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Осы әдістемелік ұсынымдар АИТВ және басқа да созылмалы аурулармен өмір сүретін балалармен және 

жасөспірімдермен жұмыс жасаудың, балалар мен ата-аналарға психологиялық қолдау көрсетудің негізгі тұста-

рын сипаттайды. ЖИТС-тың алдын алу және күресу жөніндегі орталықтардың, АИТВ немесе басқа созылмалы 

аурулар шарпыған балалармен және отбасылармен жұмыс жасайтын балаларға арналған емдік-профилак-

тикалық мекемелердің, бейүкіметтік ұйымдардың мамандарына, сонымен қатар ЖОО, колледж және мектеп 

оқытушыларына арналған. Әдістемелік нұсқаулықта сипатталған әдістемелер әмбебап болып табылады және 

созылмалы сырқатқа шалдыққан балаларды және олардың отбасыларын сүйемелдеу үшін қолданыла алады.

Типографиялық әдіспен басып шығаруға Қазақ дерматология және жұқпалы аурулар ғылыми орталығының 

ғылыми кеңесімен бекітілді және рұқсат етілді, 13 мамыр 2019 жылғы № 2 Хаттама.
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Бұл басылым тегін таратылады. Нұсқаулықтан алынған ақпаратты қайта басқан, одан дәйексөз 
келтірген немесе пайдаланған жағдайларда аталған жарияланымға сілтеме жасау міндетті болып 
табылады.
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Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының 
бас директоры Бауыржан Сәтжанұлы Байсеркин мырзаның  алғысөзі

Соңғы жылдары Қазақстанда АИТВ жұқпасының 
анадан баласына берілуінің алдын алуда айтарлықтай 
жетісктерге қол жеткізілді, балалар арасында АИТВ 
тіркеу тоқтамастан азайып барады. Жүктілікті және 
босануды сауатты жүргізу арқасында баланың АИТВ 
жұқтыруын болдырмауға жол ашылды. Алғашқы меди-
ко-санитарлық көмек мекемелерінде жүргізілетін жүкті 
әйелдерді АИТВ жұқпасына тексерумен кеңінен қамту 

диагнозды уақытылы қоюға және баланың денсаулығын сақтау жұмыстарын уақытылы бастауға 
мүмкіндік береді. Балалар арасында АИТВ жұқтыру жайттары айтарлықтай қысқарды, бірақ, 
өкінішке орай, мүлдем жойылған жоқ. Мамандарға және АИТВ жұқтырғаншалдыққан баласы бар 
ата-аналарға баланың дамуында ерекшеліктер болатынына дайын болу және баланың ұзақ, әрі 
бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету қажет.

Қазақстанда АИТВ жұқтырғаншалдыққан балалар үшін белсенділігі жоғары антиретро-
вирустық емге толығымен қол жеткізу қамтамасыз етілген. Жыл сайын елде АИТВ жұқпасын 
емдеуге арналған әлдеқайда тиімді және қауіпсіз дәрі-дәрмек түрлері, соның ішінде балалар 
мен жасөспірімдерге арналғандары, тіркеліп жатыр. АИТВ жұқпасын емдеу – күрделі, өмір бойы 
жүргізілетін шара, дәрі-дәрмектерді қабылдау тәртібін сақтау, баланы тамақтандыруға қатысты 
ұсыныс-кеңестерді орындау өте маңызды. Осы міндетті ЖИТС қызметінің мамандары ойдағыдай 
орындауды үйренді.

Балалар есейген сайын біз басқа мәселеге тап болдық – АИТВ жұқпасы індеті шарпыған отба-
сыларды психоәлеуметтік сүйемелдеу, АИТВ жұқтырғаншалдыққан балаларды психоәлеуметтік 
тұрғыдан заманауи қоғам қатарына қосу, жазылмайтын созылмалы сырқатқа шалдыққан баланы 
әрі қарайғы толыққанды ересек өмірге психоэмоциялық жағынан дайындау. ЮНИСЕФ сарапшыла-
рының қолдауымен әзірленген осы нұсқаулық қазіргі Қазақстан үшін едәуір өзекті болып табылады. 
2018 жылдың қорытындысы  бойынша 14 жасқа толған 448 бала есепке алынған. Сол балалардың 
әрқайсысы АИТВ жұқпасын сапалы емдеуге ғана емес, бүкіл балалық және жасөспірімдік шақ бойы 
мамандар тобы тарапынан білікті психоәлеуметтік сүйемелдеуге ие болуы тиіс. 
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БҰҰ балалар қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы Өкілі 
Юрий Оксамитный мырзаның алғысөзі 

АИТВ/ЖИТС жаһандық ауқымда қоғам ден-
саулығын сақтаудың ең басты мәселелерінің 
бірі болып қала береді. Бүгінгі таңда осы дерт 
35 миллионнан астам адамның өмірін жалмады. 
Халықаралық қауымдастықтың 2030 жылға 
дейінгі тұрақты даму саласындағы ең маңызды 
мақсаттарының бірі болып халық денсаулығы-
на қауіп төндіріп отырған ЖИТС індетін тоқтату 
міндеті табылады.

АИТВ жұқпасы алдында әсіресе балалар мен жасөспірімдер ерекше ұрымтал. Әлемде 
14 жасқа толмаған 120 000-ға жуық бала ЖИТС-пен байланысты себептерден көз жұ-
мады, 2017 жылы АИТВ жұқпасын жаңадан жұқтырудың 250 000 жайты 15-19 жасар 
жасөспірімдер арасында орын алған. ЮНИСЕФ-тің «Балалар, АИТВ және ЖИТС: 2030 
жылғы әлем бейнесі» атты статистикалық жаңалықтарында жарияланған болжамдарға 
сәйкес қазіргі үрдістер сақталатын болса, 2030 жылға қарай АИТВ жұқтырғаншалдыққан 
жасөспірімдер саны 3,5 миллионға жететін көрінеді.

АИТВ-жұқпа жасөспірімдер өмірінің негізгі тұстарын шарпиды: ағзалық, пси-
хологиялық, әлеуметтік және рухани. Осы жас тобында бірінші қатарға клиникалық 
және әлеуметтік сипаттағы мәселелер шығады, олар мінез-құлықтық ерекшеліктерге 
байланысты туындап, балаларды АИТВ жұқпасы алдында едәуір ұрымтал етеді және 
емдеу мен күтім көрсету бағдарламаларына қолжетімділігін қиындатады. Көбінесе 
АИТВ жұқтырғаншалдыққан жасөспірімдерде стигма мен кемсіту алдында қорқыныш 
байқалады, аталмыш құбылыстар олардың отбасына да әсер етпей қоймайды. Көптеген 
жасөспірімдер ағзасында АИТВ бар екенінен бейхабар, ал ем қабылдайтындары 
арасында тағайындалған емдеу тәртібін ұстанбайтындары бар. Жасөспірімдердің тек 
медициналық қажеттеліктері шеңберінен тыс жатқан мәселелердің мәні артып барады, 
оларсыз АИТВ/ЖИТС алдын алу шаралары біртұтас және орнықты бола алмайды.

Балалар мен жасөспірімдерде АИТВ жұқпасының алдын алуда ілгерілеу қарқынын 
үдету үшін тиімдірек саясаттар, қызметтер көрсету жүйесінде инновациялық техно-
логияларды енгізу және дамыту қажет. Таяудағы жылдары  ЮНИСЕФ АИТВ жұқты-
рғаншалдыққан жасөспірімдерге психоәлеуметтік қолдау көрсету бағдарламаларын 
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кеңейтуді жоспарлап отыр, соның аясында «соңғы шақырымға» - аса ұрымтал және 
маргиналданған топтардың аман-саулығына қол жеткізу - басымдық ретінде қаралады. 
Консультация беру және әлеуметтік қолдау көрсету жасөспірімдерге және оларға күтім 
көрсетушілерге емделуге құлықты болуға, психикалық денсаулықта кінараттардың 
өрбуін болдырмауға және өмір сапасын көтеруге көмектесе алады.

Осы маңызды бағыттағы бірінші қадам АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және 
жасөспірімдерге психоәлеуметтік қолдау көрсету жөнінде нұсқаулық пен стандарттары 
әзірлеу болды.  Жаңа стандарттар ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің және ЮНИСЕФ-
тің бірлескен жұмысы нәтижесінде әзірленді, олар созылмалы сырқаттарға шалдыққа 
жасөспірімдердің психоәлеуметтік тұрғыдан аман-сау болу құқығын қамтамасыз етуге 
арналған. Олар қызмет көрсетушілердің және күтім көрсетушілердің жұмысы мен әре-
кеттерін реттейді, әрі балалар мен жасөспірімдерді алғаш рет АИТВ диагнозы қойылған 
сәттен бастап, ересектерге арналған қызметтерге ауыстырғанға дейін қамтиды. Ұлттық 
стандарттарда АИТВ жұқтырғаншалдыққан балалардың және жасөспірімдердің психо-
логиялық, білім, когнитивтік, әлеуметтік және эмоциялық қажеттіліктерін қанағаттан-
дыруға арналған дербес қызметтер топтамалары қарастырылған. Жаңа стандарттарды 
жүзеге асыру арқылы статусты жария етуге, емделуге құлықты болуға, сексуалдық ден-
саулыққа, жасөспірімдердің АИТВ тексерістеріне қолжетімділігін жеңілдетуге, кешенді 
қызметтер көрсетуге, сонымен қатар, АИТВ жұқтырғаншалдыққан жасөспірімдермен 
тең серіктестер ретінде қолдау көрсету диалогтарын жүргізуге ерекше көңіл бөле 
отырып, балаға және отбасылармен байланыс орнатуға бағдарланған біртұтас бағалау 
және сарамандық жұмыс моделі ұсынылады.

Осы нұсқаулық АИТВ-мен күресте әр деңгейде – отбасылар мен қауымдастықтардан 
бастап, қалаларға және тұтастай елдерге дейін  - жетістікке жетуге болатынын көрнекі 
түрде дәлелдейді.
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АЛҒЫС БІЛДІРУ

Осы Нұсқаулық Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы-
ның, БҰҰ балалар қорының және Ұлыбританиялық Балалар АИТВ қауымдастығының 
(CHIVA) халықаралық және ұлттық сарапшыларының ұжымдық еңбегінің нәтижесі 
болып табылады. Нұсқаулық авторлары - Магда Конвей (Ұлыбритания), Бауыржан 
Байсеркин, Гүлжахан Ахметова және Сайранкүл Қасымбекова. Қазақ дерматология және 
инфекциялық аурулар ғылыми орталығы Нұсқаулықты әзірлеуге үлес қосқан барлық 
тұлғаларға алғысын білдіреді.

Біз Қазақстан Республикасындағы БҰҰ балалар қорының (ЮНИСЕФ)  Өкілдігіне 
ұлттық тренерлерді даярлау және осы Нұсқаулықты әзірлеу шеңберінде көрсеткен 
жан-жақты қолдауына ризашылығымызды білдіреміз. ЮНИСЕФ арнайы тобының 
сарапшылары Қанат Суханбердиевке, Нодар Каримовке және Лариса Тихоноваға 
Нұсқаулықты дайындау барысын үйлестіргені және супервизия мен кейс-менеджмент 
бөлімдерін әзірлегені үшін ерекше алғысымызды жеткіземіз.

Сондай-ақ, біз алты пилоттық облыстық ЖИТС-тың алдын алу және күресу 
жөніндегі орталықтарының көппәндік командаларына, МКҚК «Ана мен бала» оңалту 
орталығы, Қарағанды мемлекеттік медицина университетіне, «Қазақстанның SOS 
Балалар ауылдары» КҚ, «Балаларды ЖИТС-тен қорғайық» ҚҚ, «Қазақстанның 
АИТВ жұқтырғаншалдыққан балаларының аналарының одағы» ҚҚ, «Умит жолы» ҚҚ 
Нұсқаулықты дайындауда көрсеткен көмегі үшін алғысымызды айтамыз: Кужелева А.А., 
Аманова М.Т., Морланг С.Я., Қабдолда Г.А., Наманова С.Р., Джаншаева Г.А., Рахимжанова 
К.Р., Балгимбекова Д.М., Кошерова Б.Н., Альтаева А.Ж., Мациевская Л.Л., Кнаус А.А., 
Левицкая Л.В., Жазықбаева Ж.К., Масаурова А.С., Шамсутдинова Э.М., Полякова Л.А.          
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ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ГЛОССАРИЙ

ҚР Қазақстан Республикасы 

АИТВ Адамның иммунитет тапшылығы вирусы

АИТВ-жұқпа АИТВ адам ағзасында көп жыл бойы сақталуы нәтижесінде өрбитін 
ауру

АИТВ-статус Адам ағзасында АИТВ-жұқпаның бар немесе жоқ болуы

АӨСА АИТВ-мен өмір сүретін адамдар 

БҰҰ Біріккен Ұлттар ұйымы 

ҮЕҰ Үкіметтік емес ұйымдар

ЖИТС-орталық ЖИТС-тың алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталық

МДТ Мультидисцилинарлы топ

Емделуге құлықтылық  Клиенттердің антиретровирусты дәрі-дәрмектерді кеңес етілген 
уақытта, кеңес етілген дозада және кеңес етілген тамақтану 
тәртібінде қабылдау қабілеті

Стигма  АИТВ-мен өмір сүретін кейбір адамдарға қатысты қате түсінік, 
жағымсыз көзқарас

Стигматизация  Таңба тағу, стигма басу, әлеуметтік таңба салу

Кемсіту  Жекелеген тұлғалардың немесе әлеуметтік топтардың құқықта-
рына, мүдделеріне басқалармен салыстырғанда қасақана нұқсан 
келтіру

Өзара көмек тобы  Ортақ өмірлік мәселе немесе жағдай біріктірген, өзара тәжірибе 
алмасу үшін және бір-біріне моральдық қолдау көрсету үшін жүй-
елі түрде кездесіп тұратын адамдар тобы, мұнда топ жетекшісі 
қызметін оқытылған топ мүшелерінің бірі атқарады

Қолдау тобы Ортақ өмірлік мәселе немесе жағдай біріктірген, өзара тәжірибе 
алмасу үшін және бір-біріне моральдық қолдау көрсету үшін жүй-
елі түрде кездесіп тұратын адамдар тобы, мұнда топ жетекшісі 
қызметін кәсіби психолог, әлеуметтік қызметкер, дәрігер атқарады
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Қамқорлық пен 
қорғаншылық  Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасында 

тәрбиелеудің бір түрі
Ауысу  Созылмалы физикалық және психикалық күйлерге шалдыққан 

жасөспірімдерді және кәмелетке толған жастарды балаларға 
арналған денсаулық сақтау жүйесінен мақсатты, жоспарлы түрде 
ересектерге арналған денсаулық сақтау жүйесіне ауыстыру

Кейс-менеджмент
(жағдайды басқару) Жағдайды басқаруға әр отбасы жағдайын бағалау, жоспарлар 

жасау, отбасына көрсетілетін барлық қызметтерді үйлестіру, 
отбасымен бірге жүргізілетін барлық шара түрлерін басқару 
және қадағалау, отбасының қосымша қызметтерге мұқтаждығын 
бағалау, үздіксіз мониторинг жүргізу және әрі қарайғы қызметтер 
көрсету кіреді1.  

Баланың қажеттіліктерін 
бағалау ЮНИСЕФ пен басқа да серіктестердің (Save the Children, USAID) 

халықаралық тобының нұсқаулығына сәйкес кейс-менеджмент 
баланың және отбасының қатерлерге төзімділігін нығайту арқылы 
жекелеген баланың және оның отбасының қажеттіліктеріне жіті 
көңіл бөледі. Баланың қажеттіліктерін бағалау жауапты қыз-
меткердің сұхбат өткізуі, баланың отбасындағы жағдайын және 
бала мен оның отбасының аман-саулығына әсер ететін көптеген 
факторларды жан-жақты бағалау болып табылады. Бағалау со-
зылмалы ауруға шалдыққан бала Орталықтың/АМСК мекемесінің 
психоәлеуметтік сүйемелдеу бағдарламасына қабылданғанға 
дейін жүргізіледі.

Баланы/жасөспірімді/ 
отбасыны сүйемелдеу 
жоспары Баланы/жасөспірімді және отбасын психоәлеуметтік сүйемелдеу 

қызметтері 9 қадамдық алгоритмге сай бекітілген кейс-менед-
жментке сәйкес балалардың белсенді қатысуымен және отбасы-
лардың баланың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етудегі 
құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту арқылы көрсетілуі тиіс.

1 Inter agency guidelines for case management & child protection, the role of case management in the protection 
of children: a guide for policy & programme managers and caseworkers january 2014, UNICEF, Global Child 
Protection Working Group
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КІРІСПЕ
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АИТВ/ЖИТС алдын алу саласындағы тиімді саясаттың арқасында 
Қазақстанда соңғы жылдары АИТВ таралуының және оның анадан 
балаға берілуінің деңгейі айтарлықтай төмендегені байқалады. Бұл 
ретте жасөспірімдердің тек медициналық қажеттіліктері шеңберінен 
тыс жатқан тұстар бар, оларсыз АИТВ/ЖИТС алдын алу шараларын 
жан-жақты және орнықты деп атауға болмайды. Сондай тұстардың 
бірі болып АИТВ шалдыққан балаларға және жасөспірімдерге пси-
хоәлеуметтік қолдау көрсету табылады

Қазақстанда көптеген балалар жасөспірімдік жасқа өз 
сырқатынан бейхабар күйде енеді, әрі оларға сырқаты туралы 
басқаларға айтпауға кеңес беріледі. Құпиялық пен ұялу 
жағдайында өмір сүру ВИЧ-статусты қабылдамау, дәрі-дәрмек 
қабылдаудан бас тарту, өзіне және өзінің жарқын болашағына 
деген сенімнен айырылу қатерлерін тудырады. Жасөспірімдік жас 
– балалар өз бетінше жүріп-тұру сезіміне және тек өздеріне ғана 
тән қасиеттерді қалыптастыру ниетіне ие бола бастайтын уақыт. 
АИТВ-мен есейген жасөспірімдер үшін олардың статусы өздерін кім 
ретінде сезінетінімен тығыз байланысты, себебі,  АИТВ әрдайым 
олардың бір бөлшегі болған. Құпиялық АИТВ-ге қатысты стигма 
және теріс көзқарас тудырады, сырқатты ұятты етіп көрсетеді. 
Осындай теріс өзара байланысты жасөспірім бойына сіңіріп алып, 
кейін өз-өзіне қатысты терең стигма қалыптастыруы, оқшаулық 
(әсіресе, қатарластарынан) сезімін күшейтуі, емделуге құлықсыз 
болуға және клиникалық көмек көрсетуге тиісінше қатыспауға 
алып келуі мүмкін. 

Осы Нұсқаулық созылмалы ауруға шалдыққан баланың 
психоәлеуметтік тұрғыдан аман-сау болу құқығын қамтамасыз 
етуге арналған. Осындай балаларға және жасөспірімдерге АИВТ 
диагнозы алғаш рет қойылған сәттен бастап, ересектерге арналған 
қызметке ауысқанға дейінгі аралықта қызмет көрсетушілерге және 
күтім көрсетушілерге арналған негізгі психоәлеуметтік қолдау 
стандарттары келтірілген. Ұлттық стандарттар жасөспірімдердің 
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медициналық қажеттіліктерімен ғана шектелмейді және олардың 
психологиялық, білім алу, когнитивтік, әлеуметтік және эмоциялық 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған дербес қызметтер 
топтамасын қарастырады. Стандарттар балаға және отбасылармен 
қарым-қатынас орнатуға бағытталған бағалау және сарамандық 
жұмыс жасаудың біртұтас моделін ұсынады және статусты жария 
ету, емделуге құлықтылық және АИТВ шалдыққан жасөспірімдер-
дің тең дәрежелі серіктестер ретінде қатысуымен жүргізілетін 
қолдау көрсетуші диалогтарға араласуға құлықтылық сияқты аса 
маңызды тұстарға ерекше көңіл бөледі. 

Қазақстанда баланың денсаулыққа құқығы мемлекетпен 
кепілдендіріледі. АИТВ жұқпасы кезінде өмір бойы тиімді емделген 
жағдайда сырқатты толығымен бақылауда ұстау мүмкін болып 
тұр. Бірақ, ДДСҰ анықтамасына сәйкес «денсаулық» ұғымы – тек 
сырқаттардың және дене кемістіктерінің жоқтығы ғана емес, толық 
физикалық, рухани және әлеуметтік аман-саулық жағдайы.

Халықаралық және ұлттық деңгейде бала құқықтары туралы 
көптеген арнаулы актілер бар. Халықаралық деңгейде бала 
құқықтары туралы негізгі акт болып Бала құқықтары туралы 
конвенция табылады (Нью-Йорк, 20 қараша 1989 ж.), бұл құжат 
54 баптан тұрады. Конвенцияда қамтылған құқықтар бірде-бірін 
қалдырмастан, барлық балаларға қатысты қолданылады.

Бала құқықтары туралы конвенцияның жалпы қағидалары 
мен нормалары Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу және Қылмыстық-атқару 
кодекстерінде, сонымен қатар, азаматтық, отбасылық және басқа да 
салалардағы құқықтарда көрініс тапқан.

Қазақстандағы бала құқықтары «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексімен, «Неке және отбасы 
туралы» ҚР Кодексімен, «ҚР-дағы мемлекеттік жастар саясаты туралы», 
«Білім туралы», «ҚР-дағы бала құқықтары туралы», «Балаларды қорғау 
және баланы шетелдік асырап алуға қатысты ынтымақтастық туралы 
конвенцияны ратификациялау туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау 
туралы» ҚР Заңдарымен де реттеледі.
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1 - ТАРАУ
ТАРАУ. АИТВ ЖҰҚТЫРҒАН БАЛАЛАРМЕН 
ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН, 
ӘРІ ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫЛАРЫМЕН 
ЖҰМЫС ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ
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1. 
АИТВ ЖҰҚПАСЫНЫҢ БАЛАЛАР МЕН 
ЖАСӨСПІРІМДЕР ҮШІН МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛДАРЫ 

Кез-келген созылмалы сырқат науқастың физикалық және психи-
калық күйіне әсер етеді. Ең алдымен жағымсыз эмоциялар туындай-
ды: қорқыныш, үрей, жан қиналысы, азаптану, ашу, кінә сезімі, олар 
сырқаттың өту барасында және оны емдеу кезінде әртүрлі сатыда 
сан-қилы көрініс береді. 

Ересек адам мұндай уайымды еңсеруге әрдайым қауқарлы бола 
бермейді, ал жағдай балаға қатысты болса, тіптен күрделеніп кетеді. 
АИТВ балаға жұққанда ата-аналардың басым көпшілігі одан шын 
диагнозын жасырып, орнына АИТВ-жұқпаға қарағанда қоғамда 
стигмамен және кемсітумен байланысы жоқ басқа сырқаттарды ойлап 
шығарып, жағдайды одан бетер күрделендіріп жібереді. Маман АИТВ 
шалдыққандармен жұмыс жасау кезінде осындай жағдайларда ата-
анадан баласының АИТВ шалдыққанын білетінін немесе білмейтінін 
анықтауы қажет, баланың өз диагнозы туралы нені білетінін анықтауға 
тырысуы қажет. АИТВ шалдыққан бала ауруханаға жатуы қажет 
болатындықтан және жақындарынан қол үзуге мәжбүр болатындықтан, 
өз сырқатынан және оның салдарынан хабары болмағандықтан, түрлі 
медициналық амал-әрекеттер тағайындалатындықтан, сонымен 
қатар, айналасындағылар ауруханы және дәрігерлерді айтып 
қорқытатындықтан, қорқынышқа, үрейге бой алдыруы мүмкін.

АИТВ немесе созылмалы сипаттағы сырқат тақырыбы қозғалған 
отбасымен жұмыс жасай бастағанда бірінші кезекте баланың 
психоэмоциялық жағдайына, өз диагнозына қалай қарайтынына, 
диагнозын және оның денсаулығына тигізетін әсерін білетініне және 
түсінетініне назар аудару қажет. Осыған сүйене отырып, диагнозды 
жария етудің өзі АИТВ-мен өмір сүретін адамдармен (АӨСА) ұзақ 
уақыт бойы жұмыс жасаудың тек бір бөлігі ғана болып табылады.  
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2. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН БАЛАЛАРҒА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 
ОТБАСЫЛАРЫНА КЕШЕНДІ КӨМЕК КӨРСЕТУ 
ҚАҒИДАЛАРЫ. АТА-АНАЛАРДЫҢ РӨЛІ МЕН ҚОЛДАУЫ 

Алайда, уақыт өткен сайын АИТВ-статусты құпия ұстау барған 
сайын қиындай береді. Егер ата-ана баласының сырқатына көндіге 
алмаса, іштерінен сырқат болмаса игі еді деп тілесе, баланы шамадан 
тыс қорғаштайды, оған қатарластарымен араласуға тыйым салады, 
бала қоғамнан томаға-тұйық, секемшіл болып өседі, өз-өзіне көңілі 
толмайды, өзін басқаларға ұқсамайтын сияқты сезінетін болады. 
Көбінесе ата-аналарда баласына деген табиғи аяушылық сезімі пайда 
болады. Бірақ АИТВ шалдыққан балаға ықыластылық пен түсіністік 
таныту қажет, оны аяп-мүсіркеуге болмайды. Науқас баладан қолынан 
келмейтін істерді атқаруын күтпеген жөн. Сонымен бірге, баланы 
отбасының өміріне белсенді араласып, үйдегі қолынан келетін істерді 
атқара алмайтын халге жеткізбеу керек.

2.1 
Ата-аналардың диагнозды теріске шығару реакциясы, 
ата-аналардың АИТВ кезінде емделуге және бақылануға 
құлықсыздығы және соның баланың құлықтылығына әсері

АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға (АӨСА) қатысты қоғамдағы 
стигма мен кемсіту деңгейі айтарлықтай жоғары болып қала береді, бұл 
балаларға да қатысты. Сондықтан, отбасылардың бір бөлігі баласының 
сырқаты туралы ақпаратты қатаң құпияда ұстап, әлеуметтік орта 
тарапынан теріс реакция немесе басқа отбасы мүшелері тарапынан 
күтпеген реакция туындауынан қорқуға бейім келеді. Ата-аналар 
баласы өзінің АИТВ шалдыққанын білсе, оны құпия ұстай алмайды 
деп үрейленеді. Көбінесе ата-аналар балаларын бейқам балалық 
шақтан айырғысы келмейді және сырқат туралы ақпаратты баладан 
мүмкіндігінше ұзағырақ құпия сақтауға тырысады, себебі, бала біліп 
алса, депрессияға түсуі немесе психикалық жағдайы нашарлап кетуі 
мүмкін. Кейбір ата-аналар баласына дәрі бергенде оны не үшін қабылдап 
жатқанын айтпауды жөн көреді. 



17#unicefkazakhstan

Көбіне-көп ата-аналар өздері тіпті атауын атамаса да, сырқат 
(диагноз) жайлы қажетсізден-қажетсіз баланың есіне сала береді – 
баланың денсаулығына тым жиі алаңдап, асыра көңіл бөле береді. 
Сырқатты үнемі еске сала беру шарасыздық сезімін тудыруы, 
баланың сырқатқа қатысты невротикалық байламын қалыптастыруы 
мүмкін. Ал кейде ата-аналар баланы жағдайының жақсы екеніне, 
сырқатының ешбір мәні жоқ екеніне сендіре отырып, оны негізсіз 
жұбата береді. Ата-ананың осындай қылығы баламен тілдесуді, 
медициналық бақылауды және емдеу барысын қатты күрделендіріп 
жібереді, ал аталғандардың барлығы АИТВ-мен өмір сүретін бала 
үшін өте қажет. 

Балалар нашар көзқарасқа немесе отбасындағы кикілжіңге 
аса сезімтал, жараланғыш келеді. Жақсы психологиялық жағдайда 
тәрбиеленетін балалардың психикалық және физикалық жағдайын 
қолайлы деп атауға болады. 

ЮНИСЕФ-те балалар аман-саулығының келесі көрсеткіштері 
қолданылады: материалдық әл-ауқат, денсаулық жағдайы мен 
қорғалғандық, білім, отбасындағы және қатарластарымен қарым-
қатынасы, мінез-құлқы мен қатерлер, жасөспірімдердің және 
балалардың өздерінің аман-саулығына қатысты субъективтік көзқарасы. 

