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АИТВ Адамның иммунитет тапшылығы вирусы

АИТВ-жұқпа 

АИТВ-мәртебе 

ДДСҰ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

АӨСА АИТВ-мен өмір сүретін адамдар 

МДТ Мультидисциплиналы  топ

ҮЕҰ Үкіметтік емес ұйым

БҰҰ Біріккен Ұлттар ұйымы 

ҚР Қазақстан Республикасы

ЖИТС-орталық ЖИТС-ті алдын алу және күресу жөніндегі орталық

А=Ж Анықталмайды = Жұқтырмайды

Өзара көмек тобы  

Кемсіту  

Емделуге құлық таныту 

Стигма  Таңба басу, стигма таңу, әлеуметтік айдар ілу

ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ГЛОССАРИЙ

АИТВ адам ағзасында көп жыл бойы сақталу нәтижесінде 
өрбитін ауру

Адам ағзасында АИТВ-жұқпасының бар немесе жоқ 
болуы

Ортақ өмірлік мәселе немесе жағдай біріктірген, өзара 
тәжірибе алмасу  және бір-біріне моральдық қолдау 
көрсету үшін жүйелі түрде кездесіп тұратын адамдар 
тобы

Басқалармен салыстыру арқылы жекелеген тұлғалар-
дың немесе әлеуметтік топтардың құқықтарына, мүдде-
леріне қасақана қысым көрсету

Клиенттердің антиретровирусты дәрі-дәрмектерді кеңес 
етілген уақытта, кеңес етілген мөлшерде және кеңес 
етілген тамақтану тәртібінде қабылдау қабілеті
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КІРІСПЕ 

Қазақстан АИТВ індетіне шалдыққан  жастары бар ең көп елдер қатарына 
кіреді. АИТВ-жұқпасының жалпы халық арасында таралу ауқымы 1000 адамға 
шаққанда 1,82%, ал 15-19 жас аралығында 1000 адамға шаққанда 0,92% құрай-
ды. 2018 жылы Қазақстанда АИТВ-жұқпасымен диспансерлік есепте 18 жасқа 
толмаған 532 бала тұрған. Жасөспірімдердің аумақтық бөлінісі біркелкі емес – 
балалардың жартысы Оңтүстік Қазақстанда, бестен бір бөлігі  Алматыда және 
Алматы облысында, қалған балалар басқа өңірлерде тұрады. Мамандардың  ба-
лалармен және жасөспірімдермен жұмысты жүргізудегі тәжірибелері  де  әртүрлі. 
Жұмыс негізінен  ата-аналарға/қамқоршыларға кеңес беру және АИТВ-жұқпасын 
емдеумен бірге медициналық көмек көрсетуге де жіті көңіл бөлуге бағытталған. 
Психоәлеуметтік қолдау қажеттілігі әлі де назардан тыс қалып отыр.

Сапалы психоәлеуметтік қолдау көрсету үшін АИТВ-ға шалдыққан балалар-
мен жұмыс жасайтын мамандар балаға және баланың құқықтарын сақтауға  
бағытталған әдістемелерді терең түсінуі және оларды өз тәжірибесінде қолда-
нуы қажет. АИТВ-на шалдыққан балалармен жұмыс жасайтын мамандар ықти-
мал кедергілерді және түйіткілді мәселелерді анықтай білуі, оларды жою жол-
дарын таба алуы, әрі барлық балаларға физикалық және эмоциялық тұрғыдан 
жайлы қамқорлық көрсете білуі тиіс.

Психоәлеуметтік қолдау  отбасы айналасында шоғырлануы және отбасының 
барлық мүшелеріне көрсетілуі тиіс. Бұл –ата-аналарға/қамқоршыларға диагноз-
ды (аңғарымды) қабылдауды және балаларын дұрыс тәрбиелеуді үйретудің, әрі 
жастардың толыққанды, әрі салауатты өмір сүруі үшін дағдыларын және өмір-
шеңдігін жетілдіруге көмектесудің тәсілі.

АИТВ-на жұқпасына шалдыққан балалар мен жасөспірімдер созылмалы 
ауруларды емдеу барысында психоәлеуметтік қолдауға мұқтаж болуы мүмкін. 
Осы оқу-әдістемелік құрал гепатит, диабет ауруларына шалдыққан және ден-
саулығында кінәрәттары бар мүмкіндігі шектеулі балаларды  емдеу барысында 
қолданылуы мүмкін.
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ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛМЕН ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕРЕК 
Оқу-әдістемелік құралдың бірінші бөлімінде тренингтің мақсаттары мен мін-

деттері туралы, тренингке дайындық туралы, жұмыста қолданылатын негізгі әді-
стер және тренинг бағдарламасы туралы ақпарат бар.

Оқу-әдістемелік құралдың қалған бөлігі қатысушыларға «АИТВ және басқа да 
созылмалы аурулармен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерді психоәлеумет-
тік қолдау жөніндегі нұсқаулықта» баяндалған көмек көрсету Стандарттарының 
негізгі элементтерін зерттеуге көмектесетін оқу курсын (тренингті) дайындауға 
көмек көрсету үшін әзірленген. 

Сондықтан, оқу-әдістемелік құралын аталған нұсқаулықпен бірге оқу және  
барлық мәселелерде соған сілтеме жасап отыру қажет.

Аталған нұсқаулықты жүзеге асыруда көмек беретін оқыту шарасы қаты-
сушыларға төменде көрсетілген мақсаттарда қолдау көрсетуге бағытталуы тиіс:

• Аталмыш нұсқаулықта көрсетілген стандарттардың негіздемесін 
зерттеу;

• Өз наным-сенімдеріне және балалармен, жасөспірімдермен және 
отбасылармен жұмыс істеу әдістеріне талдау жасау және олардың әсері;

• Балалармен, жасөспірімдермен және отбасылармен жұмыс істеу 
әдістеріне талдау жасау және олардың әсері;

• Өздері жұмыс жасайтын медициналық мекемелерде және күнделікті 
жұмысында стандарттарды қолдану тәсілдеріне талдау жасау;

• Стандарттарды енгізу барысында кездесуі  мүмкін кейбір кедергілерді 
жою жолдарын іздеу.
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I-ТАРАУ. 

ТРЕНИНГ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛАРЫ

1.1 ТРЕНИНГ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Тренингті өткізудегі  мақсат: жалпы практика дәрігерлерін, дәрігер-инфекцио-

нистерді, психологтарды, әлеуметтік қызметкерлерді, сондай-ақ басқа да медици-
налық және медициналық емес мамандықтар иелерін психоәлеуметтік қолдауды 
жүзеге асыру, сүйемелдеу және АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірім-
дердің, сондай-ақ олардың отбасы ортасының емделуге  құлық танытуын қалып-
тастыру.

