруді ұсынады (№1 ЖДО, 
Кентау).

Біз мамандар мен жасөспірімдер арасында 
неғұрлым сенімді қарым-қатынас орнатудың 
арқасында суицидтің, ерте жүктіліктің және 
ЖЖБИ көрсеткіштерінің алдын алуда және 
төмендеуінде оң өзгерістерді байқаймыз (№5 
ЖДО, Отырар).

Бастамалық жобаның жасөспірімдерге 
әсері:

Жасөспірімдер арасында қандай қызметтер 
көбірек және аз танымал болды?

Бүгінгі таңда жасөспірімдер теледидардан 
жаңалықтар мен жарнамаларды көрмейді, 
жастарға интернетте өзара әрекеттесуге 
ыңғайлы. Онлайн-кеңес беру қызмет 
көрсету қашықтан өтетіндігіне байланысты 
жасөспірімдер үшін ыңғайлы. Қызметтің бұл 
форматы жасөспірімдерге өз проблемалары 
туралы ашық айтуға мүмкіндік береді (№2 
ЖДО, Түркістан). 

Жасөспірімдер өз денелерінің ерекшеліктерін 
біледі, олар көбінесе жеке сұрақтар қояды. 
Психологтің онлайн-кеңестеріне сұраныс 
ерекше. Сондай- ақ, ЖДО жұмысындағы 
гендерлік аспектілерді атап өткен жөн, онда 
қыздар гинекологтің, ұл урологтің кеңестерін 
қажет етеді. (№8 ЖДО, Созақ).

Онлайн кеңес беру қызметтерін танымал 
ету:

Бізге жасөспірімдердің ерекшеліктерін 
ескеретін жаңа әлеуметтік 
коммуникация ережелері қажет. 
Атап айтқанда, жасөспірімдердің 
көп уақытын Instagram, Тик-ток және 
т.б. сол сияқты мета-ғаламдарда 
өткізетіндігінен осы алаңдарда сапалы 
маркетингтік стратегия көптеген 
жасөспірімдерді  қамтуға мүмкіндік 
береді (№3 ЖДО, Қазығұрт).
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Бастамалық үрдістегі қиындықтар: Жасөспірімдерге онлайн кеңес беруді одан 
әрі ілгерілету үшін қажетті қолдау көрсету:

ЖДО мен жасөспірімдер арасындағы бар 
кедергілерді еңсеру үшін бізге көбірек уақыт 
қажет, бұл жағдай баяу, бірақ сөзсіз онлайн 
кеңес беруді өзгертеді. Бізге онлайн кеңес 
беру қызметтерін танымал ету үшін ауқымды 
ақпараттық науқан жүргізу қажет (№1 ЖДО, 
Кентау).

Біртұтас көзқарас, ең алдымен, ата-аналар 
мен мұғалімдердің қатысуын талап етеді. 
Бұл өзара қолдау есебінен жасөспірімдердің 
онлайн қызметтерге қызығушылығының 
артуына ықпал ететін болады. (№2 ЖДО, 
Түркістан).

Біздің ЖДО көптеген ұйымдармен 
меморандумдарға қол қойды. Біз ресурстық 
орталықпен, білім басқармасымен, ІІМ, 
ЖИТС орталықтарымен және жергілікті 
әкімшілікпен тығыз ынтымақтастықта 
жұмыс істейміз. Біз сондай-ақ ата-аналармен 
диалог құруға назар аударамыз. Ата-
аналарға да көмек қажет (№4 ЖДО, Отырар).

Біз стигмамен күресуде дуальды 
көзқарасты ұстанамыз.  Біз ЖДО 
мамандарының да, жасөспірімдердің 
де, олардың ата-аналарының да білімін 
арттырамыз (№3 ЖДО, Қазығұрт).

Әрине, бұл жаңа бастамалық жоба 
болғандықтан, біраз уақыт түсініспеушілік 
болады. Жастар арасында онлайн 
қызметтерді танымал ету ағартушылық іс-
шараларды өткізуді талап етеді. 
Жалпы, жоба осы жолдың жақсы бастамасы 
болып табылады (№5 ЖДО, Отырар).

Жасөспірімдерге онлайн-кеңес беруді әрі 
қарай енгізу жөнінде ұсыныстар

Өткізілген кеңестердің нәтижелеріне 
сәйкес, облыстық ЖДО-да онлайн-кеңестен 
өткен жасөспірімдер саны қалалық ЖДО-ға 
қарағанда 3 есе көп болды:Біз инновацияларға қуаныштымыз, 

тіпті бастамалық кезеңде де оң 
нәтиже көріп отырмыз. Бірақ біз 
қашықтан қызмет көрсету бойынша 
мамандарымыздың құзыретін 
арттырып, жетілдіруіміз керек, өйткені 
көптеген жасөспірімдер оффлайн 
қызметтерге жүгінбейді, ЖДО-ға 
келмейді. Олардың бұған себептері бар.
Мамандарға онлайн қызмет көрсету 
аясында жасөспірімдердің сеніміне 
ие болу үшін уақыт қажет. Мұның 
біздің көз алдымызда қалай болып 
жатқанын көріп отырмыз (ЖДО №1, 
Кентау).