АИТВ шалдыққан баланың аман-саулығының кілті болып оған 
қарайтын ересектердің қолайлы психологиялық климат, жайлы және 
мейірімді орта қалыптастыруы табылады. АИТВ-мен өмір сүретін 
баланың ата-анасы немесе олардың орнындағы тұлғалар баланың 
эмоциялық жағдайы орнықты болуы үшін не істей алады? Балаға 
қандай қолдау көрсете алады? АИТВ шалдыққан баланың жағдайында 
бір бұлтартпас шындық бар – бала науқас. Мәселенің дәл осы жағын 
қабылдаған абзал. Отбасы мүшелерінен немесе олардың орнындағы 
тұлғалардан іс-әрекет, күш, төзім мен ішкі күш-қайрат болуын талап 
ететін мәселенің екінші бөлігі – АИТВ-мен өмір сүретін баланың 
өмірінің ұзақтығы мен сапасы.

Шартты түрде келесі мәселелер топтарының ара-жігін ажыратып 
көрсетуге болады:
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1.  АИТВ жұқпасы бар болуымен тікелей 
байланысты медициналық мәселелер:
• Өмір бойы мамандандырылған мекемелерде (ЖИТС-орталықтарда 

немесе орталық аудандық ауруханалардағы жұқпалы аурулар 
кабинеттерінде) инфекционист маманның клиникалық-зертхана-
лық тексерісінен өтіп тұру қажеттілігі;

• Өмір бойы антиретровирусты терапия қабылдау және емделуге 
құлықтылық деңгейі жоғары болу қажеттілігі, әрі осымен 
байланысты медициналық сипаттағы ықтимал қиындықтар (дәрі-
лік құралдардың жанама әсерлері, дәрілік құралдардың бір-біріне 
әсері және басқалар);

• АИТВ жұқпасы әйел адамда болған жағдайда – алдын алу шаралары 
қажет болатындықтан, жүктілікті жоспарлауға едәуір байыппен 
қарау қажеттілігі;

2.  Арнаулы және жалпы медициналық қызметтер 
көрсету барысымен тығыз байланысты мәселелер:
• Құжаттардың жоқтығынан және ЖИТС-орталыққа немесе тиісті 

медициналық мекемеге жету үшін қаражат жоқтығынан медицина 
мамандарына қаралудың қиындығы;

• ЖИТС-орталықтарының ыңғайсыз жұмыс кестесі, науқастарға 
кешенді медициналық көмек көрсететін бейінді мамандардың, 
соның ішінде инфекционист дәрігерлердің жетіспеушілігі;

• Медициналық көмек алуда жас балаларын жалғыз тәрбиелейтін 
аналар ерекше шектелген: балаға қарайтын басқа адамдар 
жоқтығынан әйел адамға ЖИТС-орталықта тексерістен өту, АРВ 
дәрілерін алып кетуге келу, стационарлық көмек алу өте қиын;

• Ата-аналардың өз психологиялық мәселелері болуына байланыс-
ты, әсіресе, АИТВ-статус болса, медицина мамандарына қаралудың 
қиындығы – диагноздың жария болуынан қорқу, өз-өзіне бағыттал-
ған стигма;
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• Мамандандырылған мекемелерде жұмыс жасамайтын медицина қыз-
меткерлерінің АӨСА-ға оң АИТВ-статусы болуы себепті медициналық 
көмек көрсетуден бас тартуға дейін баратын төзбестік танытуының 
жоғары ықтималдығы; 

• Мүмкіндіктері шектеулі балаларға және жасөспірімдерге арналған 
оңалту орталықтарында (өңірлердегі АМСК деңгейінде) қызметтер 
алуға медициналық қарсы көрсетілімдер тізімінде АИТВ-жұқпаның 
болуы.

3.  Беймедициналық мәселелер:
• АИТВ-статусты қабылдаумен, АИТВ-статусты балаға жария етумен 

және басқасымен байланысты психологиялық сипаттағы мәселелер;

• Медициналық кітапшаны рәсімдеу қажеттілігімен және баланың 
немесе ата-ананың өзінің АИТВ-статусын жария етуден қауіптенуі-
мен байланысты баланың ата-анасының жұмысқа орналасудағы 
қиындықтары;

• Құқықтық сипаттағы мәселелер – өңірлерде заңмен белгіленген 
жеңілдіктерді жүзеге асырудың мүмкін болмауы; «АИТВ жұқпасы» 
диагнозының бала асырап ала алмайтын, қамқорлығына 
(қорғаншылығына), асырап алушы отбасына ала аламайтын тұлғалар-
дың сырқаттары тізіміне енгізілуі;

• (АИТВ жұқпасының анадан балаға берілуін болдырмау мақсатында 
емшекпен емізуден бас тарту салдарынан) АИТВ шалдыққан анадан 
туған баланы емшек сүтін алмастырушы өнімдермен тамақтандыру 
қажеттілігімен байланысты материалдық қиындықтар.
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2.2 

Денсаулық сақтау қызметтерімен өзара 
әрекеттестік: сенбеушіліктен серіктестікке.

АИТВ-мен өмір сүретін балаға немесе жасөспірімге арналған кез-
келген медико-әлеуметтік көмек оның ата-анасы/қамқоршылары, от-
басылық қоршаған ортасы арқылы көрсетіледі. Бала жақын адамдары 
тарапынан қолдауға мұқтаж. Өз кезегінде АИТВ-мен өмір сүретін баланы 
тәрбиелейтін ересектердің өзі мамандардың консультациясына және 
қолдауына зәру. Психолог және басқа да МДТ мүшелері ересектерге 
баланың мінез-құлқындағы өзгерістердің себебін түсінуге көмектесе 
алады, ата-ана мен бала арасындағы эмоциялық байланыстардың 
нығаюына септесе алады, ата-аналарға баланың өз денсаулығына 
қатысты ерекшеліктерін білуі қаншалықты маңызды екенін түсіндіре 
алады және осы істі дұрыс атқаруға қатысты кеңес бере алады.

4.  АИТВ-жұқпамен тікелей байланысты емес, бірақ 
медициналық көмек көрсетуге кедергі келтіретін мәселелер:
• Ата-аналардың өмірлік қиын жағдайда қалуы және олардың өмірлік 

маңызы бар қажеттіліктерді (баспана, тамақ, қауіпсіздік) қанағаттан-
дыра алмауы;

• Ата-ананың психобелсенді есірткілік заттар тұтынуы және ішімдік      
ішуі, әрі сонымен байланысты қиындықтар;

• Балаларын жалғыз тәрбиелейтін аналардың мәселелері: жақында-
ры көмектеспейтін, жас баласын мектепке дейінгі білім мекемесіне 
орналастыруға мүмкіндігі жоқ әйел өзін және баласын материалдық 
тұрғыдан асырау үшін жұмысқа шыға алмайды; мектеп жасындағы 
балалары болған жағдайда баланың бос уақытын ұйымдастыру қиын-
дық тудырады – анасы жұмыста болғанда баланың түрлі үйірмелерге, 
баланы үйлесімді дамыту орталықтарына және т.с.с. баруы мүмкін  
емес.
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Психоәлеуметтік мәселелерге қоса заңгерлік, медициналық               
және басқа да салалардың қатысы бар бірқатар сұрақтар легі 
туындайды. Оларды көзге ілмеу АИТВ-мен өмір сүретін науқастар-
дың емдік және алдын алу шараларына қатысу құлықтылығын 
төмендетуге, демек, сырқатты қадағалау тізгінінен айырылуға, 
ЖИТС өрбуі салдарынан өлім құшу қатерінің артуына алып келеді. 

Ата-аналардың/қамқоршылардың АИТВ жұқпасына алғашқы 
реакциясы – теріске шығару. Бұл - есеңгіреп қалған адамдар үшін қорғану 
реакциясы ретінде қалыпты жағдай. Теріске шығару кезеңі бірнеше 
аптаға дейін созылуы мүмкін, ата-аналар медицина мамандарына 
барудан жалтаруы, емделуден бас тартуы мүмкін. Осы уақытта ата-
анамен қарым-қатынасты бұзып алмау маңызды, бірақ, АИТВ жұқпасын 
мойындамау идеясына еш қолдау көрсетпеу керек. АИТВ шалдыққан 
балалары бар отбасылар бастан кешіретін келесі реакция әдетте 
ашу шақыруға ұласады. Бұл ЖИТС орталықтарының мамандарымен 
қақтығыстарға, медицина қызметкерлеріне агрессия көрсетуге, басқа 
отбасы мүшелеріне өкпе артуға және осы сияқты басқа да жайттарға 
алып келуі мүмкін. Осы кезеңде орталық мамандарымен арадағы қарым-
қатынас дүрдараз болуы, ал өзара әрекеттестік ата-ананың қарсылығы 
кесірінен қиындауы ықтимал. Депрессия – диагнозды қабылдаудың тағы 
бір сатысы. Отбасы мүшелерінің бойындағы депрессияны уақытылы 
анықтау және қажетті психоэмоциялық қолдау көрсету маңызды. Осы 
кезеңдерді бастан өткергеннен кейін адам диагнозды қабылдауға – 
сырқат бар екенін ұғынуға – аяқ басады. Бұл – орасан зор жетістік, яғни 
отбасымен жемісті жұмыс жасауға және баланың толық аман-саулығына 
қол жеткізуге болады. 
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3. 
БАЛАНЫ ЕМДЕУДІҢ ЖӘНЕ КҮТІМ 
КӨРСЕТУДІҢ КЕШЕНДІ ӘДІСТЕМЕСІ

 АИТВ жұқпасы – созылмалы сырқат, одан жазылудың амалда-
ры әзірше беймәлім, сондықтан, АИТВ-мен өмір сүретін адамдар 
өмір бойы/үнемі медициналық бақылауда болуы тиіс. ДДСҰ осы 
сырқатты емдеуге және көмек көрсетуге кешенді әдістеме қолдануға 
кеңес береді, аталмыш әдістеме науқастың денсаулығына қатысты 
қажеттіліктерінің барлығын қамтиды, олардың көпшілігі науқастың 
өмірі барысында өзгеріп отыруы мүмкін. Осы әдістеменің негізінде 
жатқан қағиданы «сырқатты емес, адамды емдеу» деп атауға болады.

АИТВ шалдыққан балаларға көмек көрсетуді ұйымдастыру 
көптеген міндеттер артады, олардың бірі - АИТВ шалдыққан 
балаларға және олардың отбасыларына психологиялық, әлеумет-
тік, консультациялық-оңалту және ақпараттық көмек беру. АИТВ 
шалдыққан баланы тәрбиелеп отырған адамдар медициналық, 
әлеуметтік және психологиялық қолдауға ұдайы мұқтаж. 
Психологиялық көмек әдетте дербес/топтық консультация, дербес, 
отбасылық немесе топтық психотерапия түрінде көрсетіледі. Кәсіби 
қолдау көрсетумен тең дәрежеде және бір мезетте қолдау көрсету 
және дағдарыстан шығару тәсілі АИТВ шалдыққан басқа балалар 
мен жасөспірімдер үшін еріктілер немесе тең дәрежелі тәлімгерлер 
ретінде оқытылған АИТВ шалдыққан балалардың ата-аналары 
арасынан шыққан «тең-теңіне» қағидасы бойынша жұмыс жасайтын 
кеңесшілердің көмегі, қолдау және/немесе өзара көмек топтары да 
АИТВ шарпыған балаларға және отбасыларға көмек көрсетудің тиімді 
құралы бола алады.
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3.1 

Баланың және оның отбасының қажеттіліктерін бағалау.

Отбасында АИТВ шалдыққан баланың болуы да ата-ана тарапынан әлеумет-
тік көмек алудың психологиялық және заңгерлік тұстарына қатысты көптеген 
сұрақтарын туындатады. АИТВ шалдыққан баланың өмірі тиісінше сапалы болуын 
қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігі болып антиретровирустық терапияның 
(АРТ)  баршаға қолжетімділігі табылады.  Балалардың АРТ-ға қолжетімділігі басынан 
бастап-ақ кепілдендірілген. Бірақ баланы медициналық жағынан қамсыздандырудан 
басқа да, маңызы еш кем емес психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік-эко-
номикалық мәселелер де бар, солардың уақытылы шешілуіне балалардың орнықты 
психоәлеуметтік дамуын, резилиенттілігін (төзімділігін) және қоғамдағы әлеуметтік 
инклюзиясын нығайту үшін созылмалы ауруларға (АИТВ, туберкулез, гепатит және 
т.б.) шалдыққан балаларға көппәндік мамандар тобы тарапынан тиісінше күтім көр-
сету және кешенді сүйемелдеу тәуелді болып келеді. 

Отбасындағы түйіткілді мәселелерді қарастыра отырып, осыған дейін айтылған-
дай, баланың және оның жақындарының қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын ескеру 
керек. Оларға өмірлік мәселелерін шешуге көмектесе отырып, мамандарға АИТВ 
және созылмалы сипаттағы басқа да сырқаттар (туберкулез, гепатит және т.б.) 
болғанда денсаулық жағдайын жақсарту бағытында әлдеқайда оңтайлы жұмыс 
жасау мүмкіндігі беріледі.

ОТБАСЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЛЕСІ ҚАҒИДАЛАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ:

• Әрдайым баланың мүдделері мейлінше жақсы қамтамасыз етілуін 
басшылыққа алу, ал бала үшін биологиялық отбасымен қалуы бәрінен 
де дұрыс.

• Баланың құқықтары шартсыз, ата-ананың құқықтары шартты.
• Жекелеген жағдайларда балаларды қорғау қажет болғанда ғана оларды 

үйінен алып кетуге болады.
• Балаға зорлық-зомбылық пен немқұрайдылық та, туған отбасынан 

айырып, басқа отбасына/ортаға орналастыру да жарақат салуы мүмкін.
• Отбасылардың көпшілігі балаларына зиян келтіргісі келмейді.
• Отбасылардың көпшілігі өз бетінше дами алады және мәселелерін шеше 

алады.
• Ата-аналарға билік жүргізбей, жұмысқа қатыстыру керек.
• Әр отбасының өз мықты жақтары бар.
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Созылмалы сырқаты бар бала өмір сүретін отбасылармен жұмыс 
жасау жағдайды басқарудың (кейс-менеджмент) 2 кезеңінен тұрады:

Кейс-менеджмент – бұл баланың дені сау болып өсу, даму, қа-
уіпсіздік қажеттіліктеріне сай келетін қызметтерді алуда бағалау, 
жоспарлау, көмек пен қолдау көрсету біріктірілген процесс. Аталмыш 
процесс баланың ата-анасымен және отбасымен қарым-қатынас орнату, 
қолжетімді ресурстарды бірлесіп талқылау және іздеу арқылы жүзеге 
асырылады. Кейс-менеджмент барысында ынтымақтастыққа дайын 
емес немесе байланыс орнату қиын отбасылармен жұмыс жасау ықти-
мал екенін ескеру қажет2. 

1-кезеңге баланың қажеттіліктерін бағалау, орта қауіпсіздігін баға-
лау, қатерлерге әсер ететін факторларды бағалау, отбасын кешенді 
бағалау кіреді.

2-кезеңге созылмалы сырқатқа шалдыққан балаға және оның отбасына 
біріктірілген қызметтер кешенін көрсету, оның ішінде психологиялық кон-
сультация, ата-анамен және баламен дербес дәрістер топтамасын өткізу, 
әлеуметтік қорғау, білім және қосымша қызметтер алу үшін сүйемелдеу 
кіреді. АМСК мамандарының көппәндік тобының, созылмалы сырқаттарға 
шалдыққан балаларға қолдау көрсету орталықтарының қызметтері баланы 
және отбасыны сүйемелдеу жоспары негізінде көрсетіледі. Әр қызмет ба-
ланың нақты қажеттіліктеріне сай қалыптастырылады.

Балаға диагностика жасау мақсаты – баланың жасына сай даму 
деңгейін (физикалық, әлеуметтік, танымдық даму деңгейін және 
дамудағы ауытқушылықтарын) анықтау.

Қауіпсіздікті бағалау мақсаты – бағалау жүргізіліп жатқан 
кездегі балаға тікелей ауыр зиян келу қатері деңгейін бағалау.

Қатерлерді бағалау мақсаты – балаларға қатыгездік көрсетуге 
септесетін немесе қатыгездік көрсету немесе болашақта негізгі 
өмірлік қажеттіліктерді қанағаттандырмау ықтималдығын азайта-
тын факторларға талдау жасау.

2   INTER AGENCY GUIDELINES FOR CASE MANAGEMENT & CHILD PROTECTION, THE ROLE OF CASE MANAGEMENT 
IN THE PROTECTION OF CHILDREN: A GUIDE FOR POLICY & PROGRAMME MANAGERS AND CASEWORKERS 
JANUARY 2014, UNICEF, Global Child Protection Working Group
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Отбасын кешенді бағалау мақсаты – отбасы ішінде және тысқары 
ортада бала және жасөспірім үшін орнықты жағдай мен байланыстар 
болуы үшін отбасының жағдайын, оның айналасындағы ортаның және 
отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды талдау, ата-ана-
ның когнитивтік, эмоциялық және психоәлеуметтік даму деңгейін 
және бейімділік дағдыларының даму дәрежесін анықтау, ата-ананың 
тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу, зиянды әдеттерге және ішімдікке 
тәуелділігі, әлеуметтік депривация бар-жоғын анықтау, отбасының 
мықты жақтарын және отбасы мүшелерінің қабілеттерін анықтау.

Баланың және отбасының қажеттіліктерін бағалау жағдайды нақты 
түсіну үшін және отбасы мен бала мұқтаж қызметтердің сан түрін 
ұсынатын әрі қарайғы сүйемелдеу жоспарын жасау үшін қажет. 

Бала мен отбасы қажеттіліктерін бағалауды ұйымдастыру. Бағалауды 
балаға және оның отбасына консультация беретін мамандар командасы 
жүргізеді, бағалау жүргізу мерзімі бір айдан аспауы тиіс. Бағалауды 
келесі мамандар жүргізуі тиіс: педиатр дәрігер, мейірбике, психолог, 
бейүкіметтік ұйым өкілі, әлеуметтік қызметкер, тең дәрежелі кеңесші 
– созылмалы ауру шалдыққан баланың ата-анасы. Бағалау барысында 
баланың, оның отбасының өмірінің барлық тұстары, баланың денса-
улық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау қызметтеріне қолжетімділігі, 
баланы депривациядан және зорлық-зомбылықтан қорғау, әлеуметтік 
инклюзия қаралады. Бағалау жүргізу сауалнамасы А қосымшасында 
келтірілген.
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3.2 

Қажеттіліктерді басымдығына қарай жіктеу және 
созылмалы ауруларға шалдыққан балаларды және олардың 
отбасыларын әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеудің 
кешенді қызметтері жоспарын жасау. Кейс-менеджмент.

Жағдайды басқару кешенді түрде көппәндік деңгейде денсаулық сақтау 
мекемесіндегі, сонымен қатар, басқа ведомстволардағы (мысалы, әлеумет-
тік қорғау, білім органдары, ішкі істер департаменті, әкімдік, бейүкіметтік 
ұйымдар және басқалары) түрлі мамандардың қатысуымен жүргізіледі3. 

Тереңдетілген бағалау жүргізу кезінде 1-суретте көрсетілген құралды 
қолдануға болады. Аталмыш құралдың қолайлылығы болып баланың және 
отбасының анықталған қажеттіліктеріне қарай денсаулық сақтау, білім, 
әлеуметтік қорғау, ювеналдық юстиция салаларындағы түрлі мамандарды 
тартумен біріктірілген қызметтер кешенін жоспарлау мүмкіндігі табылады.

Суретте АИТВ-мен өмір сүретін баламен және оның отбасымен жұмыс 
жасағанда назар аудару қажет болатын бала өміріндегі басты тұстар мен 
олардың құрамдас бөліктері келтірілген. Баланың қажеттіліктері тиісті 
аясына сай түсіндіріледі:

- Отбасы; 
- Қауымдастық; 
- Мәдениет/дін; 
- Этникалық шыққан тегі; 
- Экономикалық жағдай; 
- Саясат.
Нақты мәселемен жұмыс жасау жоспарын жасау кезінде осындай 

қажеттіліктерді ескерген жағдайда болашақ әрекеттердің және ықтимал 
нәтижелердің толық көрінісіне ие боламыз. Тиімді жоспар нақты, өлшенбелі, 
орындалатын, шынайы және мерзімі шектеулі болуы тиіс.

Баламен жұмыс жасау кезінде, оның жасын ескере отырып, түрлі психоте-
рапиялық әдістемелерді пайдалануға кеңес беріледі. Сурет салу, ертегілер, 
шығармашылық және ойындар сияқты «балаға мейірімді әдістер» арқылы 
балалармен тіл табысып кету қажет.

3     Integrating Case Management for Vulnerable Children, UNICEF, February 2017
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Әр баланың физикалық және психологиялық жасын, қызығушылықтарын 
және қажеттіліктерін ескере отырып, баламен және оның отбасымен жұмыс 
жасау жоспары дербес түрде жасалады. Жасөспіріммен бірге зерттеу қажет 
тақырыптар тізімі төменде сәйкес стандартта келтірілген.

 

СӘТТІ БАҒАЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ҚАҒИДАЛАР:
• бағалау балаға бағытталуы тиіс;
• БАЛАМЕН шынымен КЕЗДЕСУ үшін шара қолданыңыз;
• баладан не күтуге болатынын және баланың қандай мүмкіндік-

тері болуы тиіс екенін түсіну үшін баланың даму кезеңдерін білу 
қажет;

• баланың әлеуметтік және физикалық ортасын ескере отырып, 
оны түсіну керек;

• бағаланатын баланың бойындағы ерекшеліктеріне, мысалы, 
шектеулі мүмкіндіктеріне немесе ұлтына байланысты қолайсыз 
жағдайда қалуын және кемсітілуін болдырмау үшін шара қолда-
ну қажет. Осындай балалардың қолайсыз жағдайын түзеу үшін 
қолыңыздан келгеннің барлығын жасаңыз;

• ата-аналарды бағалау, жоспарлау, әлеуметтік көмек беру және 
баланың қоғам қатарына ойдағыдай қосылуына, инклюзияға, 
өз-өзіне қызмет көрсету және жоспарлау дағдыларын мең-
геруіне бағытталған басқа да қызметтер көрсетуге белсенді 
қатыстырыңыз;

• баланың және отбасының мықты жақтарын анықтаңыз, соларды 
негізге алыңыз. Қажеттіліктерді бағалау кезінде баланың және 
отбасының мықты жақстарына негізделген ұнамды әдістемені 
қолданыңыз;

• ведомствоаралық әдістемені пайдалану үшін басқа мемлекеттік 
органдармен және мамандармен бірге жұмыс жасаңыз;

• баланы және оның отбасын бағалауды бір реттік шара емес, 
тұрақты процесс деп қабылдаңыз. Осылайша баланың қажетілік-
терінен толығырақ көрініс аласыз және баланың жағдайын түзеу 
үшін шара қолдана аласыз;



28

• сіз байқаған барлық жайттар нақты деректерге негізделуі тиіс. 
Өз тұжырымдарыңызды және әрекеттеріңізді негіздей алуыңыз 
тиіс. Ешқашан жалпы болжамның немесе біржақты пікірдің 
әсерімен әрекет етпеңіз.

Балаға/жасөспірімге қызметтер көрсетуді жақсартуға арналған 
іс-шаралар жоспары аман-саулықты, қатерлерді бағалауға сүйене 
отырып жасалып, сәйкесінше көмек көрсету бағыттары анықталады. 
Созылмалы сырқаттарға шалдыққан балалары бар отбасылармен 
жұмыс жасау кезінде кейс-менеджментті ұйымдастыру үшін 
Қазақстандағы ЮНИСЕФ Өкілдігімен бейімделген «Алғашқы ме-
дико-санитарлық көмек деңгейінде жағдайды жүргізу алгоритмі»4  

құралы ұсынылады, ол 9 қадамнан тұрады:

Қадам  1. Баланың қажеттіліктерін Орталық/АМСК 
мекемесінің қызметкерінің бастапқы бағалауы.

Қадам 2. Жоғар қатер жағдайын жүргізу үшін 
жауапты тұлғаны (кейс-менеджерді) тағайындау.

Осыдан кейін, 1 күн ішінде Орталықтың бас дәрігері/үй-
лестірушісі отбасын бақылайтын жауапты қызметкерді тағайын-
дайды. Жауапты қызметкер – отбасымен жұмыс жасау жоспарында 
көрсетілген іс-шараларды жүзеге асыру уақытында отбасын және 
баланы/жасөспірімді бақылайтын, көрсетілетін қызметтер сапа-
сына мониторинг жүргізетін және қажетті консультациялар өткі-
зетін маман. Жоғар қатер жағдайын жүргізу үшін жауапты  тұлға 
(кейс-менеджер) Орталық басшысы/АМСК бас дәрігері болады. 
Жоғары қатер жағдайында кейс-менеджер Орталық басшысының/
АМСК бас дәрігерінің бұйрығымен тағайындалады. 

4     УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ ПАТРОНАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. ЮНИСЕФ, 
Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ) Министерства здравоохранения РК, Союз 
Медицинских колледжей Казахстана. 2018.
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Қадам 3.  Отбасына әлеуметтік қызметкердің баруы 
және тереңдетілген (қайталама) бағалау жүргізуі. 

Тереңдетілген бағалау отбасыларға орташа және жоғары әлеуметтік 
ұрымталдық қатері төнгенде жүргізіледі. Аталмыш тереңдетілген баға-
лау жүргізу қызметін әлеуметтік қызметкер Орталық немесе АМСК қыз-
меткерінің бастапқы бағалау нәтижелері негізінде отбасында барғанда 
көрсетеді. Бастапқы бағалау туралы ақпаратты көппәндік команда (бас 
дәрігер, учаскелік ЖТД, Орталық үйлестірушісі) жұмысын үйлестіретін 
тұлға ұйымдастырады және тапсырады. 

СУРЕТ 1.  БАЛАНЫҢ АМАН-САУЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ҚҰРАЛЫ.

денсаулықбілім

эмоциялық  

мінезқұлықтық дамуы

сәйкестендіру

отбасылық 

және әлеуметтік  

қарым-қатынастар

әлеуметтік бейнесі

өз-өзіне күтім 

көрсету  дағдылары

тарихы және тіршілігі, кең отбасы, баспана, 
жұмыс жасау, кіріс, отбасының әлеуметтік 

интеграциясы, қоғам  ресурстары 

бағалау құрылымы

негізгі
 күтім

қауіпсіздікті 

қамтаасыз ету

эмоциялық жылу

қолпаштау

жетекшілік және 

шекаралары 

тұрақтылы

ата-ананың әлеуетібала
ның дам

у қ
аж

етт
ілі

кте
рі

отбасы факторлары және ортасы

Баланың 
қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 
және амансау  

болуына 
септесу

Әлеуметтік қызметкер Үйлестірушіден ақпарат алғаннан кейін 3-7 күн 
ішінде тереңірек және жан-жақты бағалау жүргізеді, бағалау барысында ар-
найы бекітілген формаларға (1-суреттегі қажеттіліктер үшбұрышы, отбасының 
эко-картасы, баланың эко-картасы және т.б.) сай бағалау форматын қолданады. 

Денсаулық, баланы ерте жастан дамыту, білім, әлеуметтік қорғау, баспана 
мәселелері бойынша мұқтаждықты анықтау үшін қажеттіліктер үшбұрышының 
көмегімен тереңдетілген бағалау жүргізу барысында бала және отбасы тура-
лы ақпарат жинауға пайдалы формалар, соның ішінде балаға және отбасына 
қатысы бар туыстар және мамандар арасында сауалнама жүргізу формалары 
төменде келтірілген.
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Қадам 4. Баланы және отбасын психо-әлеуметтік 
сүйемелдеу жоспарының жобасын жасау.

 Әлеуметтік қызметкер барып, қайталама бағалау жүргізгеннен 
кейін 7-10 күн ішінде АМСК/Орталық мамандарының командасы 
(инфекционист дәрігер, мейірбике, ЖТД, әлеуметтік қызметкер, әрі 
мемлекеттік мекемелердің және бейүкіметтік сектордың басқа да 
мамандарын тарта отырып) ОТБАСЫН ЖӘНЕ БАЛАНЫ СҮЙЕМЕЛДЕУДІҢ 
ДЕРБЕС ЖОСПАРЫ жасалады.