Міндеттер:
АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдердің жасына, клиниканың 

ерекшелігіне, терапиялық бағдарламасына және АИТВ-ның әлеуметтік аспек-
тілеріне сәйкес олардың қажеттіліктері мен құқықтарын түсінуді қамтамасыз ету 
және білім беру;

• АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдерге, сондай-ақ олар-
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дың отбасына психоәлеуметтік  қолдау көрсетуді және оларды сүйе-
мелдеп алып жүруді ұйымдастыру және жүзеге асыру, нәтижелі кеңе-
стер  беру;

• АИТВ-на шалдыққан балаға мәртебесі туралы түсінік беру, оның өз ер-
кімен  антиретровирустық терапия (АРТ) емін алуға аса ынталы болуы-
на қол жеткізу жолында   дағдыларды қалыптастыру.

Тренингтің қорытынды нәтижелері:
Қатысушылар:

• клиникалық жұмысында баламен жұмыс істеуге    бағытталған ыңғай-
лы әдістеменің қолданылуын қамтамасыз ету үшін өзін сенімді және 
толық даяр екенін сезінуі тиіс; 

• ата-аналармен/қамқоршылармен бірлесіп жұмыс жасаудың маңыз-
дылығын түсінуі тиіс;

• ата-аналарды/қамқоршыларды АИТВ-жұқпа кезінде емдеу және бақы-
лау тұрғысынан басты мәселелер бойынша оқыта алуы тиіс;

• балаға оның АИТВ мәртебесі туралы  ертерек айту, содан кейін бала мен 
оның отбасына әрі қарай психоәлеуметтік қолдау көрсету қажеттілігін 
түсінуі тиіс.

Қатысушылар білуі тиіс: 
• мектеп жасындағы балаларға қолдау көрсету және өзара көмек көрсету 

топтарын ұйымдастыру;
• бала мен оның отбасының барлық өмірлік тәжірибесін зерделеп, на-

зарға ала отырып, АҚТҚ бар балалар мен жасөспірімдердің емделуге 
деген ниетінің жоғары болуын қалыптастыруға кешенді тәсілді қолдану. 
Қатысушылар төмендегілерді орындай алуы тиіс: 

• АИТВ-мен өмір сүретін жасөспірімнің және оның отбасылық ортасының 
қажеттіліктеріне бағалау жүргізуді;

• балаға бағытталған қарым-қатынас тәсілін қолдану және АИТВ-мен өмір 
сүретін балаларға және жасөспірімдерге жасына қарай АИТВ-жұқпасы 
мәселері бойынша  консультация беру;

• мектеп жасындағы АИТВ-мен өмір сүретін балаларға арналған қолда-
ушы және өзара көмек көрсету топтарын ұйымдастыру;

• баланың және оның отбасының бүкіл өмірлік тәжірибесін зерттей және 
ескере отырып, АИТВ-мен өмір сүретін балалардың және жасөспірім-
дердің емделуге аса құлықтылы болуын  қалыптастыруда кешенді әді-
стемені қолдану.

1.2 ТРЕНИНГКЕ ДАЙЫНДЫҚ. НЕГІЗГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕР
Тренерлерге қойылатын талаптар: 

Тренингті осы сала бойынша оқудан өткен, кем дегенде екі тренерден тұратын  коман-
да өткізгені жөн. Тренингті өткізуге ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығының  
маманын (дәрігер немесе психолог) және ҮЕҰ маманын (әлеуметтік қызметкер, психолог 
немесе АИТВ шалдыққан баланың ата-анасы) тартқан дұрыс. Тренерлердің жасөспірімдер-
мен және балалармен жұмыс жасауда, мәртебені жария етуде,  қолдау және өзара көмек 
топтарын алып жүруде және АИТВ шалдыққан балаларға және олардың отбасыларына 
психоәлеуметтік қолдау көрсетуде тәжірибесі болуы тиіс.
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Тренинг өтетін орынға және құрал-жабдыққа қойылатын талаптар: 
Сабақты кең бөлмеде өткізген жөн, топтарда жұмыс жасау үшін бөлменің әр бұрышына 

қосымша үстелдер, қатысушылар отыратын орындықтар қойылуы керек. Сонымен қатар, 
тренерде компьютер, мультимедиялық проектор, флипчарт және/немесе интерактивтік тақта 
болуы тиіс. Интерактивтік жаттығулар үшін кеңсе құралдары жиынтығын – картон, түрлі-түсті 
қағаз, қалам, маркер, қайшы, желім, скотч, степлер, түрлі-түсті стикер – дайындап қою қажет.  
     Тренинг қатысушылары: АИТВ-мен өмір сүретін балалармен және жасөспірімдермен, әрі 
олардың отбасымен жұмыс жасайтын барлық мамандар – инфекционист мамандар, пе-
диатрлар, АМСК жалпы тәжірибе дәрігерлері, психологтар, дәрежелері тең кеңесшілер, әле-
уметтік қызметкерлер, орта медицина қызметкерлері  -  және басқалары оқытылуы тиіс

Осы тренингте қолданылатын оқыту әдістері:
Презентация - эбұл  үлгі, теориялар, заңнамалар туралы  немесе қатысушыларды өз 

тәжірибесін талдауға ынталандыру туралы  нақты ақпаратты ұсынуға арналған баяндама.  
Презентацияның мақсаты - презентация объектісі туралы толық ақпаратты аудиторияға 
ыңғайлы түрде жеткізу. Презентация бірыңғай ортада ұйымдастырылған мәтіннің, гипер-
мәтіндік сілтемелердің, компьютерлік анимацияның, графиканың, бейненің, әуен және 
дыбыстық қатардың (бірақ барлығы бірге болуы міндетті емес) үйлесімін білдіруі мүмкін. 
Сонымен қатар, презентацияда ақпаратты ыңғайлы қабылдау үшін ұйымдастырылған 
сюжет, сценарий және құрылым бар. «Он сегіз минут» ережесін сақтау және тыңдаушы-
ларға ақпаратты шамадан тыс үйіп-төкпеу үшін презентация ұзақтығы аталған уақыт ара-
лығынан аспауын қадағалау маңызды. 

Презентация слайдтардан тұрады. Ең дұрысы, бір ережені ұстану керек: бір слайд – бір 
ой. Бір слайдта тезис және оның бірнеше дәлелі келтірілетін презентациялар иланымды 
болады. Презентация әзірлеудің кәсіби шеберлері бір слайдта ең көбі отыз сөз және бес 
тармақтан тұратын тізімді пайдалануға кеңес береді.