Біз кадрлармен жұмыс істеуге назар 
аударуды маңызды деп санаймыз. ЖДО  
әсіресе тар бейінді мамандар - урологтер, 
гинекологтер, психологтер қажет. Біз басқа 
өңірлермен өзара іс-қимылды жолға қойып, 
қашықтан қызмет көрсету бойынша тұрақты 
негізде тәжірибе алмасқымыз келеді                  
(№7 ЖДО, Сарыағаш).

Менің ойымша, бұл ауыл тұрғындарының 
өткір тақырыптарды талқылауға 
мүмкіндіктері аз болғандықтан, өз ойын 
білдіру қажеттілігі жоғары. Онлайн-
кеңестер әсіресе шалғай ауылдардың 
жасөспірімдеріне сұранысқа ие, өйткені олар 
қарым-қатынасқа үлкен қажеттілікті сезінеді 
және мамандарға көбірек сенеді (№1 ЖДО, 
Кентау).

Бастапқы кеңес беру, онлайн-қызметтерге ақы төлеу және ЖДО қамту 
географиясы мәселелерін қоса алғанда, қашықтан қызмет көрсету бөлігінде 
ЖДО-ның нормативтік-құқықтық базасын жетілдіру қажет. ЖДО қызметтерін 
коммерцияландыру мамандар үшін тамаша ынталандыру болар еді

2. Түркістан облысы ЖДО қызметкерлерінің сауалнамасы

Бастамалық ЖДО мамандары жасөспірімдерге арналған кіріктірілген қашықтан 
қызмет көрсетуді енгізу тиімділігін, онлайн-платформаның жұмыс істеу сапасын, 
сондай-ақ ЖДО мамандарының қашықтан қызмет көрсету бойынша тәжірибесі 
мен әлеуетін бағалау бойынша сауалнамаға қатысты. 

Сауалнама Түркістан облысы әкімдігінің және ЮНИСЕФ-тің 2021-2022 
жылдардағы «Балалар мен жасөспірімдерге денсаулық сақтау және 
психоәлеуметтік қолдау көрсету бойынша инновациялық технологиялар 
мен инклюзивті қызметтерді дамыту» жұмыс жоспарындағы, сондай-ақ 
«Жасөспірімдерге арналған кіріктірілген қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызметтер» (2022) нұсқаулығындағы көптеген көрсеткіштерге сілтеме жасады.

Бағалау бастамалық жобаның күшті және әлсіз жақтарын, одан әрі жетілдіруді, 
сондай-ақ Түркістан облысындағы жасөспірімдерге арналған кіріктірілген 
қашықтан қызмет көрсетуді одан әрі дамыту үшін қажетті оқытуды, 
ресурстарды немесе қолдауды көруге және бағалауға мүмкіндік берді.

Сауалнамаға қатысушылардың көпшілігі қашықтан қызмет көрсету сәтті 
жүзеге асырылды деп санайды. Атап айтқанда, бастамалық жобаның келесі 
параметрлері жоғары бағаланды:
«Сіздің ЖДО-дағы жасөспірімдерге ұсынылатын қашықтан қызмет көрсету 
(онлайн кеңес беру) сапасын 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, 
мұнда 1-өте нашар; 10-өте жақсы»: 

• Сауалнамаға жауап берушілердің 80%-ы 6-дан 10-ға дейінгі аралықта оң 
жауап берді.

«Сіз платформада жұмыс істеу/кеңес беру процесінде техникалық 
мәселелерге/кемшіліктерге тап болдыңыз ба? Олай болса, оларды 
сипаттаңыз/атаңыз»: 

• Сауалнамаға жауап берушілердің төрттен үш бөлігі техникалық 
проблемаларға тап болған жоқ, қалғандары әлсіз интернетке қатысты 
проблемаларын айтты.

«Сіз Дамумедтің қызметіне (байланыс орталығына) техникалық қолдау 
сұрап жүгіндіңіз бе?», «Сіз өз проблемаңызды Дамумед қызметі (байланыс 
орталығы) арқылы шеше алдыңыз ба?»:

• Сауалнамаға жауап берушілердің  16%-ы көмек сұрап, қолдау қызметінің 
арқасында мәселені қашықтан шеше алды.
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3. Түркістан облысы ЖДО қызметкерлерінің сауалнамасы

Сауалнама қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді, респонденттердің 87%-ы қазақ тілінде 
жауап беруді жөн көрді.