Отбасын сүйемелдеу жоспары әр отбасы мүшесінің қажеттіліктерін 
ескеруі тиіс және білім (баланы балабақша тобына, ерте жастан дамыту 
орталығына орналастыру, мектепке дейін дайындау, қосымша білім 
беру  мекемесіне орналастыру, баланы мектеп бағдарламасы бойынша 
оқыту үшін репетитормен қосымша дәрістер беру, емтиханға дайындау, 
эмоциялық қолдау топтарына қатыстыру) және ата-аналардың 
дағдыларын дамыту (мысалы, салауатты өмір салтын дәріптеу, ата-
аналардың балаларды ұнамды жолмен тәрбиелеу дағдыларын және 
созылмалы сырқатқа шалдыққан баланы белгілі бір тәртіппен емдеуді 
қолдауға құлықтылығын күшейту, жұмысқа орналасу, қосымша 
білім алу, өткір және созылмалы күйлерді басқару, жұмыс іздеу 
стратегиялары), көмекке мұқтаж әр отбасы мүшесінің біліктілігін, ынта-
құлшынысын арттыру, зорлық-зомбылық, немқұрайдылық, жақын 
отбасы мүшелерінен айырылу нәтижесінде психо-эмоциялық зақым 
келтірілгені анықталған жағдайда оңалту сынды бағыттарды қамтуы 
қажет.

Отбасының мақсаттары, отбасы жоспарының міндеттері мен 
қызметтері баламен, ата-анамен/қамқоршылармен және жоспарды 
орындауға септесе алатын басқа да серіктестермен және/немесе 
мекемелермен тығыз ынтымақтастықта әзірленуі тиіс. 

Баламен/отбасымен келісілген міндеттер негізді және орындалатын 
болуы қажет. Қалаулы нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті уақыт 
мөлшерін жоспарлау керек. Жоспарланатын әрекеттер баланың/
отбасының соларды орындай алу қабілетін, сонымен қатар, сол 
әрекеттерді қаржыландыратын қолжетімді ресурстарды ескеруі керек.
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Әзірленген жоспарға баланың ата-анасы/қамқоршысы, бастапқы бағалау 
жүргізуге тартылған маман, іс-шараларды жүзеге асыруға, олардың сапасына 
мониторинг жүргізуге және олардың орындалуын үйлестіруге қатысатын 
мейірбике, әлеуметтік қызметкер және ЖТД қол қояды.

Көппәндік мамандар командасы анықтайтын араласу шаралары бала 
отбасының орнықтылығын арттыруға, ұзақмерзімді келешек әрекеттерді 
айқындауға бағытталған. Қажет болса, отбасылық конференциялар, ерлі-
зайыптыларға шешім іздейтін консультация беру, топтық дәрістер сияқты түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, психотерапия амалына жүгінуге болады. Балаларға 
қолдан келетін көмек пен қамқорлық көрсету, тиісті органдарға жолдау (білім, 
мамандандырылған медициналық қызмет көрсету, әлеуметтік қорғау, баспана, 
заңгерлік консультация, медициналық және мінез-құлықтық консультация) 
арқылы қызметтер көрсетуді жоспарлау керек. Қызметтерді үйлестіру, әсіресе, 
ересектерге арналған мекемеге ауыстыру кезінде, көмек көрсету аяқталғанда 
көрсетілген қызметтерге мониторинг жүргізу және бағалау керек. 

ОТБАСЫН СҮЙЕМЕЛДЕУДІ ТИІМДІ 
ЖОСПАРЛАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

 Әмбебап-озық модельді пилоттық тәртіпте енгізу кезінде жағдаймен 
жұмыс жасау тәжірибесі көрсеткендей, көптеген қызметкерлер жоспарды 
жасау кезінде нақты алгоритм ретін түсінбеген, мақсатты және қажетті 
қызметтерді айқындауға баланың отбасы мүшелерін қатыстырмаған, 
осының барлығы араласу шараларының сапасына әсер еткен. 

Алған сабақтар негізінде мамандар және серіктестер жоспар жасау 
үшін келесі нұсқауларды әзірледі:

1. Отбасының ұрымталдығын бағалап, қажеттіліктерін анықтаған соң, 
дербес отбасы жоспарын жасаңыз.

2. Отбасының нақты және түсінікті мақсаттарын және әрекеттерін ай-
қындаңыз. Осыны баламен, ата-анамен/қамқоршымен және басқа да 
серіктестермен және/немесе мекемелермен тығыз ынтымақтастықта 
жасау керек.

3. Баланы қатыстырыңыз. Баланы қатыстыру оның жасына және даму 
деңгейіне байланысты. Қимыл-қозғалысының шектелуі, сөйлей алмауы 
немесе ақыл-ойы бұзылыстары жоспарлауға қатысуға кедергі емес.



32

4. Баланың және отбасының анықталған қажеттіліктері 
негізінде емхананың және басқа да мекемелердің қыз-
меттерін қосыңыз. Мысалы, егер тіл дамыту қажет екенін 
анықтасаңыз, жоспарға басқа мекемелердегі тіл дамыту 
мамандарымен жұмыс жасау, даму қажеттіліктері, отба-
сылық ортаны қажетсіну, ата-ананың баласының қажет-
тіліктерін қанағаттандыру қабілеті қосылады.

5. Жоспарды орындау мерзімін баланың/жасөспірімнің қа-
жеттіліктеріне қарай жоспарлаңыз.

6. Есіңізде болсын, жоспарды орындау мерзімі қауіпсіздікке 
төнген қатер дәрежесіне және қызметтерге, қорғауға 
мұқтаждық деңгейіне тәуелді болады. Қатер дәрежесі 
неғұрлым жоғары болса, нақты әрекеттерге қатысты 
мерзімдер соғұрлым қысқа болуы тиіс.

7. Отбасының қолынан келмейтін істерді жоспарламаңыз. 
Баланың/отбасының жоспарланған әрекеттерді орындау 
қабілетін және ресурстарын ескеріңіз. Басқа мекемелер 
(беүкіметтік ұйымдар, дағдарыстық орталықтар, әкімдік, 
жұмыспен қамту орталығы, көші-қон полициясы, балалар-
ды дамыту орталығы) қолдау көрсете алатынын ұмытпаңыз.

8. Жоспарлауға баланың/жасөспірімнің және отбасының 
анықталған қажеттіліктеріне жауап ретінде көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асырудағы құзырет деңгейіне қарай 
басқа да мамандарды (аты-жөні, мекеме, байланыс дерек-
тері) белсенді қатыстырыңыз.

9. Баланың, отбасының қажеттіліктерін бағалау және іс-ша-
раларды жоспарлау үшін ведомствоаралық комиссияға 
басқа мамандарды қатыстырғанда дербес жоспар икемді 
болып қала беруі тиіс екенін естен шығармаңыз.

10. Жоспардың орындалуын қадағалаңыз (мониторинг жоспа-
рын жасаңыз), мақсаттар мен әрекеттерді қайта бағалаңыз, 
өзгертіңіз. 
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Қадам  5. Жоспарды бекіту.

Жоспар жобасы консилиум талқылауына және қабылдауына 
шығарылады (орташа қатер жағдайында аға мейірбике, ЖТД, 
әлеуметтік қызметкер, қажет болса, басқа да мамандар қатысады, 
жоғары қатер жағдайында аталғандарға қоса бөлім меңгерушісі, бас 
дәрігер немесе оның орынбасары, әрі басқа секторлардың және ҮЕҰ 
мамандары қатысады). Жоспар 3 күннен кешіктірілмей қабылдануы 
тиіс. Егер отбасына шұғыл шаралар қажет болса, консилиумның 
төтенше жиналысы өткізіледі.

Қадам  6. Жағдайды басқару және қызметтер көрсету 
бойынша басқа секторлармен және ҮЕҰ-мен байланысу.

Әлеуметтік қызметкердің және Орталық/АМСК қызметкерінің міндетті 
түрде балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғаушы мемлекеттік және 
мемлекеттік емес мекемелердің дерекқоры, олар көрсететін қызметтер 
тізімі, жауапты тұлғаларының мекен-жайлары мен байланыс деректері 
болуы тиіс. Баланы және отбасын психоәлеуметтік сүйемелдейтін 
мекемелер тобын анықтау кезінде кешенді үздіксіз қолдау көрсету үшін 
отбасыларды тиісті мекемелерге жолдау мүмкіндігіне ие болу мақсатында 
жергілікті қауымдастықта отбасына қолдау көрсету ресурстарының 
картасын жасау керек. 

Сонымен бірге, атамыш мекемелерге жұмыстан тыс уақытта және 
төтенше жағдайларда жүгіну жолдарын қарастыру керек. Қатыгездік, 
зорлық-зомбылық, немқұрайдылық, баладан бас тарту қатері және 
баланың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқа да 
факторлар анықталған жағдайда шұғыл шаралар қолданылады, яғни 
әлеуметтік қызметкер патронаж мейірбикесімен және дәрігермен бірге 
алдын алу немесе жағымсыз салдарды жою бойынша бірқатар превентивтік 
шараларды жоспарлайды (ата-анамен немесе қамқоршымен әңгімелесу, 
аудандық білім бөлімінің қорғаншылық органдарына хабар беру, Ішкі 
істер департаментімен, дағдарыстық орталықтармен, отбасылық типті 
ұйымдармен, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарымен 
әрекеттестік: маманмен байланыс телефондары, лауазымы), әрі отбасы 
туралы мәліметтерді тиісті ведомствоаралық әрекеттестік құрылымдарына 
береді.
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Қадам  7. Жоспарды қайта қарау. 

Белсенді патронаж жоспарларын және отбасыны дамыту жоспар-
ларын ара-тұра қайта қарап отыру қажет. 

Отбасын сүйемелдеудің дербес жоспарын қайта қарау жұмысты 
түзетуге, жаңа мақсаттар мен міндеттер, мерзімдер белгілеуге, өзара 
әрекеттестікке басқа мамандарды тартуға, сонымен қатар, егер бала-
ның өмір сүру жағдайы тұрақтанса және қауіпсіз бола түссе, жұмысты 
ресми түрде аяқтауға мүмкіндік береді.

Қадам  8. Мониторинг.

Жүйелі мониторинг әлеуметтік қызметкерге баланың/отбасының 
қажеттіліктеріндегі өзгерістерге қатысты жылдам әрекет етуге және 
соған сәйкес көрсетілетін қызметтерді қайта қарауға мүмкіндік береді.

Демек, әлеуметтік қызметкер 1) баланың/отбасының жағдайына; 
2) дербес жоспардың жүзеге асырылуына; 3) баланың/отбасының 
дамуындағы ілгерілеуге ұдайы мониторинг жүргізіліп отыруын қамта-
масыз етуі тиіс

Қадам  9. Жағдайды жабу. 

Жағдайды жабу – отбасы мен әлеуметтік қызметкер және, бәлкім, 
АМСК командасымен арадағы қарым-қатынасты тоқтату. Жағдайды 
жабу туралы шешімді қабылдаудың алдында қызметтерді жоспарла-
уға және жүзеге асыруға қатысқан көппәндік мамандар командасы 
Жоспарды орындау барысын қайта қарауы тиіс.

Мұндай қайта қарау қандай қажеттіліктер қанағаттандырылға-
нын, ішінара қанағаттандырылғанын және қанағаттандырылмағанын 
анықтауға мүмкіндік береді. Көрсетілген қызметтердің балаға/
отбасына тигізген әсері және көрсетілмей қалған қызметтер қара-
лады. Айқындалған қызметтердің барлығын көрсету аяқталғанда 
қажеттіліктерді бағалау нәтижесінде отбасын сүйемелдеу жоспарында 
отбасымен жасалған жұмыс қорытындыланады. 
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Отбасын сүйемелдеудің дербес жоспарын жүзеге асыру барысын қайта 
қарау барысында ведомствоаралық мамандар командасымен келесі қағи-
даттар негізінде жағдайды жабу туралы шешім қабылдануы мүмкін:

• отбасының жағдайы айтарлықтай тұрақты, мысалы, баланың 
денсаулығы жақсарған, дәрі қабылдау және мамандарға бару 
құлықтылығы отбасы тарапынан тұрақты және орнықты, баспана 
мәселесі шешілген, ата-ана жұмысқа орналасқан;

• ата-ананың балаға күтім көрсету және оның оңтайлы дамуына 
жағдай жасау қабілеті қалыптасқан;

• баланың негізгі қажеттіліктері қанағаттандырылған;
• отбасының материалдық жағдайы жақсарған;
• отбасындағы қарым-қатынас жақсарған.

Отбасына бару, қатерлерді анықтау, бастапқы бағалау
Патронаж мейрібикесі

Кейс-менеджер тағайындау
Бас дәрігер/аға әлеуметтік қызметкер

Отбасына бару, екінші бағалау
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер

Отбасы жоспарының жобасын дайындау
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер

Жоспарды бекіту
Консилиум

Жағдайды жүргізу және басқа қызмет көр-
сету секторларымен БҮҰ байланыс
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер

Отбасы жоспарын қайта қарау
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер
Бас дәрігер/аға әлеуметтік қызметкер

Жағдайды жабу және мониторинг
Бас дәрігер/аға әлеуметтік қызметкер
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер

Мониторинг
Әлеуметтік қызметкер/кейс-менеджер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СУРЕТ 2.  ЖАҒДАЙДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТОҒЫЗ ҚАДАМЫ
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ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРГЕ АҚПАРАТ БЕРУ ҮШІН 
АМСК/ОРТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ АНЫҚТАЙ АЛАТЫН 
ЫҚТИМАЛ ОТБАСЫ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНІҢ ТІЗІМІ:

ҚАЖЕТТІЛІКТЕР

ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ

Уақытша баспана беру;
Баспананы жөндеуге көмектесу;
Баспананы жалға алуға көмектесу;
Жұмыс табуға көмектесу;
Әлеуметтік жәрдемақылар тағайындау;
Жас бойынша зейнетақы тағайындау;
Мүгедектік бойынша зейнетақы тағайындау;
Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
зейнетақы тағайындау; 
Гуманитарлық көмек көрсету (азық-түлік, 
сабын-жуу құралдары, киім және т.б.);
Материалдық көмек көрсету;
Шағын несие алуға көмектесу;
Зорлық-зомбылық құрбандарына арналған 
дағдарыстық орталықтар қызметтерін 
көрсету;
Пана беру қызметтерін көрсету;
Отбасыларға және балаларға қолдау көрсету 
орталықтарының қызметтерін көрсету;
Оңалту орталықтарының қызметтерін көрсету;
МСЭК (медико-әлеуметтік сарапшылық 
комиссия) қызметтерін көрсету; 
Қыс мезгілінде жанар-жағармаймен (көмір, 
отын) қамтуға көмектесу;
Басқа.

Төлқұжат алуда заңгерлік көмек көрсету;
Тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркелуде 
заңгерлік көмек көрсету;
Мемлекеттік әлеуметтік қамту жүйесінде 
азаматтардың әлеуметтік қызмет алу құқығы 
бойынша заңгер консультациясы;
Адвокаттық көмек қызметтері;
Зейнетақылар, жәрдемақылар алу, 
қамқорлық/қорғаншылық рәсімдеу, бала 
асырап алу үшін құжаттарды жинауға 
көмектесу, материалдарды сотқа тапсыруға 
көмектесу;
Туыстық байланыстарды іздеу және қайта 
жалғау;
Әрекетке қабілетсіз азаматтардың мүліктік 
мүдделерін қорғау;
Кәмелетке толмағандардың құқықтарын 
қорғау және сақтау бойынша құқықтық көмек 
көрсету;
Басқа.

Отбасы мүшелерінің пікірі мен ескертпелері (соның ішінде, келіспеуі).
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ҚАЖЕТТІЛІКТЕР

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ

Моральдық-психологиялық қолдау көрсету;
Психолог қызметтерін көрсету;
Бала мен ата-ана қарым-қатынасын 
қалпына келтіруге көмектесу;
ПМПК аясында консультация беру;
«Ерте араласу» орталығының қызметтерін 
көрсету;
Балаларды бейімдеу (абилитация) және 
оңалту мәселелері жөніндегі күндізгі 
орталықтардың қызметтерін көрсету;
Денсаулығында ауыр және көптеген 
шектеулері бар тұлғаларды мамандандыр-
ылған мекемелерге интеграциялау үшін 
қолдау көрсету;
Мектеп пен ата-ана арасындағы байланысты 
нығайту;
Өзара қолдау көрсету топтарында, қарым-
қатынас клубтарында дәрістер ұйымдастыру 
және өткізу;
Әлеуметтік-педагогикалық консультация;
Басқа.

Аумақтық аурухана қызметтерін көрсету;
Жоғары білікті медициналық көмек көрсету;
Шипажайлық-курорттық емдеу;
Психотерапевт қызметтерін көрсету;
Дәрі-дәрмек сатып алуға материалдық көмек 
көрсету;
Денсаулық сақтау мекемелерінде баладан бас 
тарту қатері туындаған жағдайда консультация 
беру;
Қызметтер көрсету (Аналар үйі және т.б.);
Салауатты өмір салты және отбасыны жоспар-
лау туралы профилактикалық әңгімелер 
жүргізу;
Басқа.

Отбасы мүшелерінің пікірі мен ескертпелері (соның ішінде, келіспеуі).
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БАЛА МЕН ОТБАСЫНЫҢ ҰРЫМТАЛДЫҒЫН 
ТУДЫРА АЛАТЫН ЫҚТИМАЛ ҚАТЕР 
ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ:

№ Балаларға/жасөспірім-
дерге төнетін қатерлер

Тереңдетілген бағалау 
жүргізу шаралары

Службы, которые 
планируется 

задействовать

1
«Отбасы»
Қамқоршылармен/ата-анамен 
арада байланыс жоқтығы 

Әңгімелесу, дербес, топтық 
сессияларға қатысу (мақсат – 
жете түсінбеу себебін табу)

МДТ, психолог, ҮЕҰ

2

Ең аз деген тұрмыстық жағдай 
жасалмауы

Себебін анықтау: 
- ерекшеліктері бар балаға 
ата-ананың күтім көрсету 
дағдыларының жоқтығы 
- қаражат, мүмкіндік жоқтығы 
(ұмтылысты анықтау) 

Баланың қажетті мұқтаж-
дықтары туралы МДТ әңгіме-
лесулері
ҮЕҰ – баспанамен қамту 
жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаларда заңгерлік 
көмек көрсету үшін немесе 
аумақтық әкімдік – әлеу-
меттік көмек көрсету үшін 
(ең дұрысы – әлеуметтік 
қызметкер жұмысы) 

3

Отбасында кіріс жоқтығы 
– қамқоршылардың жұмыс 
жасағысы келмеуі – тұрақты 
жұмысқа орналаса алмауы 

Жұмыспен қамту жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламалар 
туралы, баланың және 
ата-ананың, қамқоршының 
құқықтары бұзылған жағдайда 
оларды қорғау туралы 
әлеуметтік қызметкердің әңгіме 
жүргізуі

Құқық қорғау органдарына, 
қорғаншылық қызметтеріне, 
әлеуметтік қызметтерге, ҮЕҰ-
ге хабарлау.
Жағдайды бақылауда ұстау.

4

Ыстық тамақ жоқтығы:
- ата-ананың дұрыс тамақта-
нудан хабардарлығының 
төмендігі 
- материалдық қаражат 
жоқтығы 

Ата-аналармен және қамқоршы-
лармен дұрыс тамақтану туралы 
әңгіме жүргізу
Балаларға арналған мектепке 
дейінгі, мектеп мекемелеріне 
орналастыру, білім, денсаулық 
сақтау және әлеуметтік қорғау 
тарапынан кепілдендірілген 
негізгі қызметтер көлеміне қол-
жетімділікті рәсімдеуге септесу 

МДТ,ҮЕҰ
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5

Құлықтылықты бұзу қатері 
(дәрі-дәрмекті тұрақты сақтау 
орнының жоқтығы, АРТ қабыл-
дауды қадағалайтын адамның 
жоқтығы және т.б.)

Баланың денсаулық сақтау, білім, 
әлеуметтік қорғау, басқа елге 
қоныс аударған жағдайда қорғау 
қызметтеріне қожетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатымен 
ата-аналардың мамандармен 
серіктестікте жұмыс жасауы 
барысында ынта-құлшынысын 
нығайту үшін жұмыс жасау, 
баламен жұмыс жасау, сырқатын 
жария ету, «тең-теңімен» 
әңгімелесу

МДТ, ҮЕҰ

6

Жалпы білім беретін мекеме-
лерге бару
- бармайды (жас шамасы 
бойынша баруы тиіс) 
Бармау себебіне қарай іс-қи-
мылдар жоспарын анықтау 
керек 

Білім беру қызметтеріне 
қолжетімділікті қамтамасыз ету, 
өз-өзіне беретін бағаны жоғары-
лату, айналадағы әлемді қабыл-
дау, ілеспе ауытқушылықтарға 
байланысты үйде оқытуды 
рәсімдеу және т.б. бойынша 
әңгіме жүргізу 

МДТ, ҮЕҰ, мемлекеттік 
қызметтер

7

Балада үрейлілік белгілері бар 
болса

Отбасын қадағалау және 
бақылау, МДТ, әлеуметтік 
қызметтің осы отбасына жиі 
баруы, учаскелік желі арқылы 
көршілерден отбасының 
қалай тұратынын анықтау (жиі 
ұрсысады, төбелестер, балалар 
жылайды, қамқоршылардың мас 
достары)

МДТ, қорғаншылық 
қызметтері, учаскелік полиция 
қызметкері, тұрғылықты 
жерінде орналасқан 
мектептің әлеуметтік мұғалімі 
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3.3 

Жеткен жетістіктерді және туындаған жаңа 
мәселелерді анықтау, қажеттіліктерді қайта 
бағалау үшін медициналық қызмет көрсету 
жоспарына жыл сайын шолу жасау.  

АИТВ-мен өмір сүретін балалары бар ата-аналарға қажетті 
психологиялық көмек, әлеуметтік қорғау және қолдау медицина 
мекемелерінде, халыққа әлеуметтік қызметтер көрсететін 
мемлекеттік мекемелерде және қоғамдық ұйымдарда үздіксіз 
көрсетілуі тиіс.

Әр отбасымен жұмыс жасау жоспары жасалған соң, көппәндік 
мамандар (дәрігер, медицина қызметкері, психолог, әлеуметтік 
қызметкер, тең дәрежелі кеңесші және т.б.) командасы әр кейс 
(жағдай) бойынша жеке-жеке жұмыс жасайды, әр тармақтың 
орындалғанын және жеткен жетістіктерді белгілеп отырады. 
Жүргізілген жұмыс нәтижелері отбасымен және баламен жұмыс 
жасаудың дербес жоспарына тоқсан сайын бір реттен сирек емес 
енгізіледі. Жылына кем дегенде бір рет жеткен жетістіктерге жалпы 
талдау жасалады, баланың және оның отбасының қажеттіліктері 
қайта бағаланады және соңғы бағалауға сәйкес жаңа жұмыс 
жоспары жасалады. Қайта бағалау және жұмыс жоспарын қайта 
қарау үлгісі В қосымшасында көрсетілген.
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2 - ТАРАУ
АИТВ ЖҰҚТЫРҒАН БАЛАЛАРҒА ЖӘНЕ 
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ 
СТАНДАРТТАРЫ. ПЕДИАТР МАМАНДАРДЫҢ 
ЖҰМЫС ИНДИКАТОРЛАРЫ.
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Стандарттар балаға диагноз қойылған сәттен бастап, оны ересектерге 
арналған қызмет көрсету жүйесіне ауыстырғанға дейін туындайтын мәселелерді 
қамтиды. АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жастарға күтім көрсету 
олардың тек қана медициналық қажеттіліктерімен ғана шектеліп қоймайды. 
Олардың АИТВ диагнозына көзқарасы және емдеу тиімділігі ата-анасының/
қамқоршыларының ықпалына, отбасындағы көзқарасқа және наным-
сенімдерге, қаржылық жағдайға, баспанаға қатысты жағдайға, әлеуметтік 
жағдайға және АИТВ айналасындағы стигмаға байланысты болуы мүмкін. 
Сондықтан, осы стандарттардың әрқайсысы ата-анамен/қамқоршылармен 
және тікелей балалармен жұмыс жасау мәселелерін қамтиды. 

Аталмыш  стандарттар баланың қажетті  медициналық көмек 
шеңберінен тыс қажеттіліктерін анықтау, мойындау және қа-
нағаттандыру мақсатында, әрі психологиялық, танымдық, әлеуметтік, 
эмоциялық қажеттіліктерді және білім саласындағы қажеттіліктерді 
қанағаттандыратын лайықты, дербес қызметтер топтамасын әзірлеу 
үшін жасап шығарылған. 

Стандарттар келесі тұлғалардың пайдалануына арналған:
• Қазақстанда босануға дейін бақылаудан бастап, ересектерге 

арналған қызмет көрсету жүйесіне ауыстырғанға дейін АИТВ-
мен өмір сүретін балаларға және жастарға медициналық 
көмек көрсетуге қандай болмасын жолмен қатысатын қызмет 
көрсетушілер.

• Қызмет көрсетушілерден қандай қызметтер көрсетілетінін, тегін 
қызметтер қанша уақыт бойы көрсетілетінін, қызмет алу уақы-
тын ұзартқан жағдайда қызметтер қанша тұратынын түсіну үшін 
ата-аналар/қамқоршылар, отбасылар және тікелей балалар.

Баламен және оның ата-анасымен жұмыс жасау алдында ата-
анадан/қамқоршыдан баламен/жасөспіріммен АИТВ жұқпасы, АИТВ 
таралу жолдары, сексуалдық денсаулық және сол сияқты мәселелер 
бойынша білім беру жұмыстарын жүргізуге жазбаша келісімін алған 
жөн. Келісім беру формасының үлгісі С қосымшасында берілген.
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СТАНДАРТ 1. 
ЕМДЕЛУГЕ ҚҰЛЫҚТЫЛЫҒЫН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН 
АИТВ-МЕН ӨМІР СҮРЕТІН 
БАЛАЛАРҒА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 
ОТБАСЫЛАРЫНА ҚОЛДАУ ЖӘНЕ 
ҚЫЗМЕТТЕР КЕШЕНІН КӨРСЕТУ

АИТВ-мен өмір сүретін, антиретро-
вирусты ем қабылдайтын балалардың 
және жасөспірімдердің тағайындалған 
емді қабылдауға құлықтылығын жоғары 
деңгейде сақтауға септесетін дер-
бестендірілген қызметтермен қамту 
керек. Қызметтерді, ең дұрысы, қажетті 

тәжірибесі бар көппәндік команда мамандары ҮЕҰ қызметкерлерін 
қатыстырумен және «тең дәрежелі» кеңесшілерге қолдау бере 
отырып көрсеткені жөн. Әдетте созылмалы сырқаттарға шалдыққан 
балалар жасөспірімдік жасқа жеткенде дәрі қабылдауды тоқтатады 
немесе үзік-үзік қабылдайды. Біз емделуге құлықтылықтың төмен-
деуін алдын-ала күткеніміз, әрі баланың жыныстық жетілуіне дейін 
емделуге құлықтылығын нығайту және күшейту бойынша алдын алу 
жұмыстарын жүргігеніміз дұрыс.

АИТВ-мен өмір сүретін жасөспірімдерге көмек көрсету кезінде 
көппәндік командада жетекші қызметкер тағайындалады, ол отба-
сымен АРТ-дан хабардарлық және оны түсіну мәселелері бойынша 
жұмысты үйлестіреді және осы жұмысты орындау кезінде команда-
ның басқа мүшелеріне қолдау көрсетеді.

Терапия басталғанға дейін отбасына бағалау жүргізген жөн 
(ата-ана/қамқоршылар және бала, әрқайсысымен бөлек-бөлек), 
мұндағы мақсат – АРТ/ем туралы қандай да бір наным-сенімдер 
бар-жоғын және баланың немесе отбасының өмірінде баланың ем-
делу құлықтылығына әсер етуі мүмкін өзге де мәселелерді анықтау 
(осындай адамдар қатарына баланың АИТВ-статусы жайлы білмей-
тін отбасы мүшелері; АИТВ-статусы оң және құлықтылығы әлсіз 
қамқоршы/ата-ана және т.б. жатады). Осындай бағалау нәтижелері 
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бойынша балаға психоәлеуметтік күтім көрсету жоспары жасалады, 
онда емдеу курсы басталғанға дейін, емдеуді бастау кезінде және 
емдеу барысында әрі қарай бақылау кезінде жыл сайын, қажет 
болса, одан да жиі талқыланатын мәселелер қамтылады. Жоспарды 
медицина мекемесінде немесе баланың үйінде жасауға болады, 
жоспарда отбасы мүшелерінің/қамқоршылардың телефон нөмірін 
көрсету қажет. Жергілікті ҮЕҰ немесе тең-теңіне қолдау көрсету топ-
тары болған жағдайда оларды науқастың құлықтылығын күшейтуге 
басынан бастап-ақ қатыстыру керек. 