Әдетте презентация мазмұнының жоспары төмендегідей болады: 
1. Басты  бет. Бірінші слайдта презентация атауы, авторы, автормен байланысу бойын-

ша мәліметтер келтіріледі. 
2. Мазмұны. Бұл тарауда презентация жоспары, негізгі міндеттер және қаралатын 

мәселелер көрсетіледі.
3. Тарау атауы. 
4. Қысқаша ақпарат. 
5. 3 және 4 тармақтары қанша рет қажет болса, сонша рет қана қайталанады.Ең басты-

сы – келесі тұжырымды ұстану: тезис – дәлел – қорытынды. 
6. Түйіндеме, қорытынды. Әрбір қорытынды жеке слайдта түсінікті және қысқа етіп 

жеткізілуі тиіс. 
7. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтар. Мұнда презентацияны таныстырушымен байла-

нысу бойынша  мәліметтер және кері байланыс келтірілуі міндетті. 
Айтатындарыңыздың барлығын бірдей слайдтарға жазуға болмайтынын ескеру маңы-

зды. Слайдтарға тек қана маңызды тезистерді, терминдерді, суреттерді, сызбаларды, ди-
аграммаларды, яғни аудитория жақсы қабылдайтын барлық ақпараттарды орналасты-
рыңыз. Артынша үлестірме материалдарды пайдаланыңыз немесе қатысушыларға әрі 
қарай оқуға арналған материалдарды атаңыз.

Пікірталас– бұл ақиқатқа жетуге және пікір мен тәжірибе алмасуға бағытталған, топ-
та жүргізілетін әңгімелесу түрі. Пікірталасты басқа әңгімелесу түрлерінен өзгеше ететін 
маңызды қасиеті болып талқылау табылады. Атап айтқанда, даулы (пікір таластыратын) 
мәселені қарама-қайшы пікірді ұстанатын әртүрлі адамдармен талқылау. Пікірталас көбі-
несе интерактивтік оқыту әдісі және күрделі тақырыпты немесе теориялық мәселені зерт-
теу әдісі ретінде қарастырылады. Есіңізде болсын, әркімнің өз пікіріне құқығы бар, бірақ 
кез келген пікірге күмән келтіруге немесе теріске шығаруға болатынын ұмытпау керек 
(сондықтан да, адамдар өздерін шабуыл объектісі  немесе шеттетілген жан ретінде сезін-
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беуі үшін, «адам емес, пікірге күмән келтіру» қағидатын қамтитын пікірталастың басынан 
бастап нақты негізгі ережелерді белгілеу маңызды).

Ой-талқы – топта креативті ойлауды ынталандырудың ең танымал әдістерінің бірі. Ой-
талқы (ағылшын тілінде «brain storming» деп аталады) – бұл мәселені шұғыл шешу әдісі. 
Ой-талқы арнайы талқылау ережелерін қолдану арқылы күрделі мәселелердің шешімін 
табуға ықпал етеді. Көптеген ұйымдарда алуан түрлі мәселелердің шешімін дәстүрлі емес 
жолмен іздеу үшін көптеген ұйымдарда кеңінен қолданылады.  

Ой-талқы өткізу үшін:
1. Мәселені немесе сұрақты тұжырымдаңыз немесе жазып алыңыз.
2. Төмендегі ережелер сақталуы тиіс:

• Жүргізуші немесе басқа бір тағайындалған адам барлық идеяларды біреуін де 
қалдырмай флипчартқа жазады. Идея көп болуы тиіс: барлық қатысушылардан 
мейлінше көп идея ұсыну сұралады;

• o Айтылатын идеяларға сын айтуға және кез-келген (тіпті оң) баға беруге 
тыйым салынады. Интерактивтік топтарда жұмыс жасайтындар ұсынған 
идеяларына қарай баға беріледі деген қорқыныштан азат болуы тиіс;

• Қиялға ерік беру құпталады: адамдар ой-қиялын мейлінше еркіне жіберуге  
тырысуы керек;

• Кез-келген идеяларды біріктіру және жетілдіру құпталады.
3. Идеяларды топтастыруға, іріктеуге және бағалауға болады. Сарапшылардың 

бағалауларына сүйене отырып, үздік шешім таңдалып алынады. Ой-талқы шешімді 
біріге отырып іздеу  барысында болмыстары әртүрлі адамдарды біріктіруге мүмкіндік 
береді. 

Топтық жұмыс – бұл белгілі бір тапсырманы орындау үшін адамдардың шағын топ-
тарда (6-12 бастап 25-30 адамға дейін) бірге жұмыс жасауы, топтар өз бетінше немесе тре-
нердің көмегімен тілдесу және өзара қарым-қатынас нормаларын белгілейді, мақсаттарға 
жету құралдарын таңдайды. 

Топтардың  құрамын анықтау  кездейсоқ немесе жетекшінің таңдауы бойынша жүр-
гізіледі. Тренер топтық жұмыстың тапсырмасын және мақсатын айқын тұжырымдауы 
және топтық жұмыс уақытын белгілеуі қажет. Жұмыс барысында тренер топтардың жұ-
мысын қадағалауы, әр топтың жанына кезек-кезек барып, немен жұмыс жасап жатқан-
дарын түсінетініне көз жеткізуі және өз көмегі мен қолдауын ұсынуы қажет. Тапсырманы 
орындау барысында қосымша материалдар (қағаз, фломастар, қайшы, желім және т.б.) 
қажет болуы мүмкін, тренер жоспарланған топтар санын және тапсырма сипатын ескере 
отырып, сол материалдарды алдын-ала дайындап қоюы тиіс.

Жұмыс аяқталған соң, әр топ топтық жұмыс нәтижелерімен таныстыратын жетек-
шісін таңдайды, тренер мен қалған қатысушылар топтың жұмыс нәтижелеріне баға бе-
реді. Әртүрлі пікірлерді есту үшін бүкіл тренинг бойы топтық жұмыс нәтижелерін әртүрлі 
адамдар таныстыруын қамтамасыз ету қажет.

Практикалық жаттығу немесе «интерактивті оқыту» - бұл адамдарды тақырыпты то-
лық түйсінуге және сезінуге итермелеу тәсілі. Түсініктеме берудің, дағдыларды бекітудің 
және кәсіби мамандарға практикалық тәжірибе берудің тамаша жолы, содан кейін қаты-
сушы оны жұмыста қолдана алады. Науқастың басынан өтуі мүмкін сан қилы сезімдерді 
бастан кешіру арқылы эмпатия (ортақтастық) сезімін дамытуға көмектеседі. Тренер шын-
дыққа жақын жағдаяттық тапсырмалар құрастырады. 