орыс тілі 

қазақ тілі

1-ші кесте. Сауалнама шеңберіндегі тілдік артықшылықтар

ЖДО-дағы штаттық мамандардың саны 5-тен 10-ға дейін өзгерді, орта есеппен ЖДО-да 7 
маман, оның 3-і тар бейінді мамандар болып табылады. Көбінесе қалалық деңгейде СӨС 
дәрігерлері, ЖПД, акушер-гинекологтер, урологтер туралы айтылды; аудандық деңгейде 
әлеуметтік қызметкерлер, дерматовенерологтер, психиатрлар, психологтер. 

қала аудан

2-ші кесте. Қалалық және аудандық деңгейдегі ЖДО мамандары

Сауалнамаға жауап берушілер репродуктивті және психикалық денсаулықты қорғау 
бойынша кеңестік, емдеу-диагностикалық, медициналық-психологиялық көмек 
көрсететінін, сондай-ақ мінез-құлық қауіп факторларының алдын алу және салауатты 
өмір салтын қалыптастыру бойынша оқыту тренингтері мен ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізетінін атап өтті.

3-ші кесте. Қалалық және аудандық деңгейдегі жасөспірімдер саны

Бастамалық ЖДО-да есепте тұрған жасөспірімдердің (Ж) орташа саны 18 мыңды құрады, 
оның 52%-ы қыздар (Қ). Қалалар деңгейінде жасөспірімдердің ең көп саны Кентау 
қаласында есепте тұр – 12173, оның ішінде 8563 қыз. Қазығұрт аудандық округінде ең көп 
жасөспірімдер саны – 22242, оның ішінде 12670-і қыздар. 

Бастамалық жоба аясында онлайн кеңес беру қызметін алған жасөспірімдердің жалпы 
саны 195 адамды құрады. Оның ішінде Түркістан қаласында – 9 (52% қыздар), Кентау 
қаласында – 31 (70% қыздар), Ленгер қаласында – 7 (60% қыздар), Сарыағаш қаласында 
– 24 (68% қыздар), Отырар ауданында – 17 (58% қыздар), Созақ ауданында – 25 (56%), 
Қазығұрт ауданында - 28 (67% қыздар), Сайрам ауданында – 29 (48% қыздар), Ордабасы 
ауданында – 25 (42% қыздар). 

4-ші кесте. Интернеттегі кеңес беруден өткен жасөспірімдердің 
жалпы саны-көк. Олардың ішінде қыздар-қызғылт сары.
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Барлық 9 бастамалық ЖДО онлайн-платформада тіркеуден өтті. Оқыту модулінде 
қамтылған әрекеттер тізбегінің арқасында ЖДО-ның онлайн-платформаға 
кіріктірілуі сәтті өтті. Сауалнамаға жауап берушілердің онлайн платформадағы 
техникалық жұмыс сапасын жалпы бағалауы жоғары болды (7/10). 

Сауалнамаға жауап берушілердің пікірінше, ЖДО-ның емханаға жеке кіреберісі 
бар немесе жеке ғимаратта орналасқанына қарамастан, көптеген жасөспірімдер 
ЖДО-ға бармайды. Онлайн-кеңес беру ыңғайлылық пен қолжетімділік есебінен, 
әсіресе физикалық тұрғыдан ЖДО-ға бару үшін ұзақ қашықтықты еңсере 
алмайтын жасөспірімдер үшін ЖДО танымалдылығын арттыра алады.  

Платформада жұмыс істеу аясында ЖДО-да техникалық мәселелер болған жоқ. 
Платформа провайдеріне жүгіну сирек жағдайларда және тек желі мәселелеріне 
байланысты байқалды. 

Сауалнамаға жауап берушілер платформада жасөспірімдермен жұмыс 
шеңберінде туындаған мынадай мәселелерді  атап өтті: ата-аналардың, 
мектеп мұғалімдерінің және жалпы жақын ортаның қысымы себебінен 
жасөспірімдердің осалдығы мен тұйықтығы; жасөспірімдердің жеке 
мәселелермен бөлісуге және мәселелер туралы айтуға құлықсыздығы, 
эмоциялар мен ойларды білдіруге қабілетсіздігі; қазақ тілінде жасөспірімдерге 
арналған ЖДО қызметтері туралы қолжетімді ақпараттың болмауы; шалғай 
аудандарда интернеттің болмауы/сапасының төмен болуы. 

Респонденттер онлайн кеңес беру арқылы жасөспірімдермен сенімді байланыс 
орнату оңайырақ болғанын атап өтті (7/10).