Әр ата-ана/қамқоршы және бала АИТВ деген не, оларға қандай ем 
тағайындалған және сол емнің күтілетін әсері қандай екенін нақты 
түсінуі тиіс. Осындай толығымен түсінуді қамтамасыз ету мақсатын-
да әр отбасымен арнайы интерактивтік оқу дәрістерін өткізу керек. 
Дәрігердің қабылдауына келген сайын тағайындалған ем тәртібін 
ұстануға құлықтылығын қайта тексеру қажет. Егер бала немесе отбасы 
мүшелері құлықтылыққа қатысты қиындықтарға тап болса, оларға 
медициналық мекеме шеңберінде және одан тыс қолжетімді көмек 
ұсыну керек.

Қайта бағалауды және жоспарды қайта қарауды жылына 1 реттен 
сирек емес, қажет болса, одан да жиі жүргізген жөн. Белгілі бір са-
тыларда қарқындырақ қолдау, қайта бағалау және жұмыс жоспарын 
қайта қарау қажет болады. Бұл сатыларды алдын-ала болжап білу 
мүмкін емес, атап айтқанда: 
• Баланы емдеуді бастағанда; 
• Дәріні ауыстырғанда – әсіресе, сұйық дәрілерді таблетка және 

құрама дәрілерге алмастырғанда;
• Дәрі ішуі тиіс созылмалы сырқатқа шалдыққан барлық 

жасөспірімдер дәрі қабылдаумен байланысты қиындықтарға 
тап болуы мүмкін жасөспірімдік жаста;

• Педиатрия қызметінен ересектерге арналған қызмет көрсету 
жүйесіне ауыстырғанда.

Сондай-ақ, дәрі-дәрмекпен емдеумен байланысты немесе оған 
қатысы жоқ күтпеген дағдарыстар орын алуы мүмкін екенін қарасты-
ру қажет: ата-ананың сырқаттануы, дәрі-дәрмектің жанама әсерлері, 
әлеуметтік мәселелер, баспанаға қатысты мәселелер, көшу және т.б.
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Балаларды қорғау және АРТ қабылдау. Біз балаларды АИТВ жұқпа-
сымен де, ілеспе сырқаттармен/күйлермен де байланысты ауырудан 
және ажал құшудан әрдайым қорғауымыз тиіс. Егер ата-ана/қамқоршы 
балаларға арналған АРТ қабылдаудан бас тартса, мамандар олармен 
жұмыс жасап, бас тарту себептерін зерттеуі және оларды жоюға тыры-
суы тиіс. Барлық амалдар қолданылып үлгерсе, бірақ бала әлі де болса 
АРТ қабылдамаса немесе АРТ қабылдау режимі бұзылса, мысалы CD4 
саны артпаса, ал жұқпа жүктемесі төмендемесе, баланың денсаулығын 
қорғау және оған төнген қауіпті сейілту үшін сот органдарын және 
балалар қорғаншылығы органдарын тарту керек.

Ересектер (ата-ана, қамқоршылар) АРТ қабылдаудан бас тартса, 
«Ұлт саулығы туралы кодекстің» баланың денсаулығына зиян келтіру 
туралы бабын алға тарту керек. Баланың денсаулығы мен мүдделері 
бәрінен де маңызды.   

Индикаторлар.

1) Excel түріндегі онлайн есеп, онда әр науқасқа (құпиялықты қамтамасыз 
ету мақсатында) жеке нөмір тағайындалады және жауапты қызметкер оны 
төмендегілерді көрсетумен толтырады:

• Отбасына бағалау жүргізілген күн; 
• Қажеттіліктерді бастапқы бағалаудан өткен балалы отбасылар үлесі;
• Қажеттіліктерді тереңдетілген бағалаудан өткен балалы отбасылар 

үлесі;
• Баланы психоәлеуметтік сүйемелдеу жоспарлары бар отбасылар саны;
• Жеткен нәтижелер (күндерін көрсету керек);
• Баланы және отбасыны психоәлеуметтік сүйемелдеу бойынша ашылған 

жоспарлар саны мен пайызы;
• Баланы және отбасыны психоәлеуметтік сүйемелдеу бойынша жа-

былған жоспарлар саны мен пайызы;
• Жұқпа жүктемесі; 
• АРТ қабылдайтын АИТВ бар балалар үлесі;
• АРТ қабылдайтын АИТВ бар жасөспірімдер үлесі.
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2) аталмыш стандарттарды енгізу басталғаннан кейін алты айдан 
соң, ЖИТС-орталықтарының мамандары отбасыларға АИТВ және 
емдеу мәселелерін түсіндіру кезінде қандай интерактивті әдістерді 
пайдаланғанын көрсетуі (жіберілетін есепке сәйкес суреттерді қоса 
тіркеуі) керек.

3) сандық көрсеткіштер: кешенді бағалау жүргізілген отбасылар саны, 
отбасын және жасөспірімді психоәлеуметтік сүйемелдеу бойынша 
жасалған жоспарлар саны және жоспарларды орындауға жүргізілген 
мониторинг нәтижелері.

                      
СТАНДАРТ 2. 
АИТВ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ БІЛІМ 
БЕРУ, АИТВ-СТАТУСТЫ ЖАРИЯЛАУ.

Баламен оның оң АИТВ-статусы туралы 
әңгімелесу оған АИТВ-жұқпа мәселе-
лері бойынша білім берудің бір бөлігіне 
айналуы қажет. Баланы диспансерлік 
есепке алған сәттен бастап, ата-анамен 
АИТВ-статус туралы балаға айту жайлы 
әңгімелесу керек. АИТВ-статус туралы 
балаға айту жасөспірімдік жаста өмірге 
оңайырақ бейімделуге көмектеседі. 
Сондай-ақ, баланың өзінің АИТВ-статусы 
оң екені туралы білуі  осы статусты өмірінің 
бір бөлігі ретінде оңайрық қабылдау және 

түсіну молая түсетін үдеріске жол ашады. Әр баланың статусын 
жария етуге дербес әдіс қолдану керек. Баланың жасын, танымдық 
дағдыларын және психологиялық күйін ескеру керек. АИТВ-статусты 
балаға жария етудің өзі белгілі бір уақыт аралығын алады және 
баланың отбасымен бірге жүргізіледі. Бала өзінің оң АИТВ-статусы 
туралы алғаш рет еститін және кейін осы мәселеге қатысты ақпарат 
алатын жас шамасы оның емделуге құлықтылығына, қадір-қасиетіне 
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әсер ете алады және өз-өзіне бағытталған стигма салдарын мейлінше 
азайта алады.  

Баланың отбасымен жұмыс жасайтын жетекші қызметкерге АИТВ-мен 
байланысты балада және отбасында туындаған қажеттіліктерге бағалау 
жүргізу қажет. Балаларды АИТВ-статусын естіртуге 6 жастан бастап 
дайындаған абзал. Бұл ретте баланың осы ақпаратты алуды қаншалықты 
қажетсінетініне назар аудару және сондай ақпаратты түсіне және қабыл-
дай алу қабілетін ескеру маңызды. Балалардың көпшілігіне АИТВ статусы 
туралы 9 жасқа дейін жария ету керек.

• Осындай бағалау нәтижелерін балаға өз денсаулығы мен АИТВ 
мәселелері туралы білімін кеңейтуге және түсінуге мүмкіндік 
беретін, күтім мен қолдау қызметтерін сипаттайтын баланы және 
отбасын психоәлеуметтік сүйемелдеудің дербес жоспарына енгізу 
қажет.

• Балаға АИТВ-статус туралы айту жоспарын, қажет болса, жүйелі 
түрде қайта қарау және жаңартып отыру керек, себебі, мысалы, 
ата-ана тарапынан қарсылық көрсетудің кесірінен осы іс созылып 
кетпеуі және баланың жағдайына теріс әсерін тигізбеуі тиіс.

• Егер ата-ана/қамқоршы АИТВ мәселелерін баласымен талқылаудан 
бас тартса, баланың өз денсаулығы туралы ақпарат алу қажеттілігі 
мен құқығы бірінші дәрежелі маңызға ие болуы тиіс.

• Ата-ананың/қамқоршының осындай қылығының себептерін 
зерттеу керек және оларды ата-анамен/қамқоршымен мейлінше 
ықыластылықпен пысықтау қажет. Баланың өз сырқатының ата-
уын білуі қажет және құқылы екеніне кәсіби тұрғыдан сену аса 
маңызды. Бұл – медициналық сипаттағы ақпарат, әрі медицина 
қызметкерлері осындай ақпаратты жеткізуде бай тәжірибеге ие, 
дәл осы уәжді ата-ананы/қамқоршыларды көндіру мақсатында 
пайдалану керек.

• Балалармен және жасөспірімдермен даму деңгейіне қарай және 
ақпаратты қажетсінетініне сай денсаулығы жайлы ұдайы түсіндіру 
жұмыстарын жүргізіп отыру қажет. Мұндай әңгімелерді баланың 
АИТВ туралы түсінігін арттыра отырып және сырқаттың таралу 
жолдары мен сексуалдық денсаулық туралы ақпаратты енгізе 
отырып жалғастыра беру қажет.
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• Барлық ата-аналарға/қамқоршыларға балаларымен денсаулығының 
жағдайы және АИТВ туралы қалай әңгімелесу керек екеніне қатысты 
көмек пен кеңес беру керек.

• Медицина мекемесінен тыс  баланың АИТВ статусы туралы ақпарат-
пен басқа медицина қызметкерлерімен тек баланың ата-анасының/
қамқоршысының келісімімен немесе бала сәйкес жасқа жетсе және 
мүдделеріне қайшы келмесе, баланың өзінің келісімімен ғана бөлісу-
ге рұқсат етіледі. Балабақша немесе мектеп сияқты өзге мекемелерге 
баланың бойынан АИТВ табылғаны жайлы автоматты түрде хабарла-
уға міндеттейтін ережелер жоқ.

• Көппәндік команда қатысушыларына кәсіби қызметкерлерді (соның 
ішінде, мектеп қызметкерлерін) хабардар ету туралы шешім қабыл-
даған отбасыларға белсенді қолдау көрсетуі және оларды АИТВ 
туралы өзекті ақпаратпен қамтамасыз етуі қажет. 

• Құпиялық сақталған жағдайда бала жапа шегуі мүмкін болатын өте 
сирек жағдайларды қоспағанда, баланың оң АИТВ статусы туралы 

• Баланың АИТВ мәселелерін жақсырақ түсінуін қамтамасыз 
ету үшін мүмкіндігінше ҮЕҰ және АИТВ жөніндегі маман-
дандырылған әлеуметтік агенттіктермен ынтымақтастықта 
жұмыс жасаған дұрыс.

• Баланың медициналық картасына АИТВ статусы туралы 
айтылған әңгімені жүргізуге дейінгі және одан кейінгі бала-
ның өз сырқатын қаншалықты түсінетінін сипаттайтын нақты 
және жаңартылып отыратын жазбаларды, сонымен қатар, 
осындай әңгіменің жоспарын және жетекші қызметкердің 
аты-жөнін енгізу қажет.

• Әр баланы және отбасын психоәлеуметтік сүйемелдеу 
жоспарында психоәлеуметтік сүйемелдеу қызметтері және 
олардың қаншалықты егжей-тегжейлі екені көрсетілген 
нақты оқыту алгоритмі болуы тиіс. Әңгімелер барысында 
қозғалған тақырыптарды тіркеп отыру және енгізілген 
жазбаларды өткен тақырыптарды қайта талқылау кезінде 
пайдалану керек, сонда баланың жасы ұлғайған сайын білімі 
кеңейе және тереңдей береді. 
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ақпаратпен өзге кәсіби қызметкерлермен отбасы мүшелерінің 
алдын-ала рұқсатынсыз немесе бала осындайға келісім беруге қа-
білетті жасқа жетсе, баланың рұқсатынсыз бөліспеген жөн (қараңыз: 
Стандарт 8: балаларды зиян келуден қорғау).

Аталмыш стандарттары енгізу шеңберінде әр клиника науқастары ара-
сында өз АИТВ статусынан хабары бар-жоғын тексереді.

Индикаторлар 

Сандық мәліметтер:
1. АИТВ статусы туралы білетін және білмейтін балалар саны, Стандарттарды 

енгізуді бастау күнгі баланың жасы;
2. Жағдай қаншалықты өзгергенін бағалау, орталықтардың басқалар пайдала-

на алатын сәтті тәжірибесін анықтау үшін көрсетілген мәліметтерге 6, 12, 18 
айдан кейін қайта оралу;

3. Оқытылған отбасылар үлесі (сағаттар саны);
4. Баланы және отбасыны психоәлеуметтік сүйемелдеу бойынша ашылған 

жоспарлар саны;
5. Баланы және отбасыны психоәлеуметтік сүйемелдеу бойынша жабылған 

жоспарлар саны.

Сапалық мәліметтер:
• АИТВ шалдыққан әрбір бала үшін – өз сырқатын түсіну (ата-

уы, таралу жолдарын біледі, не үшін ем қабылдап жатқанын 
түсіндіре алады және т.б.);

• Орталықтар бала күтімі жоспарларын жүзеге асыру барысын 
және тиімділігін бақылап отыра алады;

• Балаға статусы туралы айту және оны АИТВ мәселелері бой-
ынша оқыту жоспарының қысқаша сипаттамасы – осындай 
жұмыс тәжірибесіне қандай баға береді?

• Мамандармен пайдаланылатын интерактивті ресурстардың 
фотосуреттері.
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СТАНДАРТ 3. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН 
БАЛАЛАРДЫҢ СЕКСУАЛДЫҚ 
ДЕНСАУЛЫҒЫ. ҰРПАҚ 
ЖАЛҒАСТЫРУ ДЕНСАУЛЫҒЫНА 
ҚАТЫСТЫ ТИІСТІ МЕКЕМЕГЕ 
ЖОЛДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ.

ДАИТВ-мен өмір сүретін балалар мен 
жасөспірімдердің сексуалдық денсау-
лығын нығайтуға және сақтауға септесетін 
күтім көрсету қызметтерімен қамтыған 
жөн. Сексуалдық денсаулық, АИТВ-нің әрі 
қарай таралуына жол бермеу және ұрпақ 

жалғастыру денсаулығы мәселелерін талқылауды балалар емхана-
ларында (консультацияларда) баланың жасына, даму деңгейіне сай 
және, мүмкіндігінше, сексуалдық белсенділік кезеңі басталғанға 
дейін бастаған жөн. Балалардың сексуалдық дамуы кезеңдерге 
бөлінеді:
1.Кезең:    7-11 жас аралығындағы кіші мектеп жасы. Бұл ара-

лықта психо-сексуалдық дамудың жыныстық-рөлдік 
кезеңі жүреді. 11 жасқа қарай аяқталады. Осы 
кезеңде баланың орын алып жатқан үдерісті 
бағалауы тек сенім деңгейінде ғана жүреді.

2.Кезең:   11-12 жас аралығындағы кіші жасөспірімдер, 11-12 жас 
– көп тұрғыдан сыни жас. Осы саннан екі бағытта да екі 
жыл ауытқумен балалардың көпшілігі жыныстық жетілу 
жасына кіреді. Есею үдерісіне жыныстық гормондар 
әсер етіп, жыныстар арасындағы қарым-қатынастың 
эмоциялық жағын күрт шиеленістіріп жібереді.

3.Кезең:    12-18 жас аралығындағы жасөспірімдік кезең. Бұл 
– адамның физикалық, танымдық және психоәле-
уметтік дамуы шарықтау шегіне жететін уақыт.
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Жасөспірімдерді АИТВ және басқа да жыныстық жолмен таралатын 
аурулардың (ЖЖТА) таралу жолдары және олардың алдын алу шара-
лары, қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде ЖЖТА жұқтыру қаупін 
арттыратын жайттар туралы шыншыл, қолжетімді, жан-жақты және 
нақты ақпаратпен қамтамасыз ету маңызды. Бұл әңгіме аса қиын бо-
луы мүмкін, бірақ ашық жүргізілуі тиіс. Жасөспірімдерге АИТВ жұқпасы, 
жыныстық қатынас және контрацепция туралы толық білім беру керек. 
Сондықтан, әңгіме келесі тақырыптарды қозғауы тиіс:

• Жыныстық жетілу (сүт бездерінің дамуы, етеккір, поллюция 
және т.б.);

• Контрацепция, атап айтқанда мүшеқаптар – АИТВ жұқпасын 
және ЖЖТА жұқтыруды, әрі қыздарда қалаусыз жүктілікті бол-
дырмауға көмектесетін құралдар. Мүшеқап қандай болатынын 
көрсету және оны қолдану ережелерін, сонымен қатар, оның 
бүтіндігі бұзылған жағдайда орын алатын салдарды айтып беру 
керек;

• ЖЖТА, соның ішінде, АИТВ туралы нақты ақпарат беру;
• Жасөспірімдердің деструктивті мінез-құлқының алдын алу.

Төсектес адамның АИТВ және басқа да ЖЖТА жұқтыруын және 
баланың өзінің жыныстық жолмен АИТВ жұқпасын қайта жұқтыруын 
болдырмау үшін жасөспірімдерді келесілерге бағдарлау қажет:

• Жыныстық қатынасқа түсу туралы жауапты шешім қабылдау;
• Төсектестердің бір-біріне адал болуы;
• Өзара сыйластық және өз денсаулығы мен төсектесінің денса-

улығы үшін өзара жауапкершілік;
• Жыныстық қатынасқа түскен сайын мүшеқап қолдану;
• Отбасылық өмірге және тіпті балалы болуға дайындық. Бірқатар 

мәселелерді шешу қажеттілігіне дайындық: тұрмыстық, 
қаржылық, тамақтану, жұмыс және т.б.
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Сексуалдық денсаулық саласында оқыту және баланың қажет-
тіліктерін бағалау оған білім беретін және АИТВ статусы жария 
етілетін бағдарламаның бір бөлігі болуы тиіс. Осындай оқытуды 
сәйкес кәсіби даярлықтан өткен мамандар жүргізеді. Көппәндік ко-
манда мамандары жасөспірімдерді оқыту бірлескен іс, ынтымақта-
стық түрінде болуы үшін әріптестерінің (урологтар, андрологтар, 
сексопатологтар, гинекологтар, эндокринологтар және басқалары) 
қолдауына жүгіне алады. 

Жастарды сексуалдық денсаулық мәселелерін ата-анасының/
қамқоршысының қатысуынсыз, бірақ солардың жазбаша келісімен 
талқылау мүмкіндігімен қамтамасыз ету керек. Сексуалдық 
денсаулық саласында білім беру аясында келесілерді қарастыру 
керек:  

• Жыныстық жетілу кезеңінің ерекшеліктерін түсіну; 
• АИТВ таралу жолдары; 
• Әрі қарай таралудың алдын алу жолдары, соның ішінде, 

тосқауыл шара ретінде емдеу және анықталмайтын жұқпа 
жүктемесі қалайша АИТВ-нің әрі қарай таралуын тоқтатуға 
мүмкіндік береді;

• Басқа адамдарға өз оң АИТВ-статусы туралы айту.
АИТВ-мен өмір сүретін жасөспірімдерге АИТВ таратқан жағдай-

да құқықтық жауапкершілік артылатынын сыпайы, бірақ кесімді 
жеткізу керек (275/у формасы АИТВ жұқтырушымен, ЖИТС науқа-
сымен құпия әңгімелесу парағы). Осы мәселе бойынша жасөспірім 
үшін түсінікті және мейірімді хабарлама дайындау керек. Әр 
ЖИТС-орталыққа тар бейінді маман науқастарына (сексуалдық 
және ұрпақ жалғастыру денсаулығын қамтамасыз ету қажет болса) 
тиісті орындарға жолдама берудің нақты жоспарларын жасау 
үшін жергілікті денсаулық сақтау мекемелерімен ынтымақтастық 
орнатқаны жөн.

Мүмкіндік болса, жасөспірімдер мүддесі үшін сексуалдық 
денсаулық саласындағы мамандардың және аутрич еріктілердің 
қызметтеріне жүгіну және оларды көппәндік команда жұмысына 
қатыстыру керек.
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 Индикаторлар.

• Мини-сессия хаттамасы: тақырыптар, қанша жастағы қанша 
жасөспірім осы сессияларға қатысты, қанша жасөспірім қай-
тадан келді, қанша жасөспірім достарымен келді;

• Жасөспірімдерге қолжетімді қызметтер картасы (мекеме-
лер, мамандар тізімі).

 

СТАНДАРТ 4. 
АИТВ ЖҰҚТЫРУ КЕЗІНДЕ 
СТИГМАНЫ ЖӘНЕ ӨЗ-ӨЗІНЕ 
БАҒЫТТАЛҒАН СТИГМАНЫ ЖОЮ

Стигма (stigma) латын тілінен аударған-
да «белгі, қорлық таңбасы, ашық жара» 
дегенді білдіреді және грек тілінде «түй-
реу», «күйік», «таңба» дегенді білдіретін 
сөздерден шыққан. Ежелде құлдардың 
және қылмыскерлердің денесіне таңба 
салу дәстүрі болған. ХІХ ғасырдың екінші 
жартысынан бастап «стигма» сөзі ауыспа-
лы «белгі, таңба, таңбаша» мағынасында 
қолданыла бастады. Ортағасырлық меди-
цинада «стигма» сөзі «симптом» сөзінің 
синонимі ретінде пайдаланылған.

«Стигматизация» құбылысының көріністері екі құрамдас бөлікке 
ие. Біріншіден, кейбір адам топтарына белгілі бір теріс қасиет тән 
деген негізсіз пікір қалыптасады. Екіншіден, егер нақты бір адам 
негізгі белгісі бойынша осы топқа жатса, онда оған да сәйкес қасиет 
тән деп есептеледі.

Стигматизация қысым көрсетумен және өз-өзіне іштей қысым 
көрсетумен тығыз байланысты. Стигмаға «экономикалық, саяси, 
мәдени немесе әлеуметтік нормаларға кереғар, қиялдағы немесе 
шынайы дербес мінездемелер, наным-сенімдер немесе мінез-құлық 
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түрлері салдарынан қатаң әлеуметтік жақтырмау» деген анықтама беріледі. 
Стигма шынайы немесе қиялдан шығарылған дербес мінездемелердің, на-
ным-сенімдердің немесе мінез-құлық түрлерінің болуымен (мысалы, ақыл-ес 
кемістігі, дене кемістіктері, аурулар, гендерлік сәйкестігі, тері түсі, білім, ұлт 
немесе этнос, идеология, дін немесе дінсіздік), сонымен қатар, қорқыныш, 
жаңсақ пікір және кемсітушілік болуымен сипатталады. Стигманың аса ауыр 
түрлері (қоғамнан сыртқа тебу) адамды әлеуметті тыныс-тіршілік аясынан 
шығарып тастауға алып келеді және сондай адамның бойында кінә, ұят, 
олқылық және бүркемелену ниетінің туындауы себепші болады5. 

Әлеуметтік стигматизация мәселесін талқылағанда АИТВ статусы бар 
адамға қатысты теріс көзқарастың барлығы бірдей стигматизация салдары 
емес екенін түсіну өте маңызды. Мысалы, әлдебір адамды нашар қызметкер 
болғандығынан, өз міндеттерін дұрыс атқара алмайтындықтан, ұжымда 
жиі кикілжің шығаратындықтан және т.с.с. себептермен жұмыста ешкім 
жақтырмауы мүмкін. Мұның стигмаға еш қатысы жоқ, себебі, осы адамды 
жақтырмау белгілі топқа тән деп есептелетін белгі үшін емес, сол адамның 
жеке қасиеттеріне орай орын алады.

Стигма салдары айтарлықтай күшті, әрі ауыр. АИТВ жұқтырушы мен 
оның жақындары күшті моральдық және психологиялық қысымда өмір 
сүреді, қорлауға, түрлі негізсіз тауқыметке және шектеулерге, құқықтарына 
нұқсан келуіне тап болады. Нәтижесінде АИТВ жұқтырушылар мен олардың 
отбасылары өздерін «басқаларға ұқсамайтын», «жағымсыз» сезіне бастайды, 
өздерін үнемі кінәлі сезінеді, «әшкере болудан» үрейленіп, сырқатын теріске 
шығаруға немесе жасыруға мәжбүр болады.

Мұндай жағдайда мамандардың көмегіне жүгіну қорқынышты және 
қиын бола түседі. Осылайша таныстардан, әріптестерден, достардан, жалпы 
қоғамнан іргесін барған сайын аулақ сала береді. Бұл өмір сапасының на-
шарлауына, қоғамда бейімделе алмауға алып келеді. 

Өз-өзіне бағытталған стигматизация адамның ішкі ой-толғанысының 
нәтижесі болып табылады және өзін жағымсыз қасиеттер иесі ретінде қа-
былдауға алып келеді. Өз-өзіне бағытталған стигма өзін кем, дәрменсіз сезіну 
түрінде көрініс беруі және өз өмірін басқару тізгінінен айырылуға, әлеуметтік 
байланыстар орната алмауға апарады. Өз-өзіне бағытталған стигманың 
пайда болуына қоршаған ортаның көзқарасы мен әрекеттері арандатады, 

5       H. Stuart, “Stigma and work,” Healthcare Papers, vol. 5, no. 2, pp. 100–111, 2004. МОДУЛЬ 11: 
           РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ. ISSA, UNICEF ECAR. 2016.
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бірақ, сонымен бірге, ішкі стигма сыртқы стигманы күшейтеді, себебі, АИТВ 
шалдыққан адамдар жиі бой алдыратын қорғану әрекеттеріне қашқақтау 
немесе шеттелу (медициналық көмек алғысы, емделгісі келмеу) жатады.

Стигманы және өз-өзіне бағытталған стигманы жою. 
• Хабардарлық деңгейін арттыру. Ішкі стигмамен күрестегі басты 

қару – баланың және оның отбасы мүшелерінің осы саладағы 
хабардарлығын арттыру, қорқыныштарды және жалған нанымдарды 
жеңу.

• Кез-келген майдандағы сияқты, одақтастардың болуы маңызды. 
Маңызды міндет – ұқсас мәселелерге тап болған адамдарды өзара 
біріктіретін түрлі қоғамдық ұйымдарды іздеу және қатарына қосылу. 
Бұл – бүкіл сапар бойындағы моральдық және психологиялық 
қолдау көзі.

• Басына түскен мәселелер туралы басқалармен әңгімелесуге үйрену. 
Таңқаларлық болса да, сырқат туралы ақпаратпен басқа адамдармен 
бөлісу пайдалы болуы мүмкін. Бұл жатсынушылыққа апаратын жол 
емес, тек адамдардың сізді және мәселелеріңізді түсінуіне септігін 
тигізеді, осылайша, жалған нанымдардан арылтады. Мұндай әңгіме 
кезінде жеке тұлғаның ұнамдылығы да көмекке келе алады.

• Өздерін әлемдегі ең бақытсыз адамдар деп санамау. Науқастарға 
және олардың отбасына ауыр жағдай тек солардың ғана басына 
түспегенін түсіну маңызды. Қайғы жұтып жүрген көптеген басқа 
отбасылар бар, олар да, дәл солар сияқты, өздерін жалғыз осындай 
отбасы деп сезінеді. Осындай отбасылармен танысуға және 
мәселелеріңізді бірге талқылауға тырысыңыздар. Мәселелерді 
бірлесіп жеңу оңайырақ, ал оларды талқылау мүмкіндігінің өзі – 
үлкен игілік.

СТИГМАҒА ЖОЛ ЖОҚ. НЕГІЗГІ ШАРА ЛАРДЫҢ Т ҮРЛЕРІ:
1.  АИТВ таралу жолдары туралы шыншыл ақпарат беру/алу;
2. Стигматизацияға алып келетін жаңсақ нанымдарды және 

қоғамдық нормаларды ұғыну және оларды жою;
3. АӨСА-ға қатысты төзімділік таныту – «дұрыс» мінез-құлық үлгісі;
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Стигманы және өз-өзіне 
бағытталған стигманы 

жою шараларының 
түрлері

Үдеріс индикаторлары Нәтиже индикаторлары

АИТВ шалдыққан жасөспірім-
дермен және олардың 
отбасыларымен стигманы және 
өз-өзіне бағытталған стигманы 
анықтау және қарсы күресу 
бойынша оқыту семинарларын 
жүргізу.

1. Оқу жоспарын жасау.
2. Қатысушыларды тарту үшін 

қолданылған шаралар.
3. Қатысушылар саны (ұлдар 

мен қыздар, қала және ауыл 
тұрғындары).

1. Семинар қатысушыларының 
стигма және өз-өзіне бағыт-
талған стигма сияқты жағымсыз 
құбылыстарды түсінуін жақсарту.

2. Стигмамен және кемсітумен 
күреске қатыстырылған АӨСА 
және олардың отбасыларының 
саны. 

Халық арасында тренингтер, 
АИТВ жұқпасының стигма 
және өз-өзіне бағытталған 
стигма туындауына тигізетін 
әсерін зерттеу бойынша БАҚ 
науқандарын өткізу, әрі АИТВ-
мен өмір сүретін адамдарға 
төзімділік танытуды дамыту.