Жаттығуды жеке-жеке, жұптасып немесе топтасып орындауға болады. Практикалық 
жаттығулар теориялық материалды және әдістемені жақсырақ меңгеруге мүмкіндік бе-
реді, алған білімді іс жүзінде қолдануға көмектеседі. Тапсырма орындалғаннан кейін қа-
тысушыларға (бақылаушыларға)   атқарылған жұмыс және алған білім туралы ойлануға 
мүмкіндік беру керек.
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Рөлдік ойын - интерактивтік оқыту әдісі, ол адамдарды шындыққа мейлінше жақын 
жағдайларға қояды және ықтимал әрекеттерді орындауға, қателесуге және дағдыларын 
дамытуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын сценарийлері стратегияларды, білім және тәжіри-
бені тексеру мақсатында  шын өмірде бір-бірінен алшақ оқиғаларды біріктіреді. Мамандар-
дың есіне өздері жұмыс жасайтын адамдар өздеріне тән сезімдері мен қорқыныштары 
бар көп қырлы тұлғалар екенін салады. 

Сюжеттік-рөлдік ойын – әр түрлі жағдайларды жаңғырту, сондай-ақ оларды кейінгі тал-
дауды қарастыратын оқытудың динамикалық әдісі. Белгілі бір сахналық рөлді ойнау және 
өзін соған теңеу (ұқсату) тренингке қатысушыға көмектеседі:

• жеке тұлға және кәсіпқой маман үшін маңызды жағдайларда басқа адамдармен 
эмоциялық тұрғыда қарым-қатынас жасауда тәжірибе жинауға;

• өзінің сезімдерін, әрі тілдесетін тараптың сезімдерін талдау негізінде өз мі-
нез-құлқы және оның салдары арасында байланыс орнатуға;

• тақылеттес жағдайларда жаңа мінез-құлық түрлерін сынап көру тәуекеліне ба-
руға мүмкіндік береді.

Осылайша, рөлдік ойын оқу барысын шығармашылыққа толы өз бетінше білім алу 
зертханасына айналдырады.

Сюжеттік-рөлдік ойынға үйретуді жаттықтырушы ұйымдастырады және мүмкін мақ-
саттардың бірін немесе бірнешеуін көздейді:

• жағдайды ішкі жағынан көрсету және бейнелеу – басқа біреудің кейпіне еніп көр-
ген қатысушы сол тұлғаны жақсырақ түсіне бастайды;

• әдіс-тәсілге үйрету – рөлдік ойын іс жүзінде бірнеше іс-әрекетті, мысалы, күрделі   
клиентпен ынтымақтастық орнату жолын жаң-жақты шыңдау үшін қажет; 

• дағдыны машықтау – осы мақсатты орындау кезінде белгілі бір дағдылар қалып-
тасады, мысалы, уәждемелі консультация;

• сенсибилизация – белгілі бір жағдайға сезімталдықты арттыру.
Тренер міндеттеріне ойынды ұйымдастыру және қолдау көрсетуден бөлек, ереже-

лердің сақталуын қадағалау, топтарды ақпаратпен қамтамасыз ету, оқыс жағдайларды 
реттеу де кіреді.

Осы шара барысында тағы да ойлануға және талдау жасауға мүмкіндік беру маңызды 
мәнге ие: жағдай адамдарды қандай сезімдерге бөледі, олар нені білді, енді әлдебір әре-
кеттерді басқаша жасай ала ма.

Тренингтің жалпы ережелері: тренинг басталғанда  5-10 минут бойы алдыңғы күні өт-
кен тақырыптарға және ағымдағы күнге жоспарланған жұмысқа шолу жасаған дұрыс. 
Тренингтің аяқталуына біршама уақыт қалғанда міндетті түрде өткен тақырыптарға шолу 
жасау және әр қатысушыдан оқу күні барысында түсінген ең маңызды мәселелер тура-
лы пікірін білу керек1. Мүмкіндігінше тренерлер қатысушылар айтқан мәселелер бойынша 
қандай-да бір шара қабылдауы қажет.  Егер қатысушылар өз жұмыстарына қатысты бір 
саланы ерекше атап өтсе, бірақ ол сала тренингте қарастырылмаса, бағдарлама бағытына 
және мазмұнына шамалы өзгерістер енгізу  қажет болуы мүмкін. 

1 https://studbooks.net/513708/pedagogika/_mozgovoy_shturm_kak_odin_iz_naibolee_effektivnyh_metodov_
interaktivnogo_obucheniya
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II-ТАРАУ:   

«АИТВ және басқа да созылмалы 
сырқаттармен өмір сүретін балаларды 
және жасөспірімдерді психоәлеуметтік 
сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулықты» 
орындау бойынша тренингті дайындау

 «АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балаларды және 
жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулықта» баяндалған 
он стандартты жүзеге асыруға септесетін үш күндік курс аясында не қарасты-
рылған. Осы сәттен бастап бұдан әрі мәтін бойынша «Стандарттар»деп аталады. 

Қатысушылар тренингке қатысуға ниет білдіріп  тіркеуден өткен соң, , кем де-
генде бір апта (ең дұрысы – екі апта) бұрын оларға электронды пошта арқылы 
Стандарттармен танысып шығу қажет екені туралы хат жолдау керек, себебі, үш 
күн бойы сол Стандарттарға үнемі сілтемелер жасалып отырады.

Тренинг үш күндік курс түрінде өтеді деп жоспарланып отыр, оның толық 
бағдарламасын 2-ҚОСЫМШАДАН көруге болады.
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1. БІРІНШІ КҮН 

1.1 ТРЕНИНГКЕ КІРІСПЕ
Осы оқу курсы (тренинг), ең алдымен, құпия және жайлы кеңістік құруға 

арналған, онда қатысушылар жұмыс жасаған уақыт ішінде жинаған тәжірибелері 
туралы және Стандарттарды енгізу үшін жұмыстарына қандай өзгерістер енгізу 
қажет болуы мүмкін екені туралы ойланып-толғана алады. Тренингтің басым 
бөлігі адамдардың наным-сенімдерін зерттеуге бағытталған. Сондықтан, 
тренерлер әуел бастан осы тренинг құптайтын рефлексия (өз бетінше талдау 
жасау), рефлексивті тыңдау, адамдарды қабылдау және жекелеген адамдардың 
наным-сенімдерін қолдаушы және инклюзивті жолмен бағдарлау және күмән 
келтіру сияқты әдістемелерді қалыптастыруға міндетті. Тренерлер үстемдік 
жүргізбеуі тиіс, әрі қолданатын тілін, өз наным-сенімдерін және дене қимылдарын 
қадағалауы қажет. Басынан бастап-ақ тренерлер алдағы үш күнде орнайтын 
көңіл-күйді қалыптастырады және қатысушылардың науқастармен және 
науқастардың отбасыларымен қалаулы жолмен тілдесу мәнерін жетілдіреді.