«Алау», «Жасұя», «Саулық» және «Шапағат» ЖДО-да жасөспірімдер мен 
жастардың ЖДО туралы хабардарлығын арттыру және жергілікті ҮЕҰ-мен 
бірлесіп жасөспірімдерге көмек көрсету бойынша бірлескен әлеуметтік жобалар 
жүргізілуде. Жасөспірімдер үшін негізгі ақпарат көздері әлеуметтік желілер, 
сенім телефондары, мектептердегі үлестірме материалдар болып табылады.

Респонденттер ЖДО клиенттерінің арасында АИТВ-мен өмір сүретін 
жасөспірімдер жоқ деген пікірде болды. Бұл факт олардың қоршаған 
ортасындағы (отбасы, мектеп, денсаулық сақтау ұйымдары) ЖЖВ-ға қатысты 
стигманы көрсетуі мүмкін. 

К   

• ЖДО-ны онлайн-платформаға сәтті 
кіріктіру;

• Қашықтан қызмет көрсетуде ЖДО 
мамандарының әлеуетін нығайту 
бойынша кешенді оқыту;

• Онлайн кеңес беру.

• Шалғай аудандардағы тұрақсыз желі;
• ЖДО-да қашықтан қызмет көрсету туралы 

жасөспірімдердің хабардарлығын арттыру 
қажеттілігі;

• Ата-аналардың, мектеп мұғалімдерінің 
және жалпы жақын ортаның қысымына 
байланысты жасөспірімдердің осалдығы 
мен тұйықтығы; жасөспірімдердің жеке 
басымен бөлісуге және проблемалар 
туралы сөйлесуге құлықсыздығы, 
сезімдер мен ойларды білдіре алмауы; 

• ЖДО туралы қазақ тілінде қолжетімді 
ақпараттың жетіспеушілігі.

М Т

• Медицина қызметкерлері мен 
жасөспірімдер арасындағы сенімділікті 
арттыру;

• ҮЕҰ-ны ЖДО қызметтерін ілгерілету/
танымал ету жұмыстарына белсенді 
тарту.

• Бастапқы кеңес беру, онлайн-қызметтерге 
ақы төлеу және ЖДО қамту географиясы 
мәселелерін қоса алғанда, қашықтан 
қызмет көрсету бөлігінде ЖДО-ның 
нормативтік-құқықтық базасының 
жетілмегендігі; 

• Стигма.

1-кесте. ЖДО қызметкерлері сауалнамасы нәтижесі бойынша SWOT-
сараптама. ЖДО-ға қашықтықтан көрсетілетін қызметтер енгізу.

Түркістан облысының ЖДО бастамалық қызметкерлерінің 
жасөспірімдерге кіріктірілген қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызмет көрсету (КҚМӘҚ) бойынша әлеуетін бағалау

9 бастамалық ЖДО қатысушылары жасөспірімдерге қашықтан қызмет 
көрсету бойынша оқыту тренингінен өтті. ЖДО мамандарын тестілеу тренинг 
аяқталғаннан кейін жүргізілді. Тестілеуге ЖДО-ның 30 маманы қатысты. 

ЖДО мамандарын оқыту
Тренинг шеңберінде ЖДО мамандары 
ЮНИСЕФ-тің жасөспірімдермен 
жұмыс жөніндегі нұсқаулығында 
қамтылған құралдарды, оның ішінде 
жасөспіріммен байланыс орнату 
әдістерін, микронавигациялық кеңес 
беру дағдыларын, жасөспірімдердің 
даму ерекшеліктерін зерттеу тәсілдерін 
тәжірибеде қолдануға үйретілді 

Түркістан облысында танысу және өз 
бетінше зерттеу мақсатында басшылық 
ЖДО мамандарына алдын ала ұсынды

Күнделікті 
академиялық сағат3

Қарқынды онлайн 
оқыту күні5

Жасөспірімдердің мінез-
құлық сценарийлері және 
ЖДО қызметкерлеріне 
арналған қадамдық 
ұсынысы

25

Семинарға қатысушылардың пулына Түркістан облысының 9 бастамалық 
ЖДО-дан 30 медицина қызметкері кірді: 7 дерматовенеролог, 7 жалпы практика 
дәрігері, 5 психолог, 3 акушер-гинеколог, 3 СӨС дәрігері, 2 әлеуметтік қызметкер, 
психиатр, уролог және жасөспірімдер дәрігері.
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Тренинг қорытындысы бойынша тест тапсырмалары 6 сұрақтан тұрды. 
Төмендегі гистограммада көрсетілгендей жалпы өнімділік басым болды. 
Үлгерім коэффициенті мамандықтар бойынша стратификацияланған 
қатысушылардың жалпы саны бөлінісінде орташа балдар арқылы есептелді.