1. ЮНИСЕФ-тің «Стигмамен 
жұмыс жасау» оқу модулін 
бейімдеу.

2. БАҚ өкілдерімен тренинг өт-
кізу, кездесу немесе басқаша 
байланыс орнату күндері.

3. Тренингтерге қатысу көрсет-
кіші, соның ішінде, қайталап 
қатысу көрсеткіші.

4. Стигма және өз-өзіне бағыт-
талған стигма туралы жария-
ланымдар, радио және басқа 
да ақпараттық ресурстарда 
бағдарламалар әзірлеу.

1. АӨСА-ға қатысты стигма және 
өз-өзіне бағытталған стигма 
туралы қоғам хабардарлығын 
арттыру.

2.  АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдарға төзімділік танытуды 
дамыту.

Индикаторлар.

4. Қауымдастық басшыларын, дінбасшыларды стигманы/
кемсітуді түп-тамырымен жою жұмысына қатыстыру;

5. Стигма және өз-өзіне бағытталған стигма мәселесін-
шешу бойынша бірлескен тренингтер өткізу;

6. БАҚ арқылы хабардарлықты арттыру;
7. Отбасыларға, соның ішінде, балаларға консультация беру және қолдау көрсету;
8. Кемсітушілікпен күрес саясатын және заңнамасын жасау және қабылдау.

Стигмамен және өз-өзіне бағытталған стигмамен күрес – ұзақ үдеріс, 
өзгерістер баяу орын алады, бірақ, орын алатыны хақ, әрі науқастар мен 
олардың отбасылары неғұрлым белсенді қатысса, соғұрлым тезірек орын 
алады!
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Кейбір жасөспірімдер үшін педиатриялық 
жүйеден ересектерге арналған қызметтер 
көрсету жүйесіне ауысу ауыр болуы мүмкін, 
нәтижесінде олар әрі қарайғы бақылаудан 
«сытылып» кетуі және АРТ қабылдауды доға-
руы мүмкін. Бір жүйеден екіншісіне ауыстыру 
жоспарлы, дербестендірілген, белгілі бір уақыт 
аралығын алатын, жас тұлға толығымен дайын 
екеніне және өз-өзіне қызмет көрсетуге, өз 
өмірін өзі ұйымдастыруға қажетті білім мен 

СТАНДАРТ 5. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН 
БАЛАЛАРДЫҢ ЕРЕСЕКТЕРГЕ ЖӘНЕ 
ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІНЕ КӨШУІ. 

дағдыларға ие екеніне көз жеткізетін үдеріс болуы тиіс. 
14 жастан асқан әр жасөспіріммен басқа жүйеге ауыстыру 

туралы жеке-жеке әңгімелесу керек, мұндай әңгіме олардың 
күтім жоспарында баланың «ересек» клиникаға (дәрігерге) ауысу 
кезеңінде жоспарланған шараларды және мерзімдерін көрсетумен 
қарастырылуы қажет. Педиатрия қызметтері жас тұлғаның емдеуші 
дәрігерімен бірнеше рет кездескеніне көз жеткізу үшін ересектерге 
арналған қызметтердегі әріптестермен бірге жұмыс жасауы керек. 
Мұндай қолдау жаңа қарым-қатынас орнату үшін қажет және дәрі-
герге педиатрия командасынан жасөспірім туралы көбірек ақпарат 
алуға мүмкіндік береді.

Бір клиника науқастары болып табылатын жасөспірімдер саны 
белгілі бір шектен асқан жағдайда жасөспірімдерге арналған 
орталықта тек жасөсіпірімдерді қабылдауға арналған уақыт бөлу 
керек.  Ересектерге қызмет көрсететін дәрігер де осындай мекемеге 
барып, жасөспіріммен кездесу және оған консультация беруге қатысу 
мүмкіндігін пайдаланады. Аталмыш медицина мекемесі сексуалдық 
денсаулық қызметінің маманын жасөспірімдермен танысу және 
сексуалдық, ұрпақ жалғастыру денсаулығы мәселелері бойынша 



58

оқыту үшін шақырта алады. Клиникадағы жағдайды да өзгертуге болады, 
жасөспірімдер үшін қолайлырақ ете түсу керек: жастарға арналған постерлер 
мен брошюралар ілу, тіскебасарлар, жастарға арналған журналдар болуын 
қарастыру, балаларға арналған ойыншықтарды алып тастау. Бұл қолдау топтарын 
және теңдестер қызметтерін дамытуға септеседі.

Баланың және отбасының қажеттіліктерін бағалауға негізделген 
басқа жүйеге ауыстыру жоспарында кем дегенде келесілер қамтылуы 
керек:

• Ата-аналарға ересектерге арналған қызметтер көрсету жүйесіне 
ауысқанға дейін тәуелсіздік және өз-өзіне қызмет көрсету 
дағдыларын дамытуға септесетін қолдау көрсету;

• Көппәндік команда маманы жасөспірімге клиникаға апаратын 
жолды және онда не болып жатқанын білуі үшін орталықты 
көрсетіп шығады;

• АРТ және күтім қызметтерін алуда барлығын өз бетінше 
ұйымдастыру мәселелері бойынша жасөспіріммен бірлесіп 
жұмыс жасау, бұл ретте жасөспірім АРТ, құлықтылықты сақтау 
стратегияларының мәнін және т.б. толық түсінетініне көз жеткізу 
керек.

Жасөспірімді ересек клиникаға ауыстыруға дейін педиатриялық 
мекемедегі Тереңдетілген бағалаудан кешенді үзінді-көшірме дайындау 
қажет, онда келесілер көрсетілуі тиіс: 

• АИТВ шалдыққаны айтылған кездегі баланың жасы;
• Жасөспірімнің АИТВ және сексуалдық денсаулық туралы алған білімі;
• Құлықтылыққа қатысты кез-келген мәселелер немесе дәрігер 

қабылдауына бармау себептері. 

Индикаторлар:
1. Балалардың ересектерге арналған мекемеге көшуі бойынша 

құжатталған жоспарлар саны;
2. «Ересек» клиникаға ауысқаннан кейін жасөспірімді бір жыл бойы 

педиатр және ересектерге қызмет көрсететін дәрігер бірлесіп 
бақылауы;

3. Клиникаға өз бетінше келетін АИТВ шалдыққан жастар саны.
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СТАНДАРТ 6. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН БАЛАЛАРҒА 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН КӨППӘНДІК 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 
ПЕДИАТРИЯЛЫҚ КОМАНДАНЫҢ 
ҚҰЗЫРЕТ САЛАЛАРЫ.

Қажетті біліктілікке ие дәрігерлер 
АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және 
жасөспірімдерге көрсететін күтім қы-
зметтерін қадағалау қажет; аталмыш 
қадағалауды педиатр - АИТВ мәселелері 
жөніндегі маман - жүзеге асырады.

АИТВ-мен өмір сүретін балаларға жә-
не жасөспірімдерге күтім көрсету жөніндегі көппәндік команданың 
барлық мамандары:

• АРТ дамытуды және сырқаттан айықтыратын жаңа әдістер 
саласындағы зерттеулерді қамтитын осы ентелей дамып 
келе жатқан сала шеңберінде өзекті ақпараттан хабардар 
болуы керек.

• Балаларды қорғау мәселелері бойынша сәйкес білімі мен 
тәжірибесі болуы керек.

• Ұлттық конференцияларға, іс-шараларға және тренингтерге 
жүйелі түрде баруы және қатысуы керек.

• Әр 6 ай сайын созылмалы сырқатқа шалдыққан балалары 
бар отбасылар үшін қолжетімді ресурстар картасын жасауы 
керек.

 МДТ қатыстыру АИТВ-мен өмір сүретін нәрестелерге, бала-
ларға және жасөспірімдерге және олардың отбасыларына кешенді 
күтім көрсетілуін қамтамасыз ету үшін қажет. АИТВ-мен өмір сүретін 
балаларға және олардың отбасыларына қатысты ерекше көңіл бөлу-
ді талап ететін мәселелерге жататындар: емделуге құлықтылықты 
қолдау, ата-ананы (қамқоршыны) статусты жария етуге дайындау, 
АИТВ диагнозын АИТВ-мен өмір сүретін балаға және отбасындағы 
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басқа да балаларға жария ету, стигма және ересектерге қызмет көрсету 
жүйесіне ауысу мәселелерін түсіну.

Әлеуметтік қызметтердің және ҮЕҰ қызметтеріне және қолдауына 
қолжетімділікті қамтамасыз ету керек, әрі бірлескен жұмысты қосымша 
қолдауға зәру отбасылар емін-еркін ала алатындай етіп ұйымдастырған 
жөн.

 МДТ барлық отбасы мүшелеріне бірлесіп кешенді қолдау көрсететін 
мамандардан тұрады. АИТВ шалдыққан баланың отбасына психоәлеумет-
тік қолдау көрсететін команда құрамына келесі мамандар кіреді: дәрігер 
(ЖИТС-орталықтың/балалар емханасының балалар инфекицонисі немесе 
педиатры), психолог, әлеуметтік қызметкер/мейірбике және мүмкіндік 
болса, ҮЕҰ өкілі.

1. Дәрігер. Отбасындағы АИТВ-статус мәселесі көбінесе 
медициналық тұстармен байланысты болғандықтан, команда 
құрамына міндетті түрде нақты бір отбасындағы баланы бақылайтын 
дәрігер қатыстырылуы тиіс. Дәрігер баланың денсаулық жағдайы 
туралы толық ақпаратқа ие тұлға болып табылады, қажет болса, 
медициналық шешімдер қабылдайды. Дәрігер пікірі ата-аналардың 
және балалардың көпшілігі үшін беделді болуы тиіс, себебі, балаға 
емді дәрігер тағайындайды. Оған қоса, АИТВ шалдыққанда науқастар 
(АИТВ шалдыққан ересектер мен балалар) ұдайы дәрігерге барып 
тұруы, онымен сөйлесуі, денсаулығында өтіп жатқан өзгерістер 
туралы білуі қажет. Ал бұл өз кезегінде дәрігер АИТВ-мен өмір 
сүретін адамдар психологқа немесе әлеуметтік қызметкерге/
медицина қызметкеріне қарағанда қашқақтай немесе көзге ілмей 
жүре алмайтын жалғыз МДТ мүшесі екенін білдіреді. Балаларға оң 
АИТВ статусын жариялау идеясын толығымен қолдайтын дәрігер 
осы туралы ата-аналарға дәлелді етіп жеткізетін болады, осылайша 
олардың осы іске қатысты көзқарасына ықпал ете алады.

Айта кеткен жөн, АИТВ шалдыққан балаларды емдейтін дәрігер-
лер көбінесе баласынан шынайы диагнозын жасыратын ата-ана мен 
тиімді ем жасалуын қамтамасыз ету қажеттілігі арасында тұтқынға 
айналады. Бұл ретте баламен және ата-анамен ашық, тұспалдамай 
және балаға сырқаты туралы айтып қоюдан қорықпай сөйлесу мүм-
кіндігі дәрігерге баланың денсаулығы, емдеу жолдары және белгілі 
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бір қажетті медициналық амалдар туралы толық ақпарат ұсынуға, яғни, 
жұмысын тиімдірек атқаруға мұрсат береді. Сонымен қатар, дәрігерлер 
балалардан сырқатын жасыруға мәжбүр болуы салдарынан науқастар-
мен жұмыс жасау нәтижелеріне көңілі толмауы мүмкін, кәсіби тұрғыдан 
«күйіп» кетуі мүмкін. Дәрігерлер мысалы, ата-анасынан «Ем қанша 
уақытқа созылады?» және т.б. сұрақтарына жауап ала алмайтын балаға 
АРВ терапиясының маңыздылығын түсіндіре алмауынан науқастарды 
емдеу нәтижелеріне көңілі толмайды. Науқастың денсаулығы мен өмірін 
сақтауға қосатын үлесін қомақтырақ етуге ұмтылатындықтан, дәрігерлер 
үшін балалардың бойында сырқаты бар екенін білгені және ерекшелік-
терін түсінгені маңызды. Осындай жағдайда дәрігерлер балаға сырқатын 
түсіндіру немесе кездейсоқ айтып қоймау үшін «дұрыс» сөздер таңдауға, 
ата-ананың баланың сырқатына қатысты ойлап тапқан жалған түсіндірме-
лерін қолдауға, балалардың сұрақтарына жалған немесе толымсыз жауап 
беруге күш жұмсамайды, керісінше, бар көңілі мен уақытын толығымен 
науқасқа бөле алады. Осылайша, өз жұмысына және көрсетілетін меди-
циналық қызметтер сапасына қанағаттану деңгейі дәрігерде ғана емес, 
сол қызметтерді алатын науқаста да арта береді.

2. Әлеуметтік қызметкер/мейірбике. АИТВ шалдыққан балаға 
психоәлеуметтік қолдау көрсету барысында әлеуметтік қызметкердің/
мейірбикенің рөлі елеулі және маңызды. Әлеуметтік қызметкер – 
осындай жұмысқа кәсіби жолмен даярланған адам, ол басқа команда 
мүшелерімен бірге жағдайларға кешенді бағалау жүргізе алады, отбасына 
кешенді медико-әлеуметтік-психологиялық қызметтер көрсетудің 
бірлескен оңтайлы жоспарын әзірлей алады. Сонымен бірге, ол жағдайға 
жетекшілік ете алады, яғни, барлық МДТ мүшелері клиенттерге ұсынатын 
әрекеттерді және қызметтерді үйлестіре алады.

Көппәндік команда жағдайды тиімді жүргізуі үшін қызметкерлердің 
міндеттеріне жергілікті ресурстар картасын жасау міндетін енгізу керек.
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БАЛАЛАР ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДЕР ТҰРАТЫН 
ОТБАСЫЛАРДЫ ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК СҮЙЕМЕЛДЕУ 
ҮШІН ҚАУЫМДАСТЫҚТАҒЫ РЕСУРСТАР (ҚЫЗМЕТТЕР, 
БАҒДАРЛАМАЛАР) КАРТАСЫН ЖАСАУ 

Отбасылардың, әсіресе, күрделі қажеттіліктері бар отбасылардың созылмалы 
сырқатқа шалдыққан балаға немесе жасөспірімге қолдау көрсетуге құлықтылығы 
әлсіз болса, көбінесе өздері алуға құқылы қызметтердің артықшылықтары және 
орналасқан жері жайлы біле бермейді. Оған қоса олар сондай қызметтерге қол 
жеткізу үшін құжаттар, анықтамалар және т.с.с. тұрғысынан олардан не талап 
етілетінін білмеуі мүмкін. Ақпараттың жоқтығы көптеген отбасылар үшін заңмен 
бекітілген қажетті қызметтерді алуда айтарлықтай кедергі болып табылады6.  

Бақылауға алынатын отбасыларға қажетті қолдау көрсетілуін қамтамасыз 
ету үшін отбасыларға қызмет көрсететін мамандарға жергілікті қауымдастықта 
көрсетілетін қызметтер туралы білу және сондай қызметтермен қамту аясы 
және ұсынылатын араласу шараларының түрлері, қызметтерді алу құқықтары 
және қызметтер алуға жолдау тәртібі туралы өзекті ақпаратты алуы тиіс. 

Тиімді тәсілдердің бірі болып әріптестермен бірге қолжетімді ресурстар 
картасын жасау және ақпаратты жүйелі жаңартып отыру табылады. Қолжетімді 
ресурстар картасы кем дегенде әр 6 ай сайын қайта қаралып отыруы тиіс.

6       ЮНИСЕФ. Универсальная-прогрессивная модель патронажных услуг. Модуль 15: Работа с другими 
секторами. 2017

Осылайша отбасыны тиісті қызметтерге жіберу кезінде қажетті ақпарат 
қолжетімді болады. Балаларға, ата-аналарға және отбасыларға арналған 
барлық бағдарламаларды және қызметтерді, атап айтқанда, медициналық 
қызметтер, балаларға күтім көрсету, мектепке дейін білім алу, әлеуметтік 
қамсыздандыру, балаларды қорғау, ерте бағалау және араласу қызметтері, 
қауіпсіздік, үйде жарақаттанудан (улану, тұншығу, құлау) қорғау және 
алдын алу, балаға зорлық-зомбылық пен немқұрайдылық көрсету қатерінен 
қорғау, жұмыспен қамту, бала құқықтары сынды мәселелерге қатысты 
бағдарламалардың және қызметтердің барлығын ескеру қажет. Қызметтерді 
мемлекеттік сектор, жергілікті билік органдары, азаматтық қоғам ұйымдары, 
бейүкіметтік ұйымдар, діни ұйымдар және қауымдық ұйымдар көрсете 
алады. Жергілікті қызметтердің және бағдарламалардың картасын немесе 
анықтамалығын жасап, онда сәйкес және жаңартылған байланыс деректерін 
және соларға жолдау тәртібін көрсету пайдалы болады.



63#unicefkazakhstan

КЕШЕНДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ЕНГІЗУ ҚАЖЕТ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

 Медициналық қызметтер
Алғашқы медико-санитарлық көмектің профилактикалық және басқа да 

қызметтерін, соның ішінде екпе алу, балаларды қарату, жүкті әйелдерге күтім 
көрсету, аналарға арналған ұрпақ жалғастыру қызметтері, даму мониторингі 
және скринингі, әрі қажет болған жағдайда екінші және үшінші деңгейлі 
медицина мекемелеріне жолдау қызметтерін алу үшін отбасыларға жергілікті 
медицина мекемелеріне қол жеткізуде көмек беру мақсатында жергілікті 
медициналық қызметтер көрсетушілермен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. 

 Білім қызметтері
Ата-аналар мектепке дейінгі мекемелер, ата-аналарды оқыту 

бағдарламалары, отбасылық сауаттылық және дағдыларға үйрету 
бағдарламалары, ересектерді оқыту және жұмыспен қамту қызметтері 
туралы және оларға жүгіне алатыны туралы білмеуі мүмкін. Сіздің 
рөліңіз – осындай қызметтер туралы білу, ата-аналарға солар туралы 
ақпарат беру және балаларын қажетті бағдарламаларға/мекемелерге 
орналастыруға көмектесу.

Балаларын қалай дамыту керек екенін жақсы білетін ата-аналар 
әдетте өздерін шабытқа толы күйде сезінеді және әрі қарай еңбек ету 
дағдыларын жақсартуға және жақсырақ жұмыс табуға тырысатын болады. 
Белгілі бір дәрежеде Сіз ата-аналарға бағыт нұсқау және қолдау көрсету 
тұрғысынан делдал рөлін ойнай аласыз. 

 Ерте балалық шақта бағалау және араласу 
шараларын қолдану қызметтері 

Сіз лайықты болуы ықтимал балаларды бағалау жүргізуге және сәйкес 
қызметтер алуға жіберуіңіз тиіс. Ерте балалық шақта бағалау және араласу 
шараларын қолдану қызметтері мүгедек, дамуында қиындықтары бар, тойып 
тамақтанбайтын, созылмалы сырқаттарға шалдыққан және мінез-құлқы 
әдеттен тыс балаларға көрсетіледі. Ресми бағалау және араласу шараларын 
түрлі секторлар немесе мекемелер ұсына алады, әрі баланың қажеттіліктеріне 
байланысты болады. Есту қабілеті жеңіл немесе орташа дәрежеде бұзылған бала, 
егер басқа мәселелер болмаса, ең алдымен құлақ сырқаттары маманына жүгіне 
алады, ал церебралдық сал ауруына шалдыққан балаға бірнеше маманның көмегі 
қажет болуы мүмкін. Араласу қызметтері дербестендірілген, ал кейде қарқынды 
болуы мүмкін.
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 Әлеуметтік және құқықтық қорғау қызметтері
Мұндай қызметтер көбінесе процессуалдық кепілдіктер беруді, 

ақша аударымдарын, материалдық көмек беруді және құқығы бар 
отбасыларға консультация беруді қарастырады. Сіз әлеуметтік жұмыс 
орталығына немесе сол іспеттес қызметтерге барып, олармен көзбе-
көз кездесіп, өзіңіздің патронаждық қызметтеріңіз туралы айтып беріп, 
тығыз қарым-қатынас орнатуыңыз тиіс. Әлеуметтік және құқықтық 
қорғауға мұқтаж отбасыны анықтағанда, әрі олардың өтінуімен, Сіз 
отбасыларды әлеуметтік жұмыс орталығына жолдауыңыз, қажет 
болса, бірге баруыңыз тиіс. 

7        UNICEF. Inequities in Early Childhood Development: What the data say. Evidence from the Multiple Indicator 
Cluster Surveys, 2012

 Балаларды қорғау қызметтері
Сіз - зорлық-зомбылық немесе немқұрайдылық көрсетілетін, қарны 

аш, медициналық қызметтер көрсетілмейтін, қауіпті немесе тазалықтан 
жұрдай жағдайда қалған баланы бірінші болып анықтайтын тұлғасыз. 
Қатер төнген немесе ерекше қажеттілігі бар баланы, ананы немесе 
отбасын анықтаған кезде оларды тиісті органдарға немесе мамандарға 
жолдауыңыз тиіс. Бекітілген жолдау және есептілік тәртібін бұлжытпай 
ұстану аса маңызды. Балаларға қатыгездік көрсету туралы модуль 
қосымша ақпарат пен ұсыныс-кеңес бере алады. Сіз үшін осындай 
жағдайлардың жылдам және қажетінше қаралуын қамтамасыз ету үшін 
жолдау барысын қадағалау маңыздын7.

 Баспанамен қамту және материалдық көмек
Кейбір отбасылар қауіпті немесе сапасыз үйлерде өте нашар 

жағдайда өмір сүреді. Патронаждық бару бағдарламалары баспанамен 
қамти алмаса да, Сіз осындай отбасыларға көмектесе алатын қауымдық 
бөлімшелермен тығыз қарым-қатынас орната аласыз. Сіз отбасыларға 
сондай қызметтерге қол жеткізуге және баспана жағдайын жақсартуға 
көмектесуіңіз тиіс. Сіз сапасыз үйлерге жөндеу жүргізу үшін жергілікті 
қауымдастықты ұйымдастыра аласыз. Қауымдастықтағы өзара 
ынтымақтастық пен қолдау кедейшілікте өмір сүретін отбасылардың 
көңіл-күйін көтере алады және сенімін нығайта алады.  
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МДТ құрамында бейүкіметтік сектор ұсынылмаған өңірлерде 
ұйымдастырушылық мәселелерді мейірбике реттей алады. Мейірбике 
науқастарға бағалау жүргізуге көмектеседі, ауруханаға қайта келу керек 
екені туралы науқастардың естеріне салады, емделуге құлықтылыққа 
мониторинг жүргізеді, салауатты өмір салты және дұрыс тамақтану 
туралы консультация береді, сондықтан, АИТВ-мен өмір сүретін баланы 
бақылау бойынша жауапкершілік аясын әбден кеңейте алады.

Оған қоса әлеуметтік қызметкер/мейрбике қосымша мәлімет 
жинау мақсатымен қысқа сұхбаттар да жүргізеді, әрі ата-аналармен, 
қамқоршылармен, баланың туыстарымен және баланың өзімен 
толыққанды ұзақ консультациялар да өткізеді. Әлеуметтік қызметкер/
мейірбике консультация жүргізе білудің бастапқы дағдыларын меңгеруі 
тиіс, себебі, олар баланы және ата-анасын АИТВ-статусты жариялауға 
дайындау кезінде қажет болады. Олар отбасының үйіне бара алады, 
әлеуметтік қызметкер/мейірбике өкілдік ететін мекемеге қарағанда, 
ата-ана мен бала өз үйінде өздерін әлдеқайда еркін сезінеді. Осындай 
консультациялар кезінде маманның басқа жағдайда елене бермейтін 
отбасындағы қарым-қатынастарды, баланың және ата-ананың мінез-
құлқын бақылауға мүмкіндігі болады. Бұл ақпарат баламен де, ата-
анамен де ұзақ жұмыс жасайтын психолог үшін аса маңызды.

Егер ата-ана мекемеге баламен бірге келсе, әлеуметтік қызметкер/
мейірбике және психолог консультацияны баламен бөлек және ата-анамен 
бөлек өткізеді. Бұл, біріншіден, балаға және оның ата-анасына зерігіп 
кетпеуге, екіншіден, олар мекемеде өткізетін әр минутты отбасының 
алдына қойылған мақсаттарға жету үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Науқас дәрігер қарауына келе алмаса немесе ЖИТС-орталыққа 
келуден бас тартса, онда МДТ отбасының тұратын жеріне барып, сонда 
медициналық тексеріс өткізеді және ЖИТС-орталыққа уақытылы бару 
қажеттілігі туралы әңгіме жүргізеді. МДТ көңіл бөлуге мұқтаж әр 
отбасымен жұмыс жасай отырып, іс-қимылдар жоспарын жасайды және 
міндеттерді өзара үлестіреді.
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3. Психолог. АИТВ шалдыққан баланы психоәлеуметтік сүйемелдеу 
– күрделі үдеріс, оның аясында баламен жұмыс жасайтын команда 
құрамына міндетті түрде даярлықтан өткен психолог-кеңесшіні қосу 
қарастырылады. Дәл осы маман оң АИТВ статусы бар отбасылармен және 
балалармен жұмыс жасауға, атап айтқанда ұзақмерзімді психологиялық 
қызметтер көрсету үшін қажетті білімі, дағдылары және сарамандық 
тәжірибесі бар. 

Психолог командада маңызды рөл атқарады, себебі, балаларға 
АИТВ статусын жария ету барысында консультация беріп қана қоймай, 
ата-аналарды (қамқоршыларды) баланың АИТВ статусын жария етуге 
дайындайды, ата-анаға және отбасының жақын ортасына консультация 
береді. Оның жұмысында өз мамандығына қарай және клиенттердің 
жеке ерекшеліктерін ескере отырып, түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана білу 
маңызды.

Жағдайға кешенді бағалау жүргізуді, нақты бір отбасына әлеуметтік-
психологиялық қызметтер көрсетудің ұзақмерзімді жоспарын жасауды 
бүкіл команда жүзеге асырады, сонымен қатар, барлығы бірге жоспарды 
орындауға және қол жеткізген нәтижелерге ұдайы мониторинг пен 
қадағалау жүргізеді. Команда жұмысы үшін жауапты үйлестіруші – дәрігер, 
бірақ жағдайды психолог немесе әлеуметтік қызметкер не мейірбике 
тікелей жүргізе алады.

Айта кету керек, МДТ ондағы мамандардың құрамына қарай әртүрлі 
болуы мүмкін, өйткені нақты жағдайға қарай орайластырылады. Алайда 
психолог пен әлеуметтік қызметкер/мейірбике команда құрамына 
міндетті түрде енгізілуі тиіс мамандар болып қала береді. Едәуір күрделі 
жағдайларда, кешенді және ұзақ бақылау қажет болғанда, клиент 
қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын тиісті мамандар командасы 
құралады. Мысалы, командаға психиатр немесе психотерапевт енгізіле 
алады. 

Команда құру бастамасын көтерген маман команда мүшелерін 
бірнеше қағидат бойынша іріктей алады: сарамандық тәжірибе, сәйкес 
кәсіби даярлық, маманның тұрғылықты жері (егер клиенттің үйіне барып 
тұру керек болса) және т.с.с.
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Жалпы команданың рөлі – балаға оң АИТВ статусын жариялау 
барасында әлеуметтік-психологиялық қызметтер және әрі қарайғы 
қолдау көрсету бойынша ұзақмерзімді жоспарды ата-анамен бірге жасау 
мақсатында жағдайды бақылауға кешенді бағалау жүргізу.  

Осылайша клиентке әлеуметтік-психологиялық қызметтер 
көрсетудің ұзақмерзімді жоспары МДТ құрамына енгізілген әр маман 
белгілі бір әрекеттерді жоспармен белгіленген мерзімде орындайтынын 
және нақты нәтижелерге жетуді, атап айтқанда балаға АИТВ статусын 
жариялауды қадағалайтынын қарастырады. Командалық жұмыста әр 
маманның жоғары кәсіби деңгейі ғана емес, мамандардың клиенттермен 
жұмыс жасау сипаты және ерекшеліктері бойынша өзара үйлесімділігі, 
демек, барлық команда мүшелерінің алға қойған мақсатқа жету үшін бір 
кісідей бірге жұмыс жасауға беталысы да маңызды. 