Осы тренингтегі барлық презентациялар мен іс-шаралар БҰҰ Бала құқықтары 
жөніндегі конвенциясының (БҰҰ БҚК) болмысынан және соған негізделген 
біздің балаларға бағдарланған үлгілерімізден көрініс береді. Тренинг мазмұны 
БҰҰ БҚК негізгі баптарының қысқаша мазмұндамасынан және үш күн бойы 
ұдайы соларға сілтеме жасаудан басталады.
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Уақыт Атауы Өткізу түрі

10 мин Алғы сөз Ұйымдастырушылардың 
сөз сөйлеуі

20 мин Қатысушыларды таныстыруға арналған ойын Жаттығу 

20 мин Қатысушылардың тренингтен не күтетінін 
анықтау Ой-талқы

10 мин Тренинг ережелерін белгілеу Пікірталас 

10 мин Тренингке дейін білім тексеру тесті Жаттығу 

20 мин

БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі конвенциясы 
және АИТВ-мен өмір сүретін балаларды пси-
хоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқау-
лықтың қысқаша мазмұндамасы 

Презентация

Әуел бастан осы тренинг Стандарттардың негізін құрайтын уәждерді және 
теорияларды зерттеуге арналатыны және практик мамандардың  Стандарттарды 
енгізу барысында кездесуі мүмкін күрделі мәселелерді немесе кедергілерді 
пікірталастар, презентациялар және шаралар көмегімен зерттеуі үшін  кеңістік 
пен уақыт берілетіні түсінікті болуы тиіс.

1.2 ТАНЫСУ
Тренингтің кіріспе бөлімі БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі конвенциясымен та-

ныстыруға және қатысушыларды бір-бірімен таныстыруға уақыт беруге арнала-
ды. 

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
• Барлық Стандарттардың қысқаша мазмұндамасы.

Оқыту мақсаттары:
• Қатысушыларды тренингпен таныстыру;
• Қатысушыларды бір-бірімен таныстыру;
• Қатысушылардың тренингтен не күтетінін анықтау;
• Үш күнге арналған негізгі ережелерді белгілеу;
• Тренинг аясын анықтау: БҚК және Стандарттар

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• Бір-бірімен танысады;
• Тренингтен не күтетінімен бөліседі;
• Үш күнге арналған ережелерді өзара келіседі;
• БҚК туралы жалпы мәлімет алады;
• Стандарттар қалай әзірленгенін және олар тренинг мазмұнында нелік-

тен басты рөл атқаратынын түсінеді.
Тарау ұзақтығы: 1.30 сағ. (90 мин).  
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i. Алғы сөз
Алғы сөз келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

• тренинг мақсаттары мен міндеттері;
• шараны ұйымдастырушылар, серіктестер мен тренерлер (тренингтер өткізу-

дегі, АИТВ шалдыққан балалармен және жасөспірімдермен және олардың 
отбасылық ортасымен жұмыс жасаудағы кәсіби тәжірибесі); тренинг бағдар-
ламасы.

ii. Танысу 
Қатысушылар бір-бірімен танысуы үшін, аудитория алдына алғаш рет шығуына 

байланысты  ашық, әрі достық пейілдегі орта қалыптасуы үшін жаттығу орындатыңыз 
(әртүрлі идеяларды 3-ҚОСЫМШАДАН қараңыз).

iii. Қатысушылардың тренингтен не күтетінін анықтау:
Қатысушылардан тренингтен нені күтетінін сұраңыз: 
1. Нені білуге үміттенеді;
2. Нені қарастырғысы келеді.

Бір тренер қатысушылардың нені күтетінін сұрауы, ал екіншісі айтылғандарды 
флипчартқа жазып отыруы қажет. Айтылғандарды тізім түрінде жазуға болады, ой-
талқы түрінде немесе «Үміт ағашы» не «Үміт кемесі» түрінде өткізуге болады. 

Осы жаттығу тренерлерге топ үшін қандай мәселелер басымдыққа ие екенін көр-
сетеді және, қажет болса, сол басымдықтарды ескеру үшін бағдарламаны өзгертуге 
мүмкіндік береді.

iv. Тренинг ережелерін белгілеу
Қатысушылардан тренинг барысында белгілегісі келетін ережелерді атауды 

өтініңіз. 
Қатысушылардың қауіпсіздігі, кешікпеу, бір-біріне құрмет көрсету және т.с. мәселе-

лерден көрініс беретін ережелерді белгілеу маңызды. Нақты ережелерді флипчартқа 
жазып, барлық қатысушылардың ережені сақтауға келісетініне көз жеткізіңіз.

Есіңізде болсын, тренингтің осы бөлімі сынап-мінеуден ада қарым-қатынас құруға 
арналған, сондықтан, «қатаң» ережелерден аулақ болуға тырысыңыз. Топтағы әрбір 
адам өзі үшін жауапты болады, мысалы, басқаларды жазалаудың немесе өз пікірін өз-
гелерге таңу орнына өзгелерді сыйлау және басқа қатысушыларды өз пікірімен бөлісу-
ге ынталандыру сияқты «ережелер» туралы ойлануды сұраңыз.

v. Тренингке дейінгі тест
Бұл – қатысушылардың АИТВ-мен өмір сүретін балалар мен жасөспірімдердің 

және олардың отбасы мүшелерінің  психоәлеуметтік сүйемелдеу туралы хабары бар-
жоғын анықтауға арналған қысқа жазбаша түрдегі үлгі. Аталмыш үлгі тренингтен кей-
ін тест жүргізумен және бағалаумен байланысты, сондықтан, кез-келген өзгерістерді 
оңай көре аласыз. Сауалнамаларда қатысушылардың аты-жөні көрсетілмеуі тиіс.

vi. Презентация: БҚК
Бұл БҚК негізгі аспектілеріне арналған қысқа презентация. Презентация келесі 

мәліметтерді қамтуы тиіс:

Бірінші слайд:   
Тарихы

• АҚШ пен Сомалиден басқа, әлемнің барлық елдерінде  және 1989 жылы Қа-
зақстанда бекітілген.
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• Адам құқықтары жөніндегі халықаралық конвенцияға сай барлық балалар-
ды ерекше қорғауды қарастыратын 54 баптан тұрады.

Екінші слайд:  
Осы жұмысқа қатысты баптар (1)

• 1-баб. Әрбір адам баласы 18 жасқа толғанға дейін, егер осы балаға қолданы-
латын заң бойынша ол кәмелеттік жасқа бұрынырақ толып қоймаса, бала 
болып саналады.