5-кесте. Үлгерім коэффицентін келесі мамандықтар бойынша есептеу(1) 
дерматовенеролог, (2) жалпы тәжірибе дәрігері, (3) психолог, (4) акушер-гинеколог, 

(5) СӨС дәрігері, (6) әлеуметтік жұмыскер, (7) басқалары.

саны

үлгерімдік коэф.

орташаландырылған баға

ПІКІРТАЛАС
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 Ж       
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       ЖДО  
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ПІКІРТАЛАС

Жетістіктер мен мүмкіндіктер

Бастамалық жобаны іске асыру 
облыстың ЖДО деңгейінде 
функционалдық/ұйымдастырушылық 
өзгерістерге әкелді. ЖДО 
қызметкерлері қашықтан қызмет 
көрсету құралдары мен ресурстарына, 
соның ішінде DamuMed онлайн 
платформасына, сондай-ақ жәрдемақы 
мен басқа да білім беру ресурстарының 
жиынтығына қол жеткізді. Осының 
арқасында ЖДО мамандары 
жасөспірімдердің ең осал топтарымен 
онлайн кеңес беру және олармен 
жұмыс істеу бойынша дағдылар 
мен білімді арттырды, бұл оларға 
тиімдірек және инклюзивті жұмыс 
істеуге көмектеседі. ЖДО мамандары 
жасөспірімдерге жеке қашықтан 
кеңес беру, сондай-ақ жасөспірімдерге 
отбасылармен топтық кеңес беру 
тәжірибесін алды. Облыстың ЖДО 
бастамалық жобасын іске асыру 
барысында тест режимінде 10-19 
жас аралығындағы жасөспірімдерге 
195 онлайн кеңес берілді. Дегенмен, 
қашықтан қызмет көрсетудің тұрақты 
жұмыс істеуі үшін онлайн-платформа 
жұмысының техникалық аспектілеріне 
және оның нормативтік құжаттармен 
уақтылы синхрондалуына байланысты 
мәселелерді жедел шешу қажет. Онсыз 
ЖДО онлайн платформада қашықтан 
қызмет көрсете алмайды.

ЖДО мамандарын (жалпы практика 
дәрігерлері, психологтер, акушер-
гинекологтер, урологтер, әлеуметтік 
қызметкерлер және т.б.) қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызметтер 
көрсетуге оқыту мамандарға білім, 
дағдыларды алуға/нығайтуға және 
өзіне деген сенімділікті арттыруға 
мүмкіндік берді. Мамандар 
жасөспірімдердің жыныстық 
қатынастарының көрінісі мен 
репродуктивті денсаулығын қорғауға 
байланысты ерекше сұраныстарына 
тиімді жауап беруге ғана емес, 
сонымен қатар кеңес беру шарттарына 
мүмкіндігінше жақын рөлдік ойындар 
арқылы жасөспірім клиенттердің 
сезімдері мен ішкі дүниесін терең 
талдау әдістемесіне үйретілді.
Оқыту сонымен қатар ЖДО-да 
ұйымдастырушылық өзгерістер үшін 
мүмкіндіктер ашады, соңғысына 
ағымдағы тәжірибені түсінуге, 
проблемаларды талқылауға және оған 
қажетті өзгерістер енгізуге мүмкіндік 
береді. Бұл ретте, қашықтан қызмет 
көрсетуді енгізу арқылы, сондай-ақ 
ауылдық жерлерде жасөспірімдердің 
қажеттіліктеріне қол жеткізілетін 
ЖДО-ның географиялық қамтылуын 
кеңейтуге тиісті көңіл бөлу маңызды. 
ЖДО-ның назарын талап ететін тағы 
бір маңызды міндет – оқу барысында 
алған білімдері мен дағдыларын 
күнделікті тәжірибеде қолдану. 

Жасөспірімді ЖДО және БМСК ұйымдарының бейінді мамандарына қайта бағыттау 
(оның ішінде офлайн режимде) бастапқы кеңес беру нәтижелері бойынша жүргізілді, 
бұл тар мамандардың қатысуын талап етпейтін өтініштерді тиімді сұрыптауға 
мүмкіндік берді. Осыған қарамастан, бастапқы кеңес беруді ЖДО-да қашықтан 
қызмет көрсетудің тұрақты жұмыс істеуі үшін қызметтердің жекелеген түрі ретінде 
нормативтік-құқықтық құжаттарда бекіту қажет.

Жалпы, жобаны одан әрі ауқымдау үшін онлайн-платформа жұмысының техникалық 
аспектілеріне және оны нормативтік құжаттармен уақтылы синхрондауға байланысты 
мәселелерді жедел шешу қажет. Онсыз ЖДО онлайн платформада қашықтан қызмет 
көрсете алмайды. 