Индикаторлар:

1. Бекітілген штаттық норматив, әр МДТ мүшесінің нақты белгілен-
ген рөлі/қызметтері, мақсаттары мен міндеттері бар МДТ құру;

2. Қолжетімді ресурстар картасын жасау;
3. Есептерде МДТ мамандары өздері баратын тренингтер және кон-

ференциялар туралы ақпаратты жеткізу/көрсету: конференция 
атауы, кім ретінде қатысты, қандай шараларға қатысты. Жаңа 
білімге ие болатынына және барлық команда мүшелері осы 
тұрғыдан тең мүмкіндіктерге ие екеніне көз жеткізу;

4. Есепте команда құрамын, лауазымдарын және атқарған жұмысын 
көрсету;

5. Есепте қай МДТ мүшесі жоспарды әзірлеуге және орындауға 
қатыстырылғанын көрсету;

6. Жоспарды және қол жеткізген нәтижелерді 6 айда кем дегенде 1 
рет қадағалап отыру ретінде нақты бір отбасына әлеуметік-психо-
логиялық қызметтер көрсету жоспарын жүзеге асыруды бағалау 
туралы хаттама;

7. Есепте кіммен ынтымақтастықта жұмыс жасайтынын көрсету – 
ҮЕҰ, ересектерге арналған қызметтер, сексуалдық денсаулық 
мәселелері жөніндегі қызметтер – және осындай ынтымақтастық 
(бірге атқарылған жұмыс және алдағы 6 айға/1 жылға арналған 
жоспар) қалай жүзеге асырылатынын сипаттау.
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СТАНДАРТ 7. 
БІРІКТІРІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР КӨР-
СЕТУ КЕЗІНДЕ БАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫЛАРЫН, ӘРІ ҮЕҰ 
ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕК-
ТЕПТЕРДІҢ МАМАНДАРЫН БІР-
ЛЕСКЕН ЖҰМЫСҚА ҚАТЫСТЫРУ.

Дети АИТВ-мен өмір сүретін балалар 
мен жасөспірімдер, олардың ата-аналары/
қамқоршылары өздеріне медициналық 
қызметтер көрсетуге қатысты шешімдерді 
қабылдауға қатысу мүмкіндігіне ие болуы 

тиіс. Олар, сондай-ақ, өздеріне көрсетілетін медициналық қызмет-
терді әзірлеуге, жоспарлауға және көрсетуге қатысу мүміндігін де 
алуы тиіс. Мүмкіндігінше отбасыларға АИТВ шалдыққан балаларға 
және отбасыларға көмек және қызмет көрсететін ҮЕҰ-мен байланыс 
орнатуға жәрдемдесу қажет. Жалпы білім беретін мектеп баланың 
өмірінің айтарлықтай бөлігін алады, сондықтан, кейде ата-аналар 
баласының оң АИТВ статусы туралы ақпаратпен мектеп қызметкер-
лерімен бөліскісі келуі немесе осындай ақпарат кездейсоқ жария бо-
луы мүмкін. Екі жағдайда да бала және оның отбасы үшін жағымсыз 
салдарды мейлінше азайту үшін сарапшылық медициналық көмек 
командасы тарапынан көмек қажет болуы мүмкін.

Отбасыларға терапевтеріне, патронаж мейірбикелеріне және 
тіс дәрігерлеріне балаларының АИТВ статусы туралы айтуға кеңес 
беріледі, себебі, сонда ғана АИТВ жөніндегі мамандар командасы 
аталған медицина қызметкерлерімен бірге баланы үздік нәтижемен 
емдеу жолдарын іздеп таба алады.
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Отбасылар өз дамуына атсалысу және өмірлеріне қатысты 
шешімдер қабылдауда пікірлері ескерілу мүмкіндігіне ие болуы тиіс. 
Науқастар мен олардың отбасыларын кері байланыс және ұсыныстар 
беруге; МДТ отырыстарына, кейстерді талқылауға қатысуға итерме-
леу керек. Ал артынша отбасыларға жиналған кері байланысқа жауап 
ретінде орын алған өзгерістерді көрсету керек.

АИТВ шалдыққан балаларға және отбасыларға көмек көрсететін 
және сүйемелдейтін орталықтар жергілікті ҮЕҰ ұсынатын қызмет-
терден хабардар болуы тиіс және отбасылардың қалауы бойынша 
сол қызметтерге қол жеткізе алуы үшін тиісті ақпарат ұсынуы тиіс. 
Отбасыларға сол қызметтерге қол жеткізуге көмектесу үшін байланыс 
мәліметтері көрсетілетін және қолдау көрсету жолдары өзара келісіл-
ген нақты қайта жолдау тәртібі болуы тиіс. Отбасылар бастапқыда 
тысқары мекемелермен әрекеттескісі келмеуі мүмкін, бірақ бұл жұ-
мыс (өзара әрекеттестікті жөнге салу) жүйелі уақыт аралықтары және 
МДТ тарыпынан қолдау көрсету ұсыныстары арқылы жалғастырылуы 
және жүргізілуі қажет. 

АИТВ шалдыққан балалар оқитын мектептерде АИТВ жұқпасына 
қатысты стигмамен күресу бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізген 
жөн. Ақпараттық науқандар мұғалімдер үшін бөлек, оқушылар бөлек 
өткізген дұрыс. Аталмыш шараларды сынып сағаттары, тақырыптық 
диктанттар, дебаттар, викториналар, форумдар және т.б. түрде 
өткізуге болады. Мектепте АИТВ шалдыққан бала оқитынын жария 
етпей-ақ ойын түрінде оқушыларға АИТВ таралу жолдары, АИТВ 
қалай таралмайтыны, АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға төзімділік 
таныту туралы жеткізген жөн. Ақпараттық науқандарды мектептерде 
жылына кем дегенде 1 рет мектеп мейірбикесінің қатысуымен өткізіп 
тұру керек.

Мектептерге баланың бойында АИТВ жұқпасы бар-жоғын білу қа-
жет болмаса да, кейбір отбасылар осы туралы мектепке хабарлағысы 
келуі мүмкін, мектепке хабарлау үшін қосымша медициналық себеп 
тууы мүмкін немесе осы отбасының келісімінсіз кездейсоқ түрде 
жария болуы мүмкін. Клиникаларда отбасыларға осы ақпаратпен 
мектептермен бөлісуге немесе кездейсоқ жария болу жайттарын 
реттеуге көмектесу үшін әзірленген хаттама (арнайы құрал-нұсқа-
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улық) болуы тиіс. Барлық МДТ мүшелері осы хаттама туралы білуі 
тиіс, отбасылар да осындай хаттама бар екенінен хабардар болуы 
қажет, әрі отбасы мектепке хабарлағысы келетін жағдайда қолдау 
ұсынылуы тиіс.

Егер ата-ана АИТВ жұқпасы туралы балаларында АИТВ жұқпасы 
жоқ отбасыларға хабарлауды жоспарласа, АИТВ және құпиялық 
мәселелерін жақсы білуді және түсінуді қамтамасыз ету үшін АИТВ-
мен айналыспайтын мамандармен байланыс орнату мақсатында 
отбасына қолдау көрсететін мамандардың көмегі қажет болады.

Индикаторлар:

1. Қандай көмек алғанын, қалай алғанын және отбасыларға қы-
змет көрсетуді жақсарту ұсыныстары болғанын-болмағанын 
көру үшін қызметтерді пайдаланушылар арасында құпия сау-
алнама жүргізу туралы жыл сайын есеп беру. Есепте келесілер 
қамтылуы тиіс:
• Негізгі бағалау тақырыптары;
• Қызметтерді пайдаланушылардың кері байланысына жауап 

ретінде енгізуге жоспарланған өзгерістер, соның ішінде, 
уақыт аралықтары; 

• Нақты орын алған өзгерістер, себептерін түсіндіру. 
2. Жергілікті ҮЕҰ-мен ынтымақтастық туралы, қандай жұмыс 

атқарылды және қандай жұмыс жоспарланғаны туралы 
хабарлау;

3. Мектеппен қарым-қатынас хаттамасы, қанша қызметкер хат-
тама туралы біледі. Хаттамамен танысып шығу парағы, соның 
ішінде жаңа қызметкерлер;

4. ҮЕҰ қызметтері картасы, қандай қызметтер көрсетіледі, қанша 
шара өткізілді.
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СТАНДАРТ 8. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН БАЛАЛАРҒА 
ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ 
ҚАТАРЛАСТАРЫНЫҢ 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУІ.

Жасөспірімдер арасында өзара көмек 
топтарын ұйымдастыру АИТВ диагнозын 
қабылдауға және онымен өмір сүруге 
бейімделуге көмектеседі. Жасөспірімдер 
арасында «тең-теңіне» жұмыс әдісі – 
АИТВ-мен өмір сүретін жасөспірімге 
ұсынуға болатын үздік қолдау түрі. 
Себебі, олар бірін-бірі жақсырақ түсінеді, 
әрі адамның жүрегіне жететін, жұбататын 
басты сөздерді таба алады.

Өзара көмек топтары өздігінен құрылмайды. Алдымен 
жасөспірімдермен жұмыс жасауға үйретілген ересек адам, әдет-
те психолог жетекшілігімен қолдау топтарын құрған дұрыс. Содан 
соң, қолдау тобы өзара көмек тобы болып өзгереді. Жасөспірім-
дер арасында «тең-теңіне» қағидасы бойынша жұмыс жасайтын 
өзара көмек топтарының болуы, әсіресе, АИТВ-статус жария 
болғаннан кейін, айқын оң әсерге ие. Талқылауға кеңес берілетін 
тақырыптар: АИТВ-мен өмір сүру, диагнозды қабылдау, достар-
мен статус туралы сөйлесу, терапия режимін сақтау маңыздылығы 
және қажеттілігі (емделуге құлықтылық).

АИТВ статусы өзінікі сияқты оң жасөспірімдерді көріп, олар 
қолдауға мұқтаж және АИТВ диагнозы бар жалғыз адам емес 
екеніне сенімділікті сезінеді. АИТВ шалдыққан балардың өздері 
айтқандай, АИТВ статусы оң басқа жасөспірімдерді көргенде 
диагнозды қабылдау әлдеқайда жеңіл болған. Өзара көмек топ-
тарында психологиялық қолдау көрсету АӨСА үшін өз статусын 
қабылдауға оң әсерін тигізеді.

Жоғарыда айтылғандай, біз жасөспірімдерді бірінші кезекте 
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жеке тұлға ретінде қараймыз. Жасөспірімдік кезеңде АИТВ-статустан 
басқа, маңызы еш кем емес (ал кейде оларды едәуір толғандыратын) 
тақырыптар бар. Егер осыған назар аударамаса, онда басқа мәселе-
лерді, соның ішінде, АИТВ-мен байланысты мәселелерді қабылдауына 
және шешім шығаруына да ықпал ету мүмкін.  

Өзара көмек топтарында жасөспірімдердің өзін-өзі жоғары баға-
лау, тіл табысу дағдыларын жақсарту, когнитивтік үдерістерді жақ-
сарту бойынша психологиялық тренингтер және көтеріңкі көңіл-күйді 
арттыруға бағытталған қызықты ойындар өткізен абзал. Дәл осындай 
тренингтер өткізу кезінде АИТВ тақырыбындағы жаттығуларды қосу 
керек.

Жасөспірімдер арасында АИТВ туралы хабардарлық та АРТ 
қабылдауға құлықтылыққа әсер етеді және өз денсаулығына жау-
аптырақ қарауға септеседі. Әдетте, тренингтер өткізгеннен кейін 
жасөспірімдер денсаулығына ұқыптырақ қарайды, АРВ-терапия қа-
былдауға құлықтылығы артады. АИТВ туралы бірсарынды әңгімелер 
жасөспірімдерді зеріктіріп жібереді. Олардың жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, АИТВ-мен өмір сүру мәселелері бойынша хабардар 
етуді ойын/интерактив түрінде жүргізген дұрыс. АИТВ тақырыбында 
тапсырмалары бар карталар (онда дұрыс жауаптар да, жаңсақ пікірлер 
де келтірілуі керек) дайындап, жасөспірімдерді командаларға бөліп, 
сайыс өткізу керек. Тапсырмаларды тезірек және дұрыс шешкен, әрі 
жауаптарын жақсырақ негіздеген команда жеңеді. 

Ынта-ықылас. АИТВ-мен өмір сүретін жасөспірімдер ынталан-
дыруға және психологиялық қолдауға аса мұқтаж. АИТВ-мен өмір 
сүретін жасөспірім (жас адам) қатарластарымен онлайн тілдесе 
алады, бірақ, жылына кем дегенде 1 рет көзбе-көз кездескені жөн. 
Көтеріңкі көңіл-күйде болуға және болашақты жоспарлауға ынталан-
дыру үшін жеке және топтық форматта түрлі журналдардан алынған 
қиындыларды қолдана отырып, «Менің болашағым» тақырыбында 
бірге коллаж жасау әдісі тиімді болады. Жасөспірімдер осы іске 
неғұрлым қызыға қатысса, соғұрлым көтеріңкі көңіл-күйде болады 
және болашаққа эмоциялық қуат алады. 
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Индикаторлар:

1. Қолдау және/немесе өзара көмек топтарының болуы; 
2. Топтың білім беру бағдарламасының болуы; 
3. Топ жұмысының сапасын бағалау (жиналыс өткізу жүйелілігі, 

талқыланатын тақырыптар);
4. Топқа баратын жастар саны, әр қатысушының топқа бару жиілігі, 

соның ішінде, көзбе-көз және онлайн.

Сонымен бірге, жеке түрде баланы өз болашағы туралы ойларын 
шағын эссе түрінде жеткізуге үйреткен дұрыс. Эссе жазып болған 
соң, жасөспірім түрлі дене қалпында (орындықта отырып; түрегеп, 
айнаға қарап тұрып немесе орындықтың үстіне шығып тұрып – 
трибуна әсерін береді) эссесін оқуы қажет. Кейінірек жүргізілген 
сауалнама кезінде жасөспірімдердің өздері эсселерін бірнеше рет 
оқығанда жігерленіп, жоспарлаған болашағы міндетті түрде орын-
далуын қалағанын жеткізді. Ынталандыру үшін АРТ-терапиядан және 
гештальт-терапиядан алынған түрлі тәсілдерді қолдануға болады.

АИТВ-статус жарияланғаннан кейін отбасына бару кезінде АИТВ 
сөзін жиі айтуға кеңес беріледі. Сондай-ақ, баланың статусы барлық 
отбасы мүшелеріне толығымен жарияланған отбасында кейде АИТВ 
туралы әңгімелер жүргізу және диагнозды ауызша айту керек. Бала 
диагнозы туралы неғұрлым жиі естісе, соғұрлым салмақты қабыл-
дайтын болады және осы сөзді үйден тыс естігенде жайсыздықты 
азырақ сезінетін болады. 
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СТАНДАРТ 9. 
АИТВ ШАЛДЫҚҚАН БАЛАЛАРДЫ 
ҚОРҒАУ. БІРІКТІРІЛГЕН КЕЙС-
МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮРГІЗУ.

Балада АИТВ жұқпасының болуы оны 
мектепке дейінгі мекемеге немесе баста-
уыш мектепке қабылдаудан бас тартуға, 
әрі аталған мекемелерден шығарып та-
стауға негіз бола алмайды. АИТВ-мен өмір 
сүретін балалар кәдімгі балабақшаларға 

бала алады, кәдімгі мектептерде оқи алады, жалпы негізде спорт 
секцияларына және үйірмелеріне бара алады, басқа балалармен 
бірге кәдімгі шипажайларда және жазғы лагерьлерде демала алады.  

Баланың балабақшаға немесе жалпы білім беретін мектепке бару 
мәселесін ата-анасы баланы бақылайтын дәрігермен бірге шешеді. 
Баланың денсаулығының жалпы жағдайын, психомоторлық, тілдік 
және физикалық даму деңгейін ескере отырып, оны ерте, мекте-
палды және мектеп жасында оқытудың оңтайлы түрі анықталады. 
Егер денсаулық жағдайына байланысты АИТВ шалдыққан балаға 
мектепке бару қиын болса, онда баланың ата-анасы емдеуші 
дәрігермен және білім басқармасының мамандарымен бірге оны 
уақытша немесе тұрақты үйде оқыту туралы шешім қабылдайды.

Болашақ мамандығын таңдау кезінде АИТВ шалдыққан 
жасөспірімдер өз диагнозымен шектелмеуі тиіс, олар, әскери 
қызметті және медицина саласындағы кейбір мамандықтарды 
қоспағанда, кез-келген мамандықты таңдай алады.

АИТВ шалдыққан балалар барлық басқа балалар сияқты ықти-
мал залалдан қорғау және аман-саулығын қамтамасыз ету үшін 
ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Мұндағы қорғау баланы қасақана, 
кездейсоқ сипатта залал – зорлық-зомбылық пен қатыгездік көрсету 
қатерлерінен қорғауды білдіреді. Балаға тиісінше қарамау – ересек-
тің белгілі бір әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде келтірілетін 
ауыр физикалық және эмоциялық залал. Балалардың қауіпсіздігіне 
оны кез-келген залал түрінен қорғауды және аман-саулығын нығай-
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туды қамтамасыз ету қолданыла алатын барлық шаралар кіреді.
Балаларға отбасында немесе қоғамдық орында жақсы танитын 

адамдар және одан сирек бейтаныс адамдар залал келтіруі мүмкін.

Балаға залал келтіретін факторлардың негізгі санаттары:
• балаға физикалық зорлық-зомбылық көрсету, ұрып-соғу, күйдіру, 

сілкілеу, улау немесе қылғындыру арқылы қасақана залал келтіру;
• ұзақ уақыт бойы және ұдайы эмоциялық зорлық-зомбылық көрсету 

баланың эмоциялық дамуына залал келтіреді, бұл зорлық-зом-
былықтың басқа барлық түрлеріне де тән;

• сексуалдық зорлық-зомбылық, баланы сексуалдық іс-әрекеттерге 
қатыстыру немесе мәжбүрлеу, балаға қолмен тиісумен шектелмеу, 
соның ішінде, баланың көзінше сексуалдық көріністер көрсету;

• баланы қараусыз қалдыру, баланың тамақтануға, жылуға және 
киім-кешекке қатысты негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыра 
алмау. Баланы қадағалай алмау және қорғай алмау. Баланың ме-
дициналық қажеттіліктерін қанағаттандыра алмау.

Кейбір ата-аналар балаға залал келтіру қатерін жиі төндіреді.
Келесі ерекшеліктер есіңізде болсын:

• қолдаусыз қалған ата-ана/әлеуметтік оқшаулық;
• өзін төмен бағалау;
• есірткі немесе ішімдік қолдану;
• психикалық денсаулыққа қатысты мәселелер;
• қатал мінез;
• заңмен қайшылық;
• балаға шындыққа жанаспайтын үміт арту;
• ішімідікті асыра тұтыну тәжірибесі;
• баламен әлсіз байланыс.
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Бірақ, созылмалы сырқатқа шалдыққан балалары бар отбасылар 
туралы болжам жасаудан және жеке пікіріңізді жалпылаудан аулақ 
болыңыз! Отбасылық кіріс деңгейі балаға зорлық-зомбылық көр-
сету қатерімен тікелей байланысты емес, алайда, балаға тиісінше 
күтім көрсетілмеуіне және нақты жағдайда баланың мүдделерін 
мейлінше толық қамтамасыз етпеуге жанама жолмен әсер ете 
алады. Әмбебап-озық патронаж моделі бойынша АМСК деңгейінде 
отбасылармен жұмыс жасау тәжірибесі көрсеткендей, кіріс деңгейі 
төмен отбасылардың көпшілігі балаларына қатыгездік көрсетпейді; 
көптеген балалар сырт көзге берекелі болып көрінетін отбасыларда 
зорлық-зомбылыққа тап болады8.  

Отбасына барып тұратын қызметкерлер, білім, тергеу, медицина 
мекемелерінің жауапты тұлғалары балаларға отбасы тарапынан, әрі 
тысқарыдан төнетін қатерлер туралы білуі тиіс. Балалармен жұмыс 
жасайтын мамандар қатігездік белгілерін жақсы білуі және тани алуы 
тиіс. Баланың отбасы мүшелерімен қатыгездік көрсетілетіні туралы 
күдіктер жайлы ашық сөйлесу жақсы әдіс болуы мүмкін.
Алайда келесі жағдайларда ата-анамен әңгіме жүргізбеген жөн:
- сексуалдық зорлық-зомбылық жасалғанынан күдіктену;
- көптеген және жоспарланған/ұйымдасқан зорлық-зомбылық 

жасалғанынан күдіктену; 
- ата-анамен сөйлесу балаға немесе қызметкердің өзіне/басқа 

адамдарға залал келтіру мүмкін болатын жағдайлар. 

8          Отчет по супервизии патронажных сотрудников и социальных работников пилотных организаций ПМСП 
в Кызылординской области, ЮНИСЕФ, Б. Бабаева, Н. Ким, Д. Есимова, Л. Тихонова. Казахстан, 2017 г

Балалармен жұмыс жасайтын қызметкерлердің іс-әрекеттерінің 
мақсаты – баланың қауіпсіздігін жылдам қамтамасыз ету. 

Балалар зорлық-зомбылыққа душар болғанын жоба кеңсесінде, 
көлікте немесе автобуста, көшеде кезіккенде, мектепте және т.б., одан 
сирегірек өз үйінде айтып бере алатынын ескеру керек. Әңгіме қайда 
болса да келесі ережелерге еру керек. Не істеу керек: 

• Балаға көңіл мен уақыт бөліңіз.
• Балаға бәрін өз сөзімен айтуға мүмкіндік беріңіз, маңызды 

оқиғаларды өзі есіне түсіріп тұрған баланы тоқтатпаңыз.
• Алған ақпаратты егжей-тегжейлі жазып алыңыз: уақыты, орны, 
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қатысқан адамдар, баланың түрі, ол не айтты.
• Жазбаны сақтап қою қажет, себебі, кейін іске қоса тіркеуге болады.
• Баланың айтқандарына байыппен қараңыз, оны тыңдап отырғаныңызды 

және көмектесуге тырысатыныңызды жеткізіңіз.
• Балаға басынан өткені туралы Сізге айтып бергеніне қуанышты 

екеніңізді айтыңыз және оған қолдау көрсетіңіз. Әділдік,  байсалдылық, 
бейтараптық сақтаңыз.

• Сізбен сөйлесуге жүрексінбеген баланың батылдығына лайықты баға 
беріңіз.

• Оның қауіпсіздікте болуы үшін қолыңыздан келгеннің барлығын 
жасайтыныңызға сендіріңіз.

• Орын алған оқиғада баланың еш кінәсі жоқ екенін, оны ренжіткен адам 
кінәлі екенін жеткізіңіз.

• Өз ұстанымыңызға қатысты шыншыл болыңыз: осы туралы кімге және 
неліктен айтып беруге міндетті екеніңізді түсіндіріңіз.

• Балаға не істеп жатқаныңызды, әрі қарай не істеуді жоспарлап 
отырғаныңызды толығымен айтып отырыңыз. 

Не істемеу керек:
• Орындай алмайтын уәде бермеңіз! (мысалы, ешкімге айтпауға уәде 

беру)
• Балаға тым көп сұрақ қойып, титықтатпаңыз. Тергеу жүргізу сіздің 

жұмысыңыз емес.
• Баланың шындығын айтып бергеніне күмән келтірмеңіз немесе 

алаңдаушылығыңызды хабарлауға кедергі болатын өз күмәндарыңызға 
бой алдырмаңыз.

• Не болғанына қатысты болжам немесе тұспал жасамаңыз.
• Күдіктімен қақтығысқа түспеңіз немесе оған қатысты арыз түскені 

туралы айтпаңыз.
• Балаға орын алған оқиғаға өзін жауапты сезіндіретіндей ештеңе 

айтпаңыз.
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• Әңгіме барысында ашу сияқты күшті сезімдерге ерік бермеңіз. 
• Ықтимал қылмыскерге қатысты жағымсыз пікір немесе пайым 

айтпаңыз.
• Байбалам салмаңыз. Сіз дереу әрекет еткіңіз келуі мүмкін, бірақ, 

асығыс әрекеттер залал келтіруі мүмкін.
• Оқиғаның жай-жапсары анықталғанша баладан айтқандарын 

қайталауды СҰРАМАҢЫЗ. 

Егер баламен жұмыс жасасаңыз және баланың көңіл-күйі жоқ екенін 
немесе үсті-басы көгергенін, жарақаттары пайда болғанын байқасаңыз, 
баладан олардың пайда болу себептерін сұраған жөн. Баламен оңаша 
немесе әлеуметтік қызметкердің/психологтың көзінше әңгімелесу қажет. 
Егер әңгіме баланың отбасында орын алса, қызметкер ата-анадан баламен 
оңаша сөйлесуге рұқсат сұрауы керек. Егер ата-анасы мұндай әңгімеге 
қарсы болса, бәлкім, мектепте кездесу туралы келісіп алуға болатын шығар.  
Баланы және отбасын сүйемелдеу жоспары келесілерді қамтуы тиіс:
• Ата-анаға көмек беру немесе, егер бала ата-анасымен бірге тұра 

алмаса, баланың ата-анасымен байланыста болуын қамтамасыз ететін 
іс-шаралар жоспарын жасау.
Өте сирек жағдайда ата-аналарға баланы дамытудағы, әлеуметтен-

дірудегі және құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы рөлін нығайту 
үшін мамандар тарапынан қолдау көрсету, баламен сенімге негізделген 
қарым-қатынас құру үшін консультация беру керек.
• Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шара қолдануға мүмкіндік 

беретін жоспар. Мұндай жоспар нақты қатерді бағалау нәтижесінде 
жасалуы тиіс.

• Баланың білім, эмоциялық, когнитивтік және физикалық даму 
салаларында жетістікке жету үшін үздік мүмкіндіктері болуы үшін 
баланың тұрақты қажеттіліктерін қанағаттандыру шаралары.
Жоспарды жалғыздан-жалғыз жасамаңыз! Бағалау жүргізгендегідей, 

басқа мамандармен, әрі, әлбетте, ата-аналармен ынтымақтастықта жұмыс 
жасауыңыз тиіс.

Демек, Сізге баланы тиісінше тәрбиелеуге мүдделі барлық адамдармен 
кездесу ұйымдастырып, олармен әлеуметтік көмек көрсету шараларының 
жоспарын талқылау қажет.
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Баланы білетін немесе баланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
үлес қоса алатын тиісті тұлғаларды тартуға болады. Мүмкіндік болса, зор-
лық-зомбылық көрсетілгені анықталғанда немесе сондай күдік болғанда, 
баланы өз ата-анасынан қорғауға бағытталған шаралар жоспарын жасау 
қажет болатын жағдайларды қоспағанда, ата-аналарды қатыстырыңыз9.   

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 137-бабында ата-ана 
немесе ата-аналық міндеттер жүктелген өзге тұлға, осылармен тең дәре-
жеде педагог немесе кәмелетке толмаған тұлғаны қадағалауға міндетті 
оқу, тәрбиелеу, емдеу немесе өзге мекеменің басқа қызметкері кәмелетке 
толмаған тұлғаны тәрбиелеу мәндеттерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін жазаға тартылатыны айтылған.

Балаға зорлық-зомбылық көрсетілген 
жағдайдағы іс-қимылдар алгоритмі:

1. алаңдаушылық тудыратын деректерді және мән-жайларды арнайы 
үлгіге енгізіп, құжаттау;

2. қажеттіліктерді бағалау және анықтау мақсатымен патронаж 
мейірбикесі және әлеуметтік қызметкер үйіне барып тұруы үшін 
ақпаратты тіркелген жері бойынша АМСК мекемесіне беру;

3. ақпаратты бала құқықтарын қорғау маманына (өңірлік қорғаншылық 
органдарына) беру және үрейлі белгілерді талқылау;

4. балаға төнген қатерді бағалаумен бірге жағдайды комиссия қарау 
бастамасын көтеру; 

5. зорлық-зомбылық дерегі анықталған жағдайда полицияға/
қорғаншылық органдарына алғашқы 24 сағат ішінде жүгіну, бала, 
жасөспірім суицид жасағанына күдік бар жағдайларды қоспағанда, 
ата-анаға, күдіктіге зорлық-зомбылық туралы хабарламау;

6. баланы отбасынан алу, оны туыстарының немесе мемлекеттік 
мекеменің қамқорлығына беру туралы шешімді құзыретті органдар 
(қамқорлық пен қорғаншылық органдары) қабылдауы тиіс.