• 2-баб. Қатысушы мемлекеттер юрисдикциясы шектерінде тұратын әрбір ба-
ланың және  оның ата-анасының немесе қамқоршысының нәсіліне, түр-түсі-
не, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де сенім-нанымдарына, ұлт-
тық, этникалық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүліктік жағдайына, баланың 
денсаулығының және туылуының жай-күйіне немесе қандай да бір өзге де 
жағдайларға қарамастан, қандай да бір кемсітусіз барлық құқықтарын құр-
меттейді және қамтамасыз етеді.

Үшінші слайд: 
Осы жұмысқа қатысты баптар (2)

• 3- баб: Баланың мүдделерін барынша толық қамтамасыз ету бірінші кезекте 
маңызды болып табылады. Балаларға қатысты қолданылатын іс-әрекет-
тердің, оларды әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерімен айналысатын 
мемлекеттік немесе мемлекеттік емес  мекемелердің, соттардың, әкімшілік 
немесе заң шығарушы органдардың қабылдағанына қарамастан, бәрінде де 
ең бірінші кезекте баланың мүдделерін барынша толық қамтамасыз етуге 
көңіл бөлінеді

• 12- баб. Бала өз пікірін еркін білдіруге және пікірінің ескерілуіне құқылы.
• 24- баб. Бала дені сау болуға және сырқаттарынан емделуіне құқылы.

Үшінші слайд:  
Балаларды қорғауға бағытталған әдістеме төмендегілерді қамтиды:

• Бала әрдайым басты назарда болады – сіздің бірінші кезектегі міндетіңіз ба-
ланың қажеттіліктері мен мүдделерін қамтамасыз ету.  

• Баланың пікірін тыңдау қажет және бала пікір білдіру құқығына ие болуы тиіс, 
баланың пікірі негізінде оған қатысты шешімдер қабылдануы тиіс.

• Барлық балаларға құқықтар тең дәрежеде беріледі.
• Бала өз денсаулығын сақтауы үшін денсаулық сақтау саласындағы үздік қы-

зметтер туралы  мәліметтерді және ақпаратты алуға құқылы.
• Бала өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндігі бар құзыретті, білімді, қабілетті 

тұлға ретінде танылады.

Төртінші слайд:  
Қазақстандағы бала құқықтары. Кодекстер:

• Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы;
• Неке және отбасы туралы.
Заңдар:
• Мемлекеттік жастар саясаты туралы;
• Білім туралы;
• Бала құқықтары туралы;
• Балаларды қорғау және баланы шетелдіктің асырап алуына  қатысты ынты-

мақтастық туралы конвенцияны бекіту туралы;



19

• Мүмкіндігі шектеулі балаларға  әлеуметтік және медициналық-педагогика-
лық  көмек көрсету арқылы қолдау көрсету.

Бесінші слайд:  
Қазақстандағы АИТВ

• Қазақстандағы АИТВ-мен өмір сүретін балалар саны;
• Жас шамасы және демография туралы ақпарат.

Алтыншы слайд:  
Стандарттар қалай әзірленді

• Стандарттар бір жүйеге түскен кезге дейінгі көрсетілген  психоәлеуметтік 
көмек туралы;

• Сарапшылардың  балалармен, жастармен және ата-аналармен/қамқоршы-
лармен бірге зерттеуі;

• Стандарттар 2019 жылы мақұлданды.
Сегізінші слайд: 
«АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балаларды және 
жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулық» (1)
1) Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған балаларға қол-

дау көрсету;
2) АИТВ туралы оқыту және жария ету
3) АИТВ жұқтырған балалардың сексуалдық денсаулығы. Денсаулығын және ұрпақ 

жалғастыру мүмкіндігін сақтау  мақсатында қажетті мекемелерге жіберу;
4) АИТВ-мен байланысты стигманы және өз-өзіне бағытталған стигм аны жою;
5) АИТВ-н жұқтырған балалардың ересектерге және жасөспірімдерге қызметтер 

көрсету жүйесіне көшуі.
Сегізінші слайд:  
«АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балаларды және 
жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулық» (2)
1) АИТВ жұқтырған балаларға күтім көрсететін мультидисциплиналы маманданды-

рылған педиатриялық команданың құзырет аясы;
2) Балаларды және олардың отбасыларын, сонымен бірге ҮЕҰ сарапшыларын және 

жалпы білім беру мектептерін бірлескен жұмысқа жұмылдыру;
3) АИТВ жұқтырған балаларға және жасөспірімдерге қатарластарының қолдау көр-

сетуі;
4) АИТВ жұқтырған балаларды қорғау;
5) Қызметкерлерге арналған супервизия және қолдау

Тренерлерге арналған ақпарат
2019  жылы бір топ сарапшылар «АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен 

өмір сүретін балаларды және жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу жөнінде-
гі нұсқаулық» атты құрамына 10 стандарт кіретін әдістемелік ұсынымдарды әзірледі. 
Стандарттар баланың бойынан сырқат табылған сәттен бастап, оны ересектерге қыз-
мет көрсету жүйесіне ауыстыруға дейінгі аралықта туындайтын мәселелерді қамтиды. 
АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жастарға қамқорлық көрсету олардың тек ме-
дициналық қажеттіліктері көлемінен тыс болады. Олардың АИТВ-ны анықтауға және 
емдеу тиімділігіне қатысты көзқарасы ата-анасының/қамқоршысының, отбасылық 
көзқарастың және наным-сенімнің, тұрмыстық жағдайдың, әлеуметтік жағдайдың 
және АИТВ-ға қатысты стигманың ықпалымен қалыптасуы мүмкін. Сондықтан да 
осы Стандарттардың әрқайсысы ата-аналармен/қамқоршылармен және балалармен 
тікелей жұмыс жасау мәселелерін қамтиды. 
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Стандарттар балалардың қажетті медициналық көмек көлемінен тыс қажеттілік-
терін анықтауға, айқындауға және қанағаттандыруға, сонымен бірге, балалардың пси-
хологиялық, танымдық, әлеуметтік, эмоциялық және білімге қатысты қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын лайықты дербес қызметтер топтамасын дайындауға арналған.

Стандарттарды төменде көрсетілген тұлғалар пайдалана алады:
• АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жастарға босануға дейінгі бақылаудан 

бастап, ересектерге қызмет көрсету жүйесіне көшкенге дейін медициналық 
көмек көрсетуге қандай да болмасын жолмен қатысатын қызмет көрсе-
тушілер;

• Қызмет көрсетушілерден қандай қызметтер ала алатынын, тегін қызметтер 
қандай уақыт аралығында көрсетілетінін, қызмет көрсету циклын ұзартқан 
жағдайда қызметтер құны қандай болатынын түсінуі үшін ата-аналар/қамқор-
шылар, отбасылар және балалардың өздері.