Оқыту шеңберінде ЖДО мамандарымен 
өзара іс-қимыл ЖДО қызметінде 
жақсартуды талап ететін бірқатар 
жүйелі бағыттарды анықтауға 
мүмкіндік берді: 

• Жасөспірімдерге қашықтан кеңес 
беру қызметтерімен қамтуды 
кеңейту;

• ЖДО және басқа да 
қызметтердің қажеттіліктері 
үшін консультанттарды даярлау 
курстарын жандандыру;

• Жергілікті жерлерде ЖДО 
мамандарының кәсіби қызметін 
қадағалау қағидаттарын қайта 
қарау;

• Жаңа штаттық қызметкерлерді 
жалдау;

• Жұмыс істеп тұрған ЖДО 
жұмысының тиімділігін бағалау 
тетігін енгізу немесе нығайту;

• ЖДО әлеуетін одан әрі нығайту 
мақсатында ғылыми қызметті, 
зерттеулерді дамыту;

• Жасөспірімдер арасында олар 
көмек сұрай алатындай ЖДО-да 
қашықтан қызмет көрсету туралы 
ақпарат тарату;

• ЖДО-да кеңес беру, әсіресе алғашқы 
кеңес беру сапасын жетілдіру;

• Жасөспірімдер арасында 
консультативтік қызметтерді 
ілгерілетуде, оның ішінде ықпал ету 
топтарының қолдауымен ЖДО-ға 
көмек көрсету;

• ЖДО-ның онлайн ресурстарға 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 
және онлайн платформада 
жасөспірімдерге арналған қолда 
бар ақпараттық порталды дамыту.

Қиындықтар мен кедергілер

Бастамалық жоба шеңберіндегі 
проблемалардың бірі Damumed 
платформасында кіріктірілген 
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызметтер көрсетуді техникалық 
іске асыру болды. Жастар денсаулық 
орталықтарын жолдамасыз қашықтан 
қызмет көрсету орны ретінде 
синхрондау және қосу қосымша күш-
жігерді талап етті, өйткені бұл туралы 
РЭДСО қойылымында ақпарат жоқ. 
2022 жылдың мамыр-шілде айларында 
тест режимінде қашықтан қызмет 
көрсетуді пысықтау шеңберінде Жастар 
денсаулық орталықтары Қашықтан 
қызмет көрсету орны ретінде 
қолжетімді болды. Соған қарамастан, 
2022 жылдың қазан айында бұл опция 
РЭДСО-ның жаңа сипаттамасында 
жойылуына байланысты қол жетімді 
болмады. Осылайша, қашықтан қызмет 
көрсетудің тұрақты жұмыс істеуі және 
одан әрі масштабталуы үшін онлайн-
платформа жұмысының техникалық 
аспектілеріне және оның нормативтік 
құжаттармен уақтылы синхрондалуына 
байланысты мәселелерді жедел 

шешу қажет. Онсыз ЖДО онлайн 
платформада қашықтан қызмет 
көрсете алмайды.

Кіріктірілген қашықтан көрсетілетін 
медициналық-әлеуметтік қызметтерді 
коммерцияландыру және оларды одан 
әрі масштабтау мақсатында қашықтан 
көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 
бөлігінде ЖДО-ның нормативтік-
құқықтық базасын қайта қарау қажет. 
ЖДО туралы бұйрықта оны МӘМС 
қаражаты есебінен төлеуге мүмкіндік 
беру және сол арқылы ЖДО-ны 
қаржыландыруды тек ТМККК (КТС) 
ғана шектемеу үшін қызметтердің 
жекелеген түрі ретінде бастапқы 
кеңесті бекіту қажет. ҚР ДСМ №37 
бұйрығына өзгерістер енгізу мүмкіндігі 
болар еді, ол үшін ҚР ДСМ 30.10.2020 
№КР ДСМ-170/2020 бұйрығына 
(ТМККК шеңберіндегі және (немесе) 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіндегі медициналық 
қызметтерге тарифтер) 7-қосымшаға 
сәйкес алғашқы кеңес беру қызметтер 
тізбесіне кіруі қажет. Тағы бір нұсқа 
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– онлайн-кеңес беруді тізімде бар 
қызметтерге байланыстыру.

Бастапқы кеңес беру демографиялық 
сипаттамалары, қауіпті мінез-
құлықтың болуы және оны анықтайтын 
факторлар (тәуекел факторлары) 
туралы сұрақтарды қамтитын чек-
парақты пайдалана отырып, ЖДО 
клиентінің ерекше қажеттіліктерін 
анықтаудан тұрады. Анықталған 
қажеттіліктер негізінде осалдықты 
азайтуға және қауіпсіз мінез-құлықты 
қалыптастыруға бағытталған кеңес 
беру жүргізіледі. Кеңестерді жыныстық-
репродуктивті денсаулық сақтау 
мамандары, психологтер, терапевтер 
(нутрициологтер) жүргізеді. Бастапқы 
кеңестің нәтижелері және одан кейін 
ұсынылған қызметтер клиенттің 
картасына қағаз және / электрондық 
түрде енгізіледі. 