9    КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. Справочник для работников системы 
здравоохранения, образования и социальной защиты. © Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 
Казахстан, Астана, 2012 г.
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Индикаторлар:

1. Оқиғаларды тіркеу журналы, онда зорлық-зомбылықпен 
байланысты жағдай қысқаша сипатталады, сонымен қатар, 
баланың немесе жасөспірімнің жақын ортасы қысқаша 
тізімделеді;

2. Осы жағдайды талдауға қатысатын әр маманның (психолог, 
әлеуметтік қызметкер, заңгер, дәрігер)  іс-қимылдары жоспа-
рын жасау;

3. Қатыгездік көрсетілгені анықталған жағдайда Орталық 
қызметкерлерінің мінез-құлық және іс-әрекет хаттамасын 
қолдану  (құпиялық, мониторинг, шара қолдану, тиісті мекемеге 
жіберу);

4. Қамқорлық пен қорғаншылық органдары мамандарының 
телефондары,  қатыгездік  көрсетілген жағдайда қолдау көрсе-
ту үшін отбасын және баланы тиісті мекемелерге қайта жолдау-
шы ұйымдардың мекен-жайлары (ұйымдардың сипаттамасы, 
басшылары, үйлестірушілері, байланыс мәліметтері, жұмыс 
уақыты);

5. Көппәндік мамандар командасында қатігездік жағдайын бақы-
лау үшін жауаптыны тағайындау туралы бұйрық (сәйкес қызмет 
аясы бар, жағдайды 24/7 қабылдау жұмысы); 

6. Жағдайларға мониторинг жүргізу есептері  (тоқсандық, 
жылдық);

7. Мамандар командасының жағдайды бақылау есептері 
(жағдайды қарау бойынша кездесулер хаттамалары, баланың 
қажеттілікте-рін кешенді бағалау, баланы және отбасын 
сүйемелдеу жоспары);

8. Тіркелген жағдайлар саны;
9. Қатыгездік көрсетілгені анықталған және расталған отбасын  

және баланы сүйемелдеу жоспарларының саны (тоқсан, жыл 
сайын).
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СТАНДАРТ 10. 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ 
АРНАЛҒАН СУПЕРВИЗИЯ 
ЖӘНЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ.

АИТВ-мен өмір сүретін балалармен жә-
не олардың отбасыларымен жұмыс жасау 
ауыр, әрі күрделі. Сондықтан, қызметкер-
лерді жұмыстағы қиындықтарды талқылап, 
шешім іздеуде тәжірибелі әріптестерінен 
көмек ала алатын супервизия үшін белгілі 
бір уақыт тағайындаумен қоса жоғары са-
палы және құрылымды қолдау көрсетумен 
қамтамасыз ету аса маңызды.

Супервизия штаттық қызметкерлер жұмыстағы жетістіктерімен 
және қиындықтарымен бөлісуі, ықтимал кәсіби шешімдерді іздеуде, 
жұмыс жүктемесін ұйымдастыруда және кәсіби «күйіп» кетуді бол-
дырмауда кәсіпқой маманнан (тәжірибелі супервайзер маманнан) 
қолдау алуы үшін бөлінетін уақыт болып табылады. Супервизор 
штаттық немесе бас республикалық мекемеден алдырылған жал-
дамалы маман болуы мүмкін.

• Көппәндік команданың әр маманына кәсіби «күйіп» кету 
синдромының алдын алу мақсатымен әр 3 ай сайын 1 сағат 
супервизияға бөлу керек.

• Өткізілген супервизия туралы жазбаларды супервизор 
құпия сақтайды.

• Супервизия жеке және топта Ғаламтор ресурстары арқылы 
немесе жеке кездесу барысында өткізіле алады. Супервизор 
өткізілген супервизия туралы жазбалар жасаған соң, сол 
жазбалар супервизия өткізілген маманға беріледі, қос тарап 
жазбаларға  қол қоя отырып, олардың мазмұны нақты және 
дұрыс екенін растайды.

• Маман мен супервизр арасында туындайтын кереғар-
лықтарды аға менеджер шешеді.

• Көппәндік командада күрделі жағдайларды және жайт-
тарды талқылау үшін топтық супервизияларды 3 айда кем 
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дегенде 1 рет жиілікпен өткізіп тұру керек. МДТ мүшелерін жергілікті 
деңгейде оқыту керек. Сондай кездесулер барысында баланың ме-
дициналық картасын және күтім жоспарын талдап, бүкіл команда-
ның күшімен команданың тәжірибесі мен білімін пайдалана отырып 
және жергілікті деңгейде сырттан көмек беру мүмкіндіктерін (ҮЕҰ, 
АИТВ мәселелерімен тікелей айналыспайтын қызметтер) зерттей 
отырып, отбасына қолдау көрсетудің шешім табуға тырысу керек. 

МДТ мамандарын үздіксіз кәсіби дамыту
Аптасына кем дегенде 2 сағат оқыту шараларына бөлінуі тиіс (әдет-

те дәріс сәрсенбі күні өткізіледі). Оған бүкіл команда (Орталық үй-
лестірушісі, мейірбикелер, инфекционист дәрігер, ЖТД, аға мейірбике, 
әлеуметтік қызметкер) қатысуы тиіс. Оқытудың ең тиімді түрі болып 
жағдайды (күрделі, шешу мүмкін емес жағдайды немесе, керісінше, 
сәтті шешілген жағдайды) таныстыру табылады.  

Бұл - әдетте 3-4 слайдтан тұратын қысқа презентация, онда 
жағдайдың сипаттамасы, эко-карта, талқылауды қажет ететін нақты 
мәселенің және сұрақтардың тұжырымдамасы келтіріледі. Талқылауға 
команда мүшелерінің қатысуы және әрқайсысының өз пікірін ашық 
жеткізуі маңызды. Сондай-ақ, жағдайды таныстыратын қатысушы 
сәйкес модуль бойынша тиісінше дайындалуы маңызды. 

Талқылау тек команда ішінде құпия түрде жүргізілуі тиіс, әрі қыз-
меткерлер қызметтің міндеттерін орындау барысында өздеріне бала 
және отбасы туралы мәлім болған ақпаратты ешкімге жария етпеуі 
тиіс.

АИТВ шалдыққан балалары бар отбасыларға сапалы 
қызметтер көрсетуге арналған қолдаушы супервизия

Балалы отбасыларды психоәлеуметтік сүйемелдеу тәжірибесі көр-
сеткендей, кіріктірілген қызметтер сапасын жақсартудың қозғаушы күші 
болып қолдаушы супервизия табылады. Қолдаушы супервизия басынан 
бастап, барлық деңгейлерде (мекеме деңгейінде, облыс деңгейінде және ел 
деңгейінде) ұйымдастырылуы және дамытылуы тиіс.

Кураторлықтың жаңа әдістемесінің негізгі ерекшелігі болып қатаң 
вертикалдық (жоғары тұрған төмен тұрғанды тексереді), жүйесіз өткізу 
(әдетте қандай да бір жиналысқа дайындық кезінде өткізіледі), тысқары 
кураторлыққа ерекше көңіл бөлу (негізінен, тысқары тексеріс), кінәліні ізде-



83#unicefkazakhstan

уге және жазалауға беталыс, куратордың өзінің білімі мен дағдыларының 
жетіспеушілігі сияқты дәстүрлі кураторлық үрдістерін еңсеру табылады.

Қолдаушы супервизия – қызметтер сапасын үздіксіз жақсарту, 
куратордың келіп тұруымен шектелмейді және әр қызметкер және бүкіл 
мекеме деңгейінде тұрақты негізде жалғасын тауып отырады.

Қолдаушы супервизияның мақсаты – отбасылармен жұмыс 
жасайтын мамандарға кәсіби дамуына және тиімді нәтижелерге жетуіне 
жұмыстарын тікелей бақылау, пікірталас, іс жүзінде қолдау көрсету және 
оқыту арқылы көмек көрсету. 

Қолдаушы супервизияның міндетті:
1. Білім деңгейін көтеру және сарамандық дағдыларды нығайту;
2. Жұмыстың ұйымдастырылуын жақсарту;
3. Эмоциялық тұрғыдан күйіп кетудің алдын алу.

Қолдаушы супервизия деңгейлері
Қолдаушы супервизия үш деңгейлі жүйе болып табылады: өз-өзіне 

кураторлық жүргізу/әріптестер кураторлығы, ішкі супервизия және 
тысқары супервизия10.  

Қолдаушы супервизияның бірінші деңгейі және негізі болып 
өз-өзіне кураторлық жүргізу және әріптестер кураторлығы табыла-
ды. Өз-өзіне кураторлық жүргізу немесе әріптестер кураторлығы әр 
қызметкер өз бетінше және/немесе әріптестерінің көмегімен, ішкі 
куратордың қолдауымен кәсіби стандарттарды орындау сапасына 
баға береді, өзіне нақты міндеттер мен орындау мерзімдерін бел-
гілейді, өз кәсіби деңгейін және тіл табысу дағдыларын бағалайды 
және мониторинг жүргізеді (өз-өзіне кураторлық жүргізу және кәсіби 
даму жоспары Қосымшада келтірілген).

Қолдаушы супервизияның екінші деңгейі болып ішкі супервизия 
табылады. Ішкі супервизор міндеті – әр қызметкерге тәлім беру және 
жұмысын қадағалау арқылы міндеттерін үздік орындауға көмектесу. 
Аға мейірбике, учаскелік дәрігер, бөлім меңгерушісі, бас дәрігер орын-
басары, бас дәрігер, яғни әрқайсысы өз деңгейінде өз бөлімшелері 
үшін куратор болып табылады.

Ең дұрысы, ішкі супервизор өмірлік қиын жағдайда қалған 
отбасылармен жұмыс жасау тәжірибесі бар қызметкер болуы тиіс. 

10      UNICEF, MODULE 16 «Supervision», author-developer - Dr. Karen Wittaker, Professor of the Maternity and 
Childhood Department, University of Central Lancashire, United Kingdom, 2017.
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Мекеме басшысы мамандар командасымен келісе отырып, сайлау арқылы 
босатылған супервизорды тағайындап, оның жұмыс жүктемесін басқа 
қызметкерлер арасында үлестіре алады. 

Басшы адами ресурстарды басқару бөлімімен бірге супервизордың 
жұмыс міндеттерін және көлемін міндеттерді қайта үлестірумен бірге бекі-
теді.  Супервизор болып тағайындалатын қызметкердің негізгі атқарымдық 
міндеттеріне супервизия жүргізу жүктемесі қосылады, атап айтқанда:

1. Мекеме қызметкерлері көрсететін қызметтер сапасының стандарт-
тарына шолу жасау және қайта қарау;

2. Жаңа қызметкерлерді 3 ай бойы сүйемелдеу және тәлім беру;
3. Үй шаруашылықтарына патронаж жүргізу барысында тікелей 

бақылау жүргізу (апта сайын 3 отбасына дейін, аптасына шамамен 
3 сағат);

4. Рефлексия және өзін-өзі бағалау әдістерін пайдалана отырып, 
қызметкерге кәсіби даму жоспарын жасау бойынша дербес кон-
сультация беру (аптасына 2 консультациядан);

5. Қызмет стандарттарына сай халыққа көрсетілетін қызметтер са-
пасын көтеру үшін өзін-өзі бағалау және супервизордың тікелей 
бақылау нәтижелері бойынша қызметкерлерге арнап топтық 
дәрістер өткізу;

6. Қызметкерлердің кезек-кезекпен жағдайды таныстыруы арқылы 
клиникалық жағдайларды талдау мақсатында сарамандық оқу 
топтарын (4-7 адам) өткізу (айына 2 рет 40 минуттан);

7. Серіктес ұйымдарды, психологтарды тартумен орнықты рези-
лиенттілік (стресске төзімділік) қалыптастыру және эмоциялық 
күйіп кетудің алдын алу үшін эмоциялық қолдау бойынша топтық 
дәрістер өткізу (аптасына 1,5 сағат);

8. Қызметкерлерге және басшылыққа супервизия бойынша өткізілген 
шаралар туралы есеп дайындау және ұсыну (тоқсан сайын 2 сағат). 

Мекеме деңгейінде ішкі супервизияға әкімшілік етудің стандартты 
процедуралары:  
• Супервизордың мақсаттары, міндеттері, құзыреттері сипатталған ішкі 

супервизия туралы басшы бұйрығын бекіту;
• Супервизия бойынша жұмыс көлемін сипаттау, сағаттар саны және 
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қызмет түрлері;
• Еңбек шартына қосымша «Супервизия жүргізу туралы» шартқа сай 1 жыл 

мерзімге супервизор қызметтерін көрсетудің бюджеттік жоспары;
• Супервизия жүргізу бойынша қосымша жүктеме үшін қызметкердің 

негізгі еңбекақысына қосылатын өтемақы көлемін анықтау. Өтемақы 
жүктеме көлемімен, яғни мекеме қызметкерлері қызмет көрсететін үй 
шаруашылықтарының санымен мөлшерлес болуы тиіс;

• Супервизорды даярлау (супервизор жұмысының қағидаларына және 
әдістеріне, әрі кейс-менеджмент («жағдайды басқару») негізінде отба-
сылармен жұмыс жасау әдістемесіне кем дегенде 40 сағат бойы үйрететін 
арнайы оқу тренингтері). Әр тағайындалатын супервизор «Супервизия, 
қызметкерлерге арналған ішкі қолдаушы курация» тақырыбында кем 
дегенде 20 сағат және «Жағдайды басқару» тақырыбында 18 сағат бойы 
оқуға міндетті;

• Супервизормен шарт жасасу немесе қолданыстағы шартқа супервизор 
міндеттері жұмыс жоспарына сай белгілі бір мерзім бойы орындау туралы 
қосымша келісімге қол қою. Супервизор міндеттерін орындау мерзімі 
мекеменің қажеттіліктеріне және супервизордың мүмкіндіктеріне қарай 
6 ай мен 1 жыл аралығында әртүрлі болуы мүмкін. Басшы супервизор-
мен алдын-ала әңгімелесіп, ішкі супервизор қызметтері 6 ай мен 1 жыл 
аралығында көрсету, әрі кейін тағы 1 жылға созу мүмкіндігі туралы 
қосымша келісімнің мерзімін белгілеуі міндетті. Супервизия барысының 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін мекемеде супервизор қызметтерін 
атқаратын қызметкерлер бір-бірімен ауысып отыруы қажет екенін ескеру 
керек;

• Мекемеде супервизор жұмысын қамтамасыз ететін жұмыс орнымен/
бөлмемен және қажетті құралдармен (оргтехника, компьютер, принтер, 
үстел, орындық, байланыс) қамту;

• Супервизордық жұмыс жүргізуі бойынша формаларды бекіту.

Супервизор құжаттары:
1. Супервизордың қызметкерлермен супервизия және тәлімгерлік (өзін-

өзі бағалау, жеке консультациялар және топтық талқылау) бойынша 
жұмыстар атқару барысында алынған ақпарат құпиялығын сақтауға 
келісім беру формасы;
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2. Қызметкерлерді оқыту қажеттілігін бағалауға арналған 
анкета-сауалнама;

3. 10 баллдық шәкіл бойынша қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 
бағалау формасы;

4. Супервайзердің кәсіби біліктілігін супервайзердің өзі бағалау 
формасы;

5. Қызметкерлерден жұмыстарындағы негізгі мәселелер туралы 
мәліметтер алу үшін фокус-топ өткізу формасы;

6. Отбасына үйде немесе учаскеде кабинетте қызметтер көрсететін 
қызметкермен (патронаж мейірбикесі, әлеуметтік қызметкер) бірге 
супервизордың тікелей бақылау жүргізу парағы;

7. Жағдайды топтық талқылау хаттамасы (еркін үлгіде, қатысушылар-
ды, жағдайда, супервизия жоспарына ұсынымдарды сипаттаумен 
қоса); 

8. Шаралар, уақыт аралықтары бойынша бөлінісі көрсетілген суперви-
зордың жұмыс жоспары;

9. Супервизия бойынша жүргізілген шаралар туралы тоқсандық есеп;
10. Супервизор жұмысын қызметкерлердің бағалау формасы (кері 

байланыс);
11. Қызметкерлердің мықты, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін және 

кедергілерін бағалау формасы (SWOT талдау);
12. Қызметкердің кәсіби даму жоспары;
13. Қызметкерлердің аты-жөні, оларды оқытудың ж»не кәсіби дамы-

тудың келесі түрлеріне жұмсалған сағаттар саны бойынша бөлінісі 
көрсетілген қызметкерлерді үздіксіз оқыту кестесі: сарамандық 
оқыту, конференцияға, дөңгелек үстелге қатысу, сөз сөйлеу үшін 
баяндама жазу, презентация, тренинг өткізу).

Қолдаушы супервизияның үшінші деңгейі болып тысқары супервизия 
табылады. Тысқары супервизорлар қала, облыс, ел деңгейінде бекітіледі. 
Тысқары кураторлар созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балалар 
және жасөспірімдер бар отбасыларды психоәлеуметтік сүйемелдеу және 
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қолдаушы супервизия бойынша тренингтерде оқытылған тәжірибелі 
тренерлер, ЖОО және колледж оқытушылары, соныдай-ақ, отбасылар-
мен жұмыс жасауда сарамандық тәжірибесі бар дәрігерлер, әлеуметтік 
қызметкерлер бола алады.

Тысқары супервизорлар отбасыларға психоәлеуметтік қолдауды 
енгізуді ұйымдастыруда және күрделі жағдайлардың шешімін табуда 
сарамандық тәжірибесі бар жоғары деңгейлі сарапшылар болып 
табылады. 

Тысқары  кураторлар оқытуды жоспарлауда және ішкі кураторлықты 
енгізуді үйлестіруде, мониторинг жүргізуді ұйымдастыруда, дамытуда, 
шеберлік дәрістерін өткізуде қолдау көрсетеді. Тысқары супервизорлар 
шарт негізінде жұмыс жасайды, ондай шартта келу күні, мақсаттары, 
міндеттері мен күтілетін нәтижелер, тысқары супервизордың келу 
шарттары және оған еңбекақы төлеу шарттары көрсетілуі тиіс.

Орталық/АМСК  мамандарына қолдаушы супервизия мақсатында  келу  немесе 
ішкі супервизия жүргізу кезінде келесілер маңызды:

1. Созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балалар және жасөспірімдер бар 
отбасыларды психоәлеуметтік сүйемелдеуді ұйымдастырудағы басты 
әдістемелерді есте сақтау:

• Қатерге бағдарланған әдістеме (яғни «анықтады-жолдады» механикалық 
қағидасынан «қатерді анықтады да, баланың және отбасының мүмкіндік-
терін арттыру және ұрымталдығын азайту арқылы іс-әрекеттерге көшті» 
икемді жүйесіне көшу);

• Жолдау және кері байланыс бойынша салаішілік байланыс тетіктерінің 
болу (патронаж мейірбикесі кімді, қашан, қайда және қалай жолдау керек 
екенін және жолдау барысында отбасына қалай қолдау көрсету керек екенін 
біледі, қатер жойылатын түпкі нәтижеге дейін қадағалап отырады);

• Берік салааралық ынтымақтастық және жағдайды басқару тәртібін орнату 
(әлеуметтік саланы дамыту және білім, әлеуметтік қорғау, ҮЕҰ және т.б. 
ынтымақтастық);

• Кәсіби біліктілікті дамыту (патронаж мейірбикесінің жеке қасиеттері, тіл 
табысу дағдылары, кәсіби әдістемесі);

• Әділдік пен теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған әдістеме (қызметтер 
қолжетімділігі жолындағы кедергілер анықталады және жойылады, мыса-
лы, бағасы, көлік, мәдени және тұлғааралық кедергілер);
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2. Патронаж мейірбикесінің жұмысын бағалауда бірыңғай әдістеме 
қолдану (куратор құралдары – 8-Қосымшаны қараңыз);

Бірыңғай бағалау жүйесін пайдалану қажет:
0 балл – технология жоқ немесе қауіпті практика;
1 балл – технология басталған, бірақ айтарлықтай жақсартуды талап етеді;
2 балл – технология қолданылады, біршама жақсартуды талап етеді;
3 балл – технология түрлі көздерден алынған ақпапратты өзара салыстыру 

стандартына сай толығымен орындалады.
3. Кураторлық жүргізілетін қызметкердің немесе мекеменің жетістік-

терін мойындау;
4. Түйіткілді мәселелерді анықтау және олардың туындау себептерін 

талдау;
5. Келу барысында туындайтын жағдайлар бойынша сарамандық қол-

дау көрсету (дағдыларды игеру, сарамандық дәріс өткізу, клиникалық 
жағдайларды бірге шешу және т.б.);

6. Кураторлық жүргізілетін қызметкерге және ұжымға өз пікірін таңбай, 
дұрыс шешім қабылдауға көмектесу;

7. Келу барысын құжаттау (кураторлық формаларды толтыру, іс-қи-
мылдар жоспарында жауапты тұлғаларды, орындау мерзімдерін, 
ықтимал қатерлерді көрсету);

8. Қабыланған шешімдердің орындалуын қадағалау, барлық мүдделі 
құрылымдар арасында шешімдерді орындаудағы ізбасарлықты 
қамтамасыз ету.

Супервизор құжаттары11:   

1. Супервизордың қызметкерлермен супервизия және тәлімгерлік (өзін-өзі 
бағалау, жеке консультациялар және топтық талқылау) бойынша жұмыстар 
атқару барысында алынған ақпарат құпиялығын сақтауға келісім беру 
формасы;

2. Қызметкерлерді оқыту қажеттіліктерін бағалауға арналған 
анкета-сауалнама;

3. 10 баллдық шәкіл бойынша қызметкерлердің кәсіби біліктігін бағалау 
формасы;

• Қызметтерді тиісінше басқару (барлық деңгейлерде жақсы басқарушылық 
әлеует).

11      Social Work supervision Guidelines, July 2017, Social Work Accreditation and Advisory board. - Singapore. 
www.swab.org.sg   
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4. Супервайзердің кәсіби біліктігін өзі бағалау формасы;
5. Қызметкерлерден жұмыстағы басты қиын мәселелер туралы мәліметтер 

алу үшін фокус-топтар өткізу формасы;
6. Супервизордың отбасыға үйде немесе учаскеде кабинетте қызметтер көр-

сететін қызметкермен (патронаж мейірбикесі, әлеуметтік қызметкер) бірге 
тікелей бақылау жүргізу парағы;

7. Жағдайды топтық талқылау хаттамасы (еркін үлгіде, қызметкерлердің, 
жағдайдың сипаттамасы, супервизия жоспарына ұсынымдар);

8. Барлық іс-шаралар түрлеріне, уақыт аралықтарына қарай бөлінген супер-
визордың жұмыс жоспары;

9. Супервизия бойынша өткізілген іс-шаралар туралы тоқсандық есеп.
 

Индикаторлар  

1. Супервизия бойынша жазбалар жүргізіледі. Супервизия шеңберінде 
әңгімелердің мазмұнына қатысты құпиялық сақталады;

2. Көппәндік команданың кездесулерінің жазбалары жүргізіледі;
3. Стандарттар енгізілгеннен кейін облыстық, қалалық орталықтардың 

қызметкерлері жылына бір рет рет қысқа онлайн сауалнама толтырып, онда 
супервизия бойынша кездесулер олардың жұмысына қандай да бір әсерін 
тигізді ме, тигізсе, қандай әсер екенін көрсетеді; 

Сауалнама мысалы:
1. Супервизормен әңгімелесудің және кездесудің бір айдағы саны. Супервизия 

кезінде қандай тақырыптар талқыланды?
2. Отбасыларға және балаларға қызметтер көрсету кезіндегі кедергілерді 

еңсеру бойынша қызметкерлерге қандай ұсынымдар берілді?
3. Бір ай ішінде қандай супервизия әдістері қолданылды:

a. Отбасына және балаға/жасөспірімге қызмет көрсетуді тікелей бақылау;
b. Клиникалық жағдайды топта талдау (жағдайды таныстыру және талқылау);
c. Қызметкермен жеке әңгімелесу;
d. Құжаттаманы, сүйемелдеу жоспарларын, қажеттіліктерді бағалауды шолу;
e. Супервайзердің қызметкерлермен топтық кездесулері;
f. Тең-теңіне қағидасы бойынша қызметкерлердің әріптестеріне тренингтер 

өткізуі;
g. Қызметкердің өзін-өзі бағалау парағы.
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ҚОРЫТЫНДЫ

АИТВ-жұқпа және басқа да созылмалы ауру жас, ұлт, жыныс, 
әлеуметтік жағдай талғамайды – әрқайсысымызды шарпуы мүмкін. 
Жасөспірімдік жас – адам дамуының ерекше сатысы. Осы кезеңде 
адам өз дамуында үлкен жол жүріп өтеді: өз-өзімен және өзгелермен 
қақтығыстар, тысқары жұлқыныстар және сезім көтерілістері 
арқылы дербес тұлғалық ерекшеліктеріне ие бола алады. Осы жас 
аралығында баланың бойында саналы мінез-құлық негіздері қаланады, 
адамгершілікті түсіну және әлеуметтік ұстанымдар қалыптасуында 
ортақ бағыт көрініс бере бастайды. АИТВ-жұқпа және жасөспірімдер 
туралы айта отырып, біз АИТВ шалдыққан жасөпірімді емес, АИТВ-мен 
өмір сүретін жасөспірімді, яғни, өз көзқарасы, мұқтаждықтары мен 
қажеттіліктері, соған қоса АИТВ диагнозы бар тұлғаны сөз етеміз. 

Әрқайсысымыз өзінше дара екенімізді және сәйкесінше әр 
жасөспірімге өзіндік ерекше жолмен қарау керек екенін есте сақтау 
қажет. Бір әдісті барлығына бірдей қолдану және үнемі оң нәтиже 
күту мүмкін емес. Жасөспірімнің қажеттіліктеріне негізделе отырып, 
психоәлеуметтік қолдау құралады. Психоәлеуметтік сүйемелдеу бүкіл 
отбасына ұсынылады, мұнда ерекше рөл ата-анаға және жасөспірімнің 
өзіне беріледі. Ұсынылып отырған стандарттар созылмалы аурумен өмір 
сүретін жасөспіріммен және оның отбасымен жүргізілетін жұмысты 
жүйелендіруге, нақты жоспарлауға мүмкіндік береді.
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А ҚОСЫМШАСЫ

БАЛАНЫҢ АМАН-САУЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ФОРМАСЫ 

Бүкіл ақпарат қатаң құпия болып табылады Қызметтік 
қолданысқа 

арналған
Баланың аты-жөні Жасы Сауалнама жүр-

гізілген кездегі 
т ұ р ғ ы л ы қ т ы 
мекен-жайы 

Сауалнама жүргізушінің аты-жөні Сауалнама 
жүргізу 
күні

Лауазымы, 
жұмыс орны 

№ 
п/п

Аман-саулықты бағалау Иә, жоқ
√

Ескертпе

1 Отбасы 

1.1 Толық 

Жалғызбасты ата-ана (кім екенін көрсету керек) 

Қамқоршы (кім екенін көрсету керек)

Баланы тәрбиелеуге басқа тұлғалар қатысады (кім екенін көрсету 
керек)

Мемлекет қамқорлығында (қайда екенін көрсету керек) 

Отбасында бала өзінің қиын мәселелерімен бөлісетін жақын 
адамы бар ма (кім екенін көрсету керек)

Ата-ана мен бала қарым-қатынасында жылу байқала ма? (егер 
ата-анасының немесе қамқоршысының біреуімен ғана болса, 
кіммен екенін көрсету керек) 

1.2 Тұрмыстық жағдайлар 
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Өз баспанасы бар/жоқ:

Пәтер

Үй

Жалдамалы баспана (қандай екенін нақтылау керек)

Басқа (не екенін нақтылау керек)

Өз бөлмесі бар

Ортақ бөлмеде өз бұрышы бар 

Өзінің жылы/қыстық киімі бар 

Өзінің мектеп құралдары бар 

Қажетті оқулықтар

Өз ойышықтары/кітаптары 

Теледидар өзінің немесе ортақ 

Компьютер өзінің немесе ортақ

Ғаламторға қолжетімділік

Жазу үстелі

Төсек 

Өз заттарын салуға арналған тумба

Жеке бас гигиенасы сақтауға арналған бөлме (үйде, далада)

Жеке бас гигиенасын сақтау құралдары қолжетімді ме? (сабын, 
сусабын, гигиеналық төсемелер және т.б.)