Баламен және оның ата-анасымен жұмыс жасауды бастар алдында баламен/
жасөспіріммен АИТВ-жұқпасы, оның таралу жолдары, сексуалдық денсаулық және 
т.б. бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізуге ата-анасының/қамқоршысының жаз-
баша келісімін алу керек.

1.3 БАЛАҒА АИТВ-СТАТУСЫН ЖАРИЯ ЕТУ 
Балаларға АИТВ-мәртебесі туралы хабарлау АИТВ індеті басталған уақыттан бері 

жаһандық  дәрежедегі мәселеге айналды. Бастапқыда балаға сырқаты туралы айтпа-
удың себебі  АИТВ індетінің алғашқы күндерінен-ақ АИТВ-н жұқтырған науқастардың 
өмір сүру ұзақтығы тек бір немесе екі жыл деп болжануына байланысты болды. Меди-
цина саласындағы жетістіктер айрықша болғанына қарамастан, балаларға айтпау, ол 
немесе ата-аналар/қамқоршылар «дайын болғанша» (демек, бала жасөспірім болуы 
тиіс дегенді білдіреді) күту сақталып келеді.

Тренингтің осы бөлімі өмірлік маңызға ие және қатысушылар үшін аса қиын болуы 
мүмкін.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
• 2-стандарт : АИТВ туралы оқыту және жария ету.

Оқыту мақсаттары:
• Балаға АИТВ-статусын жария етумен байланысты мәселелерді талқылау;
• Балаларға АИТВ-статусын жария ету оқиғаларын қарастыру;
• Балаға АИТВ-статусын жария ету аясында балалардың құқықтарын қара-

стыру;
• Ата-аналарға/қамқоршыларға осы тақырып бойынша ақпарат беру әдістерін 

қарастыру;
• 2 стандарт  аясында не қарастырылады, оны іс жүзінде жүзеге асыруда кел-

тірілетін кедергілер және шешімдер.
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I. Жаттығу:  Келісу, келіспеу
Бөлменің әр бөлігіне «Келісемін», «Келіспеймін» және «Білмеймін» деген үш плакат 

ілу қажет.
Артынша тренер белгілі бір пікірді дауыстап оқиды, ал қатысушылар бөлменің 

ішінде өздеріне мейлінше жақын жауап жазылған плакатқа барады. Тренер әр топқа 
өз таңдауын қорғау үшін бір-екі уәж келтіруді ұсынады.

Көбінесе практик мамандарда істеп жатқан істі не үшін істеп жатқанын ойлануға 
уақыт жоқ. Осы интерактивтік жаттығу келесі дағдыларды жетілдіруге  бағытталған:

• Қатысушылар арасында пікірталас бастау;
• Қатысушыларды бөлме ішінде жүргізу;
• АИТВ туралы балалармен және отбасылармен сөйлесуге қатысты 

көзқарасты, білімді және тәжірибені зерттеу.

Оқылатын пікірлерді 5-ҚОСЫМШАДАН қараңыз.
Тренерге арналған ескертпелер:
• Қатысушылардың барлығының пікірталасқа қатысып отырғанына  және 

ешкім үстемдік құрып жатпағанына көз жеткізіңіз.
• Жауаптар бермеңіз. Бұл жаттығу қатысушылардың балаға АИТВ туралы 

Уақыт Атауы Өткізу түрі

30 мин Келісу, келіспеу Пікірталас

15 мин Презентация: Балалармен АИТВ туралы сөйлесу Презентация

30 мин Сценарийлер: Балалармен АИТВ туралы сөйлесу - 
кедергілерді анықтау

40 мин
Отбасылармен жұмыс жасау: балаға АИТВ-мәртебесін 
жария етуге ата-анасының/қамқоршысының 
ақпараттық келісімін алу

Рөлдік ойын

10 мин Балаға АИТВ-мәртебесін  жария ету сатылары Презентация/
Баяндама

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• Қазіргі уақытта балаға АИТВ-мәртебесін  қалай жария ететінін қарастырады;
• Балалармен және ата-аналармен/қамқоршылармен қарым-қатынасты қа-

лай жақсартуды қарастырады;
• Балаларға АИТВ-н  жұқтырғанын айтуға тосқауыл болатын кедергілерді еңсе-

руде сенімділікке ие болады;
• 2- стандартты жүзеге асыруда сенімділікке ие болады;
• Балаға АИТВ-статусын жария етуге ата-анасының/қамқоршысының ақпа-

раттық келісімін алуды үйренеді.
Тарау ұзақтығы: 2:05 сағ. (125 мин). 
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хабарлауға қатысты өз көзқарастарын және тәжірибесін зерттеуге арналған. 
Әрі қарай презентация барлық сұрақтарға жауап береді.

• Қатысушылардың бір-бірінің пікіріне күмән келтіруін қолпаштаңыз.
• Егер ешкім «келісемін» де демесе, «келіспеймін» де демесе, тренерлердің 

біреуінің  жанына барып, пікірталас тең жүргізілуі үшін мәселені талқылауды 
(егер тіпті келіспесе де) өтініңіз.

• Пікірталас барысында БҚК-на оралып, қатысушылардан сұраңыз: «Олардың 
не айтатынына кім ықпал етеді?» Бұл «баланың мүдделерін барынша 
қамтамасыз ету ме», әлде ата-ананың наным-сеніміне сәйкес пе? 

II. Презентация:  
Балалармен және отбасылармен АИТВ туралы сөйлесу

Бұл – балалармен АИТВ туралы сөйлесуге, халықаралық ұсынымдарға және 
тәжірибеге, 2-cтандартқа арналған қысқа презентация. Презентация келесі мәлімет-
терді қамтуы тиіс: 

Бірінші слайд:  
Тарихы

АИТВ індетінің алғашқы күндері түсірілген суреттерді қосыңыз.
Балаларға АТИВ жұқтырғанын ешкім айтпаған, барлығы сол балалардың көз жұма-

тынына сенімді болған, осы себепті оларды қорғағысы келген. 
Екінші слайд:  
ДДСҰ ұсынымдары

• Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2011 жылы нұсқаушы қағидалар 
әзірлеген болатын, онда балаларға АИТВ шалдыққаны туралы мектеп жасы-
на жеткенде (6-12 жас аралығында) айтуға кеңес береді. 

• Осы нұсқаушы қағидалар 3 жыл бойы қарқынды жүрген жұмыс негізін-
де әзірленген, аталмыш жұмыс барысында қағидаларда келтірілген ұсы-
нымдарды дайындау мақсатында дәлелдерді зерттеу үшін әдебиет құралда-
рына ауқымды шолу жасалған.