Сондай-ақ, қалалардан тыс жерлерде 
жасөспірімдердің ЖДО қызметтеріне 
қолжетімділікті кеңейту мәселесі де 
назар аударуды талап етеді. Кез келген 
ЖДО клиенті ЖДО қызмет көрсететін 
аумақта тұратын және тұрмайтын 10 
жастан 29 жасқа дейінгі кез келген 
адам болуы тиіс. Өтініш және алғашқы 

кеңес ЖДО-ға бару нысанында не 
қашықтан (онлайн режимінде) жүзеге 
асырылуы тиіс.
Ағымдағы сәтке дейін елдің ЖДО-да 
қашықтан қызмет көрсетудің жүйелі 
тәжірибесі болған жоқ. Бағдарламаның 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
ҚР ДСМ және ЮНИСЕФ әзірлеген 
«Жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан медициналық-
әлеуметтік қызметтер» жәрдемақысы 
негізінде үздіксіз оқыту арқылы ЖДО 
мамандарының әлеуетін арттыру 
қажет.
ЖДО базасында кіріктірілген қашықтан 
қызмет көрсетудің (онлайн-кеңес 
берудің) қолжетімділігі туралы ел 
жасөспірімдерінің хабардарлығын 
арттыру қажет. Сонымен қатар, сапалы 
медициналық-әлеуметтік қызметтер 
(оның ішінде құпия түрде), сондай-
ақ денсаулық, әл-ауқат және даму 
мәселелері бойынша ақпараттандыру 
қызметтерін көрсететін 
жасөспірімдерге қолайлы ұйым ретінде 
ЖДО имиджін арттыру бойынша 
жұмыс істеу қажет. Жасөспірімдер 
жасына қарамастан ата-аналарының 
ақпараттандырылған келісімінсіз ЖДО-
да алғашқы кеңес (оның ішінде құпия) 
алу мүмкіндігі туралы білуі тиіс.

Жетістіктер

Қолданыстағы кедергілер мен 
шектеулерге қарамастан, бастамалық 
жоба өз мақсаттарына жетуде өзінің 
тиімділігін көрсетті:
• Елімізде алғаш рет жасөспірімдерге 

арналған кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызметтер тұжырымдамасы 
әзірленіп, іске асырылды;

• 9 бастамалық жастар денсаулық 
орталықтары (ЖДО) қашықтан 
медициналық-әлеуметтік қызмет 
көрсетуге арналған жабдықтармен 
жабдықталған;

• «Жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан 

медициналық-әлеуметтік 
қызметтер» жәрдемақысы 
әзірленді. Жәрдемақыны 
практикада қолдану жасөспірімдер 
жиі кездесетін проблемалар 
бойынша қашықтан медициналық 
қызметтерді онлайн режимінде 
көрсетуге мүмкіндік береді. 
Нұсқаулық Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің, Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ), 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 
қорының (ЮНИСЕФ) және БҰҰ-
ның халық қоныстануы қорының 
(ЮНФПА) ұсынымдары негізінде 
жасалды;

• Түркістан облысының ЖДО және 
БМСК 100 маманының (жалпы 
практика дәрігерлері, психологтер, 
акушер-гинекологтер, урологтер, 
әлеуметтік қызметкерлер және т.б.) 
қашықтан медициналық-әлеуметтік 
қызметтер көрсету бойынша әлеуеті 
артты;

• Бастапқы кеңес беру 
тұжырымдамасы іске асырылды. 
ЖДО-ға онлайн платформа арқылы 
жүгінген кезде, алғашқы кеңес 
беру шеңберінде жасөспірімнің 
қажеттіліктері стандартты 
сауалнаманы қолдана отырып 
бағаланды. Жасөспірімді ЖДО 
және БМСК ұйымдарының 
бейінді мамандарына қайта 
бағыттау бастапқы кеңес беру 
нәтижелері бойынша жүргізілді, 
бұл тар мамандардың қатысуын 
талап етпейтін өтініштерді тиімді 

сұрыптауға мүмкіндік берді;
• Бастапқы кеңес беру, онлайн-

қызметтерге ақы төлеу және ЖДО 
қамту географиясы мәселелерін 
қоса алғанда, қашықтан қызмет 
көрсету бөлігінде ЖДО-ның 
нормативтік-құқықтық базасын 
жетілдіру үдерісіне бастамашылық 
жасалды;

• Траблшутинг өткізілді және 
онлайн платформада жұмыс 
істеудің техникалық мәселелері, 
соның ішінде жастар денсаулық 
орталықтарын жолдамасыз 
қашықтан қызмет көрсету орны 
ретінде синхрондау және қосу 
пысықталды;

• Тест режимінде 10-19 жас 
аралығындағы жасөспірімдерге 195 
онлайн кеңес берілді.