Дәретхана (үйде, далада)

Кір жууға мүмкіндік бар 

Ас дайындауға және қабылдауға арналған бөлме (орын) бар

Ас дайындауға арналған орын келесілермен жабдықталған:

- плита 
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- тоңазытқыш 

- орындық, үстел 

- азық-түлік сақтауға арналған тумбалар немесе шкафтар 

Бала үйде қуана жүреді, өзін жайлы сезінеді 

Бала кез-келген желеумен үйден тезірек кетуге тырысады (көбіне-
се туыстарында, достарында, көшеде болады)

Тұрғылықты мекеннің жайлылығына МДТ мүшесінің беретін 
бағасы:

- орташадан жоғары 

- жақсы

- қанағаттанарлық

- қанағаттанарлықтан төмен

1.3 Кіріс

Тұрақты жұмыс орны 

Жалақы 

Зейнетақы/жәрдемақы 

Қосымша табыс

Жеке кәсіп

Әлеуметтік көмек

Туыстардың, достардың көмегі 

Басқа (не екенін көрсету керек)

Другое, указать что

1.4 Ата-ана бағалауы бойынша әл-ауқат деңгейі 

Бәрінен бас тартуға тура келеді 

Азық-түлікке әрең жетеді 

Тамаққа, киімге жетеді, бірақ қымбатырақ заттар сатып алу қиын  
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Жақсы тұрамыз

Ештеңеден қысылмаймыз 

1.2  Тамақтану   

3 мәрте тамақтану, міндетті түрде ыстық ас

Жеңіл-желпі тамақтану

Ыстық ас тек мектепте немесе мектепке дейінгі мекемеде 

Күніне 1 рет 

Күніне 2 рет 

АРТ дәрілік құралдары 

Қайда сақталады (көрсету керек) 

АРТ дәрілік құралдарын қабылдауды кім қадағалайды (көрсету 
керек) 

Дәрі қабылдау уақытын қандай сағат бойынша анықтайды 
(баланың сағаты, үйдегі ортақ сағат, ата-ананың сағаты) 

1.3 Қоғамда әлеуметтену 

Ұйымдастырылған, келесілерге барады:

- балабақша, бөбекжай 

- мектеп (орта мектеп, интернат немесе басқасы екенін нақтылау 
керек)

- колледж 

Ұйымдастырылмаған: 

- жасына байланысты 

- ілеспе сырқатына байланысты (оқытуға келмейді, оқу мекемесіне 
жету қиын, тез шаршайды, себебін көрсету керек) 

- оқуға мүмкіндік жоқ (себебін нақтылау керек: құжаттары жоқ, 
ата-анасы жауапсыз, мектепке барғысы келмейді, басқа себептер) 

мектепке/колледжге/балабақшаға барған ұнайды 

оқу оңай 

мұғалімдердің түсіндіретін тақырыптар түсінікті 
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оқулықтарда жазылғандар түсінікті 

мұғалімнен түсініксіз тақырыпты түсіндіріп беруін сұрай аламын 

мектепте/колледжде/балабақшада достары бар

Сыныптан тыс сабақтарға, жұмыстарға қатысады 

Үйірмелерге барады (қандай екенін көрсету керек)

Қосымша сабақтарға ынта-ықыласпен барады 

мектепке/колледжге/балабақшаға барған ұнамайды 

Себебін көрсету керек: 

- жай ғана барғысы келген жоқ 

- мұғалімдер қарым-қатынас күрделі 

- ақша табады

- мектепте/колледжде/балабақшада балалар нашар қарайды 

- киетін киім жоқ 

- аяқ-киім жоқ

- үйдегі міндеттері үшін 

- мектепке жету қиын

- мұғалімдердің немесе басқа мектеп қызметкерлерінің тапсыр-
масын орындаған

- мектепке барудан қорқады

- басқа себеп (қандай екенін көрсету керек)

Қызметтердің қолжетімділігі: 

1.4 Тысқары үрейлілік белгілері 

ЖИТС-орталық қызметкерлерінің (МДТ) болуына қатысты бала-
ның мінез-құлқы:

Басқа адамдармен қуана араласады 

Баланың тысқары дыбыстарға және дауыстарға реакциясы (ере-
сектер дауыс көтерсе, селк ете түседі, басқа – нақтылау керек)
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Өзіне қойылған сұрақтарға еркін жауап бере ме? (қамқоршысына 
«қарайлап» барып жауап береді)

Бөлмеде белгілі бір отбасы мүшелері болса, шығып кетуге тыры-
сады (қай отбасы мүшесі екенін көрсету керек) 

Жасөспірім ауырып қалса, қайда, қандай медицина мекемесіне 
бару керек екенін біледі (қайда екенін нақтылау керек) 

Жасөспірім қиын жағдайға (басқа адамдар тарапынан зор-
лық-зомбылық) тап болса, қайда бару керек екенін біледі 

В ҚОСЫМШАСЫ
Отбасын бағалау және іс-қимылдар жоспарын жасау мысалы 
Отбасы құрамы:
Анасы: 16.04.1977 ж. т.
Серіктес: 26.03.1974 ж. т.
Ұлы: 15.01.1997 ж. т., №2 орта мектеп, 9 сынып
Ұлы: 02.04.2007 ж. т., №2 балабақша 
Қызы: 25.02.2009 ж. т.
Әжесі (анасы): зейнеткер.
Мекен-жайы:  Хотимск қала үлгісіндегі ауылы, ____ к-сі

Тараулар Отбасының мықты 
жақтары Отбасының қиын мәселелері

Баспана 
жағдайы

Отбасы бұрын үйдің 
айналасындағы аумақты 
ұқыпты ұстайтын 

Жағдайы: ортақ қолданыстағы орындар және 
айналасындағы аумақ қанағаттанарлық, 
мұқият тазалауды қажет етеді. Аула қоқыспен 
шамадан тыс ыбырсыған және ластанған. 
Үйде жағымсыз иіс бар. Отбасы мүшелері 
және серіктес ауланы тазалаумен және 
абаттандырумен мүлдем айналыспайды, 
келіп түскен дабыл белгілерін елемейді. Өрт 
қауіпсіздігі ережелері бұзылған (жылыту 
пешінде жарықшақтар бар, сымдар тозған, 
АПИ орнату керек).
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Қаржылық және 
материалдық 
жағдайы 

Ана жүктілік демалысына 
дейін ұзақ уақыт бойы 
«3 Интернационал» ауыл 
шаруашылық-өндірістік 
кооперативінде жұмысшы 
болған. Ол жұмыс іздеп жүр 
және жұмыс істегісі келеді. 
Бірінші күйеуінен жүйелі 
алимент алып тұрады.

Отбасы жүйелі сипатқа ие айтарлықтай 
қаржылық қиындықтарға тап болған. Отбасы 
қаражаты балалардың үлкеніне берілетін 
алименттен (616 мың рубль) тұрады. Серіктес 
ешқашан еш жерде жұмыс істемегнн, бірнеше 
рет бас бостандығынан айыру орындарында 
болған, 2011 жылы ішімдікке тәуелділіктен 
емдеу-еңбек профилакторийінде емделген, 
ана еш жерде жұмыс істемейді (1 ай). 
Қаражатты жоспалау және есепке алу 
жүргізілмейді. Балалардың қарапайым 
қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. Ақша 
отбасына бірінші кезекте қажет тауарларға 
және бұйымдарға емес, ішімдікке жұмсалады.

Әлеуметтік 
байланыстар 
және көмек алу 
мүмкіндіктері

Әжесі ақша береді, үлкен ағасы 
бақша егуге және өңдеуге 
көмектеседі (егер ана ішпесе).

Тұрақты достары жоқ, басқа адамдармен 
қарым-қатынастар тұрақсыз, жүйесіз, қазіргі 
қарым-қатынастары жағымсыз сипатты. 
Отбасы ішімдікке салынған әжесінің үйінде 
тұрады. Өз баспанасы жоқ.

Денсаулық және 
медициналық көмек 
алу

Отбасы медициналық көмек 
оңай қолжетімді ауданда 
(орталық аудандық ауруханадан 
(ОАА) алыс емес) тұрады.

Балалар ауырып қалса, дәрігерге қаралуды 
ұзақ уақыт бойы кейінге қалдыра береді. 
Балалардың денсаулығына және күтіміне 
өте аз көңіл бөлінеді. Нашар тамақтанады, 
тойып тамақ ішпейді, гигиена ережелері 
сақталмайды.

Ішімдік ішу 

Ана ішпесе, мінезі жағынан 
озбыр емес, балаларымен жақсы 
араласады.

Серіктес пен ана ішімдікті жиі, ұзақ уақыт 
бойы тұтынады. 2011 жылы емдеу-еңбек 
профилакторийінде емделген. Ана нарколог 
дәрігердің есебінде тұр, 4 рет кодтау әдісімен 
емделген.

Ата-ананың 
эмоциялық 
тұрақтылығы 

- Серіктестің көңіл-күйі құбылмалы келеді. 
Алдын-ала болжау мүмкін емес. Сөз 
талғамайды. Балаларға және бірге тұратын 
әйелге озбыр, балағат сөздер айтады. Үнемі 
бірге тұратын әйелге қорлайтын сөздермен 
тіл тигізеді, кемсітеді. Мүлікке болмашы 
зақым келтіреді (есікті тебеді, терезенің 
әйнегін сындырады және т.б.).
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Ата-ананың 
дағдылары және ана 
мен бірге тұратын 
адам арасындағы 
қарым-қатынастар

Ана балалармен жақсы араласа 
біледі. Балаларын жақсы көреді. 
Олармен эмоциялық тұрғыдан 
жақындасуға ұмтылады. 
Ана балаларының арасында 
беделді, беделін ақылмен 
пайдаланады. Ереже орната 
алады және оның орындалуын 
қамтамасыз ете алады. Балалар 
өз мінез-құлқымен анасына 
бауыр басқанын, жақын екенін 
көрсетеді.  

Күн тәртібі өте әлсіз сақталады. Дене 
жазалауын ана да, серіктес те белгілі бір 
қылықтар үшін шапалақ, желкелеу түрінде 
қолданады (қолмен және орамалмен ұрады). 
Серіктес үлкен ұлға эмоциялық алшақтық, 
қызбалық, өшпенділік көрсетеді. Онымен 
қарым-қатынас жағымсыз, қорлайтын 
сөздерді көп пайдаланады. Балалар серіктесті 
мүлдем тыңдамайды. Ана өзінің ата-аналық 
міндетіне кереғар көзқараспен қарайды: 
кейде балаларын тәрбиелеуге қуанады, 
кейде балаларына немқұрайды қарайды, 
ашушаңдыққа және көңілі толмаушылыққа 
бой алдырады. Ата-аналық міндетіне 
көзқарасы көбінесе көңіл-күйіне байланысты.

Баланың тұлғалық 
дамуына жасалған 
жағдай 

Кіші ұлы №2 балабақшаға 
барады. Анасы қызын да сол 
балабақшаға орналастырады. 
Аналары балаларын «жақсы 
көретін» және «жақсы 
көрмейтін» деп бөлмейді. 
Серіктес пен үлкен ұлы 
арасында кикілжің туған 
жағдайда анасы үнемі ұлының 
жағында болады.

Мектепке дейінгі жастағы балалардың 
ойнауына арналған заттар тым аз. 
Ойын алаңы өте шектеулі. Ананың кіші 
балаларымен шаруасы жоқ, олармен ойнауға 
уақыт бөлмейді, балалармен қарым-қатынас 
шектеулі, балаларына кітап оқып бермейді, 
теледидарды қалағандарынша көре беруге 
рұқсат етеді (кіші балалардың тілдік 
дамуында бөгеліс бар). Үлкен ұлы оқуға өте 
аз көңіл бөледі. Ана ішімдікке салынғанда 
үлкен бала күту міндеті көбінесе үлкен ұлға 
артылады.

Ата-ана арасындағы 
қарым-қатынас 

Үнемі кикілжің мен ұрыс-керіс. Екеуі де 
ішімдікке салынған. Көбінесе серіктес 
тарапынан озбыр әрекеттер жасалады 
(есікті тарс жабу, әйнек шағу, қоқан-лоқы 
жасау, отбасынан кетіп қалу), бұрын анаға 
физикалық зорлық-зомбылық көрсеткен. 
Ана серіктестен қорқады. Серіктестің үй 
шаруасына қатысты ешбір міндеттері жоқ. 
Барлық міндеттер анаға артылған, бірақ 
ол ішімдікке салынғандықтан, оларды 
орындауға шамасы келмейді.
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Зорлық-зомбылық 
көрсету және ата-а-
наның қажеттілік-
терін қанағаттанды-
рмау

Ана көп балалы отбасында тәрбиеленген, 
2 жасында әкесі қайтыс болған. Содан соң, 
анасы ішімдікке салынып, көңілдестерін жиі 
ауыстырып отырған. 19 жасында ана тұрмыс 
құрып, 20 жасында бірінші ұлын дүниеге 
әкелген, артынша ажырасқан. 2006 жылы 
серіктесімен бірге тұра бастап, одан 2 бала 
туған.
Серіктес көп балалы отбасында тәрбиеленген, 
әкесі ішімдікке салынған, анасына қол 
көтерген. Жасөспірім кезінде серіктес 
төбелестерге жиі қатыса бастаған, басқа 
адамдарға зорлықшыл әрекеттер жасаған, 
дене жарақаттарын салған, ұрлыққа барған. 
Бірнеше рет бас бостандығынан айыру 
орындарында отырған.

Ата-ананың тұлғалық 
ерекшеліктері 

Ана түрлі пішінде берілген 
материалды меңгеруге қабілетті. 
Айтылғанды және оқығанын 
түсінеді. Жеңіл және сенімді 
тілдеседі. Тез ашыла кетеді, өзі 
туралы ақпаратты оңай береді, 
әлсіз жақтарын түсінеді. Көмек 
алуға белсенді ұмтылады. Өзі 
туралы жақсы сөздер айтады.

Серіктес өз бетінше өмір сүре алмайды, 
себебі, күнелтуге керек қаражаты жоқ. Әлсіз 
жақтарын мойындамайды. Өз қажеттіліктерін 
бірінші орынға қояды. Мамандармен жұмыс 
жасаудан бас тартады. 
Ана ішімдікке салынып кеткенде 
балаларының мүдделерін үнемі жеке 
мүддесінің пайдасына ысырып тастайды, 
нәтижесінде балаларға эмоциялық және 
физикалық жағынан теріс әсерін тигізеді.

ӘПО педагог-психологы 
03.04.2012 ж.
«Хотимск аудандық әлеуметтік-педагогикалық орталық» МБМ
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ӘПО ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГЫНЫҢ ОТБАСЫМЕН 
ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОСПАРЫ 

Жасалған күні: 03.04.2012 ж.
Жұмыс мақсаты: 
Отбасының функционалдық қабілеттерін арттыру, балаларды ойдағыдай тәр-
биелеу және дамыту үшін отбасында жағымды орта қалыптастыруға септесу.

Психологиялық консультация

Бірінші консультация. 
«Ынтымақтастық қарым-қатынас құру»

Мақсат: анаға консультациялық жұмыстың міндеттерін, отбасын бағалау не 
үшін қажет екенін түсіндіру және мәселені шешуге ынта-ықылас қалыптасты-
руға септесу.
Күтілетін нәтиже: ана отбасын бағалауға қатысуға дайын, оның бойында орын 
алған мәселелерді шешуге деген ынта қалыптастып келе жатыр.

Екінші консультация: 
«Ананы  отбасын кешенді бағалау нәтижелерімен және қатер дәрежелерімен 
таныстыру».

Мақсат: анаға отбасының мықты жақтарын және орын алған мәселелердің 
өткірлігін түсіндіру.
Күтілетін нәтиже: ата-ананың балалардың іс жүзіндегі даму деңгейі туралы, 
отбасындағы тұлғааралық өзара қарым-қатынастар деңгейі туралы, балалар-
дың тұлға ретіндегі даму жағдайларының деңгейі туралы, ішімдікке тәуелділік 
деңгейі, өзінің және серіктесінің тұлғалық ерекшеліктері туралы шынайы түсінігі 
қалыптасып келе жатыр.

Үшінші консультация.
 «Ананың анықталған мәселелерге көзқарасын талдау».

Мақсат: ананың орын алған мәселелерге қатысты түсінігін анықтау және олар-
дың шешу жолдарын бірге табу;
Күтілетін нәтиже: өзінің және балаларының мәселелерін шешуге ана белсенді 
атсалысып келеді, жеке басында мәселе бар екенін ұғынады.
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Төртінші консультация. 
«Ата-аналық дағдылардың және ептіліктің даму деңгейін анықтау».

Мақсат: ата-ананың қабілеттерінің даму деңгейін, балаға көзқарасын, 
ананың бала тәрбиесі туралы ұстанымдары мен түсінігін анықтау;
Күтілетін нәтиже: ана балаларында анықталған мәселелер аналарының 
мәселелерімен тығыз байланыста екенін ұғына бастайды.

Бесінші консультация. 
«Ішімдікке тәуелділікті ұғынумен жұмыс жасау».

Мақсат: ананың тұлғалы мінездемесін, мінез-құлықтық, эмоциялық, фи-
зикалық және интеллектуалдық мәселелерін зерттеу, ресурстарын және 
мықты жақтарын анықтау, сонымен бір мезетте туындайтын сезімдерді 
және уайымдарды талдау.
Күтілетін нәтиже: ана ішімдікке тәуелділік мәселесі бар екенін ұғына 
бастайды, мәселені шешудің ықтимал жолдары анықтала бастайды.

Алтыншы консультация: 
«Анамен бірге анықталған мәселелерді шешу бойынша іс-қимылдар жоспа-
рын жасау»

Мақсат: нәтижеге жетудің түрлі тәсілдерін пайдалана отырып, қалаулы 
нәтижелерді (болашақтың көрінісін) анықтау.
Күтілетін нәтиже: ана жасалған жоспарға сай әрекет етеді.

Анамен жүргізілетін дербес дәрістер циклы 
Дәріс жиілігі: аптасына 2 рет
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№ Дәріс тақырыбы Мақсат Орындау 
күні

1 Кіріспе Дәріс мақсаттарымен және міндеттерімен 
таныстыру, байланыс орнату, сенім ұялату

2 «Басқарылатын психикалық 
бейнелер» жаттығуы 

Ана ішімдікке салынғанда балалары бастан 
кешіретін сезімдерді ұғынуы.

3
2-5 жас аралығындағы бала Ананың бала дамуының физикалық 

ерекшеліктерімен, мінез-құлықтық 
ерекшеліктерімен, қажеттіліктерімен таныстыру.

4

Баланың жасөспірімдік және 
жастық кезеңдегі психикалық 
дамуы

Ананың үлкен ұлының психикалық дамуымен 
таныстыру.
Бала тұлғасының қалыпты жағдайда 
және баланың өмірлік қажеттіліктері 
қанағаттандырылмайтын жағдайда дамуына 
салыстырмалы талдау жасау.

5

Бала өміріндегі отбасы және 
бауыр басу 

Баланың өмірінде отбасының қаншалықты 
маңызды екенін, баланың дамуында анасының 
рөлі қаншалықты маңызды екенін көрсету; 
баланың дамуы үшін бауыр басу маңыздылығын 
түсіндіру.

6

Ішімдікке салыну, әдеттену, 
тәуелді болу. Ішімдік тұтынудың 
қатер факторлары 

Негізгі ұғымдармен таныстыру: маскүнемдік, 
әдеттену, ішімдікке салыну, құмарлық, тәуелділік. 
Тәуелділік құрылымының қағидаттарымен, 
ішімдікке тәуелділіктің құрылымында жатқан 
себептермен таныстыру

7
«Менің ішімдікнамам» Анамен бірге ішімдікке тәуелділігі қалыптасу 

тарихын зерттеу.

8
«Маскүнемдігім кезінде маған 
жасалған бес қиянат»

Ішімдік ішуді қалауға итермелейтін себептерді 
(қиянаттарды) талдау.

9

«Маскүнемдігім кезінде мен 
жақындарыма жасаған бес 
қиянат»

Өзін және өмірін өнегелілік тұрғысынан 
бағалау мақсатымен өз-өзіне талдау жасату, 
жақындарының алдында кінәлілік сезімінен 
арылуға септесу.

10 «Маскүнемдігім кезінде мен ие 
болған бес жағымсыз қасиет»

Ананың ішімдікке мастану кезіндегі мінез-
құлқына өз бетінше талдау жасауын жалғастыру.

11
«Маскүнемдігімнің бес ауыр 
салдары».
Балаларға хат

Ішімдікке мастану күйінде өмірдің еш мәні 
жоқ екенін ұғынуға итермелеу. Балаларына хат 
жазуды ұсыну.
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Міндеттер Іс-әрекеттер

1. Үй және үйдің айналасы 
таза болады, ретке келтіріледі, 
үйде жөндеу жұмыстары 
жүргізіледі, өрт қауіпсіздігі 
ережелерін бұзушылық 
жойылады (жылыту пешіндегі 
жарықшақтар сыланады, 
сымдар ауыстырылады. АПИ 
орнатылады).

Әжесі АПИ орнатуға және сымдарды ауыстыруға ақша береді, Халыққа 
әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі республикалық орталықтың 
электршісі сымдарды ауыстырады. Серіктес балшық алып келіп, 
жылыту пешіндегі жарықшақтарды сылайды. Ана серіктеспен бірге 
сәуірде үйде косметикалық жөндеу жасайды, ауланы тазалайды. 
№2 балабақшаның меңгерушісі отбасына жатақханадан бөлме беру 
беру үшін «Хотимск тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы» УКМ 
мекемесіне қолдаухат береді.

2. Ана бюджетті жоспарлап, 
ақшаны ақылмен жұмсайтын 
болады. Екі баласына әкелік 
рәсімдейді.

Ана серіктесімен бірге АХАЖ-ға барып, екі баласына әкелік рәсімдеу 
туралы өтініш береді. Әкелік рәсімделген соң, сотқа барып, алимент 
өндіру туралы арыз береді. №2 мектептің әлеуметтік педагогы 
бюджетті жоспарлау туралы бірқатар консультациялар өткізеді. 
Алимент алғаннан кейін отбасына №2 балабақшаның, №2 мектептің, 
ӘПО мамандары барады.

3. Ана шіркеуге бара бастайды. Ана көршісімен бірге Пасха алдындағы жексенбіде, Пасхада және т.с.с 
шіркеуге барады.

4. Балалар таза және ұқыпты 
болып жүреді, анасы дәрігердің 
барлық ұсынымдарын 
орындайды, балалардың 
жасына сай күн тәртібін 
сақтайды.

Ана кіші қызын балабақшаға орналастырады. Аптасына 1 рет 
балаларын қалалық моншаға апарады. Егер балаларда ауру белгілері 
пайда болса, ана уақытылы шара қолданады. Балабақшаның 
мейірбикесі күнделікті балалардың денсаулығын қадағалап 
отырады. №2 балабақшаның емдәм мейірбикесі балаларды 
дұрыс тамақтандыру туралы консультация өткізеді. №2 балабақша 
мейірбикесі гигиена сақтау, денсаулықты күту және аурулардың алдын 
алу тақырыбында бірқатар әңгімелесулер өткізеді.

Күтілетін нәтиже
Ана өзіне және балаларына өзі қарауы тиіс екенін ұғынады, балаларына, серіктесіне 
қатысты сезімдерінің ара-жігін ажырататын болады, өз дамуы және өмірінің деңгейі 
туралы ойланатын болады.

«Хотимск аудандық әлеуметтік-педагогикалық орталық» МБМ
ОТБАСЫМЕН ЖҰМЫС Ж АСАУ ЖОСПАРЫ 

Жасалған күні: 05.04.2012 ж.
Отбасы құрамы:
Анасы: 16.04.1977 ж. т.
Серіктес: 26.03.1974 ж. т.
Ұлы: 15.01.1997 ж. т., №2 
орта мектеп, 9 сынып

Ұлы: 02.04.2007 ж. т., №2 балабақша 
Қызы: 25.02.2009 ж. т.
Әжесі (ананың шешесі): зейнеткер.
Тұрғылықты мекен-жайы: Хотимск 
қала үлгісіндегі ауылы.
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5. Ана ішімдікке салынбайтын 
болады.

Орталық аудандық аурухананың наркологына барады.
Аптасына 2 рет ӘПО педагог-психологына барады, ол ата-ананың 
өзіндік сана-сезімін дамыту, ішімдік ішкенде адамға не болатынын 
түсіндіру және ұғындыру мақсатында психологиялық консультация 
және бірқатар дербес дәрістер өткізеді; ананы балаларында 
анықталған мәселелер оның ішімдікке тәуелділігімен тығыз 
байланысты екенін ұғынуға итермелейді.

6. Ана балаларына махаббат, 
жылу, жайдарылық көрсететін 
болады, олардың жеке және 
жас шамасына байланысты 
ерекшеліктерін ескереді. Ата-
ана болу қуанышына бөленеді, 
балаларына қорлайтын сөздер 
айтпайды.

Ана аптасына 2 рет ӘПО педагог-психологына барып тұрады, ол 
анамен психологиялық консультация және бірқатар дербес дәрістер 
өткізеді. Ана №2 балабақшада өткізілетін іс-шараларға, жарыстарға, 
концерттерге, сайыстарға қатыстырылады. Балабақша тәрбиешілері 
ананы балаларымен бірге түрлі істер жасауға қатыстыратын болады.

7. Ананың үлкен ұлының 
өміріне, оқуына және 
тұлға ретінде дамуына 
қызығушылығы оянады, ал кіші 
балаларымен уақытын қуана-
қуана өткізетін болады, оларға 
кітап оқып береді, ертегі айтып 
береді, бірге ойнайды және т.б. 

Ана аптасына 2 рет ӘПО педагог-психологына барып тұрады, ол 
анамен психологиялық консультация және бірқатар дербес дәрістер 
өткізеді. Балабақша тәрбиешілері анамен балаларының жетістіктері 
туралы әңгімелеседі, анаға арналған ұсынымдар әзірлейді.

8. Ана серіктесімен арадағы 
кикілжіңдерді реттеуді 
үйренеді, бұдан былай серіктесі 
тарапынан эмоциялық зорлық-
зомбылыққа және қорлауға 
төзбейтін болады.

Ана ӘПО педагог-психологының өзін-өзі жоғары бағалауына 
бағытталған дербес дәрістеріне барып тұрады. Отбасына аптасына 1 
рет АІІБ учаскелік инспекторы, айына 2 рет кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі инспектор барып, анамен және бірге тұратын адаммен 
кодтау әдісімен емделу және отбасылық-тұрмыстық ұрыс-керіс пен 
жанжал шығармау қажет екені туралы профилактикалық әңгімелер 
жүргізеді.

9. Ана жұмысқа орналасады.  

№2 балабақша меңгерушісі еңбек, жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қорғау басқармасына ананың жұмысқа орналастыру туралы 
қолдаухат береді. Ана аптасына 2 рет жұмысқа орналасу жайлы түрлі 
мекемелерге барып тұрады.

__________________________________
ӘПО педагог-психологы ______________________________
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С ҚОСЫМШАСЫ

АИТВ-статусты жария етуге және білім беру шараларын өткізуге 
келісім беру

Мен (ата-ана/қамқоршы)________________________________________________________
Баланың ата-анасы/қамқоршысы_________________________________________________
Балама АИТВ статусын жариялауға және әрі қарай психоәлеуметтік сүйемелдеуге 
келісімімді беремін.

Статусты жария еткенде, әрі статусты жариялағаннан кейін, психоәлеуметтік сүйемелдеу 
кезінде қызметкерге АИТВ, оның таралу жолдары, АРТ қабылдауға құлықтылық, стигма/
кемсіту, сексуалдық денсаулық бойынша тақырыптарды талқылауға келісімімді беремін.                                       

Күні___________________                                         Қолы_________________________
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Күні ✔ Түсіндірмелер 

Бала АИТВ жұқпасы бар екенін біледі 

АИТВ ТУРАЛЫ БІЛІМ БЕРУ

АИТВ туралы негізгі білім 

Дәрі қалай әрекет етеді

Жұқтыру жолдары

Стигма

АИТВ-статусты басқаларға жариялау 

Сексуалдық денсаулық туралы білім 

ДЕНСАУЛЫҒЫН ӨЗ БЕТІНШЕ КҮТУГЕ ДАЙЫНДАУ 

Медициналық мәліметтерінің құпиялығы және құқықтары туралы 
әңгімелесу 

Жүйелі түрде клиника мамандары қарап тұрады 

Сексуалдық денсаулық мәселелерін талқылау және берілген әдебиет 
құралдары

Емделуге құлықтылықты талқылау (ата-анасының қатысуынсыз):
• Қандай да бір қиындық туды ма?
• Не көмектеседі?
• Егер ересектерге арналған мекемеде қызметтер алу барысында 

қиындықтар туса, не істеу керек?

Педиатриялық команда мүшесімен бірге ересектерге арналған клиникаға 
бару 

Ересектерге қызмет көрсететін қызметкерлермен танысу – қабылдау 
бөлімі, мейірбикелер, психологтар, дәрігерлер 

Ересектерге қызмет көрсететін қызметкерлер дәрігер қабылдауына қалай 
жазылу және уақытын қалай өзгерту керек екенін, қайда келу керек екенін, 
клиника қалай жұмыс істейтінін көрсеткен

1 жыл бойы клиникаға ересектермен және педиатрлармен бірге барып 
тұру 

D ҚОСЫМШАСЫ
АУЫСУ ПАРАҒЫ
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