• Аталмыш қағидалар, сондай-ақ, АИТВ-мәртебесін жасыру күйзелісті, мазасы-
здықты және басқа да, баланың емделуіне кедергі келтіруі және отбасылық 
өміріне, атап айтқанда, оның тәрбиесіне, әрі әлеуметтік және мектептегі өмірі-
не, мысалы, мектептегі үлгеріміне әсер етуі мүмкін психикалық денсаулыққа 
қатысы бар жағымсыз салдарды тудыруы немесе өршітуі мүмкін екенін көр-
сететін зерттеулерге сілтеме жасайды. 

Екінші слайд:  
Швециялық модель

Стокгольмдегі Каролин университетінің ауруханасындағы АИТВ мамандары бала-
ларға АИТВ-мәртебесін жариялау мәселесінде өзгеше әдістеме қолданатын болып 
шықты: 

• 2009 жылдан бастап барлық АИТВ-на жаңадан шалдыққан емделушілер-
мен бала жасына қарамастан АИТВ туралы әңгіме ашық жүргізіледі. Клини-
када АИТВ туралы әрбір кеңес беру кезінде  баламен және ата-аналармен / 
қамқоршылармен ашық сұхбаттасулар өтеді.

• Осы модельдің басты мақсаттары – АИТВ-мен өмір сүретін балалардың 
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алаңдаушылығын азайту және үміт ұялату.
• Балалар барлық сұрақтарына шынайы жауаптар алады.
• АӨСА-ға қатысты стигма болмауы үшін тілге ерекше көңіл бөлінеді.
• Балаларды АИТВ-диагнозы туралы басқаларға айтуға болмайды деп сендіру-

дің қажеті жоқ. Бірақ кімге айтқысы келетінін сұрайды. Содан кейін барлық 
мәліметтер зерттеледі, ал балалар сол мезетте диагноз туралы айту қанша-
лықты дұрыс болатынына қатысты шешім қабылдауға қатысады. 

Үшінші слайд: Британиялық модель
2012 жылы Ұлыбритания және Ирландия бойынша АИТВ жөніндегі балалар қа-

уымдастығы (CHIVA) «Сапа стандарты: балалармен жұмыс жасаудағы ашық және 
адал практика» құжатын әзірледі.

Оның негізгі мақсаттары:
• балаларға АТВ жұқтырғанын хабарлаудың бірізді тәжірибесін дамыту;
• балалармен АИТВ туралы кішкентай кезінде ашық және бүкпесіз әңгімелесу 

үшін негіздеме ұсыну;
• балалар арасында АИТВ туралы білім, түсінік қалыптастыруды және сырқатты 

қабылдауды қамтамасыз ету үшін медициналық және әлеуметтік қызметтер 
арасында тығыз қарым-қатынас орнату;

• балаға қатысты шешімдер баланың құқықтарын қорғау және оның мүдде-
лерін мейлінше қамтамасыз ету қағидаларына сүйене отырып қабылдануы 
тиіс. Осыны мойындау ата-ана, балаға күтім көрсетушілер және кәсіпқой ма-
мандар арасында шиеленіс тудыруы мүмкін.

Төртінші слайд:Ұлыбританиядағы жағдай қандай:
• CHIVA ұйымының 2008 жылы жүргізген зерттеулері көрсеткендей, балалар-

дың көпшілігіне АИТВ-мәртебесі туралы 12 жаста жария етіледі екен.
• CHIVA ұйымының балалармен АИТВ туралы әңгімелесуге қатысты соңғы 

медициналық ұсынымдары көрсеткендей, балалардың көпшілігіне 6 
жастан бастап жария ету мүмкіндігімен мәртебені 9 жасқа толғанға дейін 
хабарлау керек.

• CHIVA ұйымы жариялаған ұсынымға сай балалардың көпшілігі үшін АИТВ-
на шалдыққанын мейлінше ертерек білгені жөн. Баланың танымдық қа-
білеттеріне және барлық, әсіресе, ерекше күрделі әлеуметтік жағдайларға 
тиісінше көңіл бөлу керек.

Бесінші слайд: Халықаралық тұжырымдар
• Балаларға АИТВ диагнозы туралы 9 жасқа дейін айту керек, демек, басынан 

бастап-ақ, балалардың АИТВ туралы біліміне қатысты толығымен ашық әді-
стеме қолданылады. 

• Мұндай балаларға олармен байланыста бола алатын түрлі мамандармен 
АИТВ туралы жүйелі түрде әңгімелесуге кеңес беріледі. Білім, түсінік қалып-
тастыруды, әрі сырқатты қабылдауды қамтамасыз етуде қолдау көрсетіледі.

• Кәсіпқой мамандар үшін – әңгімелесу барысында АИТВ тақырыбын қозғау 
кезінде өздерін сенімді сезіну қажет.

• Кәсіпқой мамандар үшін – кәсіпқой мамандар ата-аналарға және күтім көрсе-



24

тушілерге АИТВ-жұқпасы туралы әңгімелесу кезінде өзіне, әсіресе, өз біліміне 
сенімділікті сезіну және көрсету қаншалықты маңызды екенін түсіндіруі тиіс.

Алтыншы слайд: Сонымен, балаға оң АИТВ-мәртебесі  туралы айту үшін ең 
қолайлы сәт қашан туады?

Психологтардың, әрі АИТВ-мәртебесі  туралы білетін балалардың өздерінің пікірін-
ше, ең оңтайлы сәт – 7-11 жас: 

• балалардың диагнозға қатысты көзқарасы әлдеқайда жайдары болады, 
жасөспірімдерге қарағанда балалар үшін АИТВ шалдыққанына көндігу әл-
деқайда жеңіл;

• балалардың  дәрі-дәрмекті үзбей үнемі қабылдауы қажет екенін түсінуге    бой 
үйретуі үшін әлі уақыты бар;

• баланы АИТВ-жұқпамен байланысты қиындықтармен күресуге икемдеу әл-
деқайда оңай. Мысалы, АРТ қабылдау қажет екенін түсіне алады немесе ден-
саулығына едәуір мұқият қарай бастайды.

Жетінші слайд: 2 - Стандарт 
2- стандартты халықаралық тәжірибемен байланыстыру үшін осы жерде 
қорытындылаңыз. 
III. Топтық жұмыс: Балалардың құқықтары және АИТВ туралы іс жүзінде хабарлау

• 6-ҚОСЫМШАДА үш сценарий келтірілген.
• Қатысушыларды үш топқа бөліңіз (бірін-бірі білетін/