Ұсыныстар

• Түркістан облысындағы 
модельді пилоттау тәжірибесі 
негізінде еліміздің барлық 
өңірлерінде жасөспірімдерге 
арналған кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызметтерді (ЖДМҚ) одан әрі 
масштабтау;

• Онлайн-платформа жұмысының 
техникалық аспектілерін және оның 
нормативтік құжаттармен уақтылы 
синхрондалуын әріптестермен 
(РЭЭО, ДДҰО, Damumed) бірлескен 
мониторингілеу; 

• «Жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан 
медициналық-әлеуметтік 
қызметтер» жәрдемақысы негізінде 
оқыту арқылы елдің барлық 
өңірлерінде ЖДО мамандарының 
әлеуетін арттыру, оның ішінде ЖДО 
мамандарын үздіксіз оқытуды 
жүргізу үшін білім беру модулі мен 
оқыту материалдарының пакетін 
әзірлеу;

• Еліміздің барлық өңірлерінде АИТВ-
мен өмір сүретін жасөспірімдерге 
қашықтан қызмет көрсету/жұмыс 
істеу бойынша ЖДО мамандарының 
әлеуетін арттыру, соның ішінде 
психоәлеуметтік қолдау, стигманың 
алдын алу, педиатриялық 
қызметтен ересек қызметке 
ауысуға дайындық, созылмалы 
ауруды өздігінен басқару;

• ЖДО мен ЖИТС орталықтары мен 
МСАК ұйымдарының неғұрлым 
осал жасөспірімдерді сүйемелдеу 
жөніндегі пәнаралық командалары 
арасындағы өзара іс-қимыл 
деңгейін/сапасын арттыру;

• Бастапқы кеңес беру, онлайн-
қызметтерге ақы төлеу және ЖДО 
қамту географиясы мәселелерін 
қоса алғанда, қашықтан қызмет 
көрсету бөлігінде ЖДО-ның 
нормативтік-құқықтық базасын 
жетілдіру. Бұл процеске мыналарды 
кіргізуді қамтамасыз ету:
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• Қызметтердің жеке түрі ретінде 
алғашқы кеңесті бекіту. Бастапқы 
кеңес беру демографиялық 
сипаттамалары, қауіпті мінез-
құлықтың болуы және оны 
анықтайтын факторлар (тәуекел 
факторлары) туралы сұрақтарды 
қамтитын чек-парақты пайдалана 
отырып, ЖДО клиентінің ерекше 
қажеттіліктерін анықтаудан тұрады. 
Анықталған қажеттіліктер негізінде 
осалдықты азайтуға және қауіпсіз 
мінез-құлықты қалыптастыруға 
бағытталған кеңес беру жүргізіледі. 
Кеңесларды жыныстық-
репродуктивті денсаулық сақтау 
мамандары, психологтар, 
терапевтер (нутрициологтар) 
жүргізеді. Бастапқы кеңестің 
нәтижелері және одан кейін 
ұсынылған қызметтер клиенттің 
картасына қағаз және электрондық 
түрде енгізіледі;  

• МӘМС қаражаты есебінен алғашқы 
кеңес беру бойынша қызметтерге 
ақы төлеу;

• Қалалардан тыс жерлерде 
жасөспірімдердің ЖДО 
қызметтеріне қолжетімділікті 

кеңейту. Кез келген ЖДО клиенті 
ЖДО қызмет көрсететін аумақта 
тұратын және/немесе тұрмайтын 
10 жастан 29 жасқа дейінгі кез 
келген адам болуы тиіс. Өтініш 
және алғашқы кеңес ЖДО-ға бару 
нысанында не қашықтан (онлайн 
режимінде) жүзеге асырылуы 
мүмкін;

• Үкімет пен басқа да ұлттық 
әріптестер үшін оны одан әрі 
жетілдіру жөнінде ұсынымдар 
әзірлеуді қоса алғанда, 
жасөспірімдерге арналған 
кіріктірілген қашықтан қызмет 
көрсету бөлігінде ЖДО-ның 
қолданыстағы нормативтік-
құқықтық базасын бағалау;

• Еліміздің барлық өңірлерінде 
жасөспірімдер арасында ЖДО 
базасында кіріктірілген қашықтан 
қызмет көрсетуді насихаттау 
мақсатында Коммуникациялық 
стратегия әзірлеу және ақпараттық 
науқан жүргізу.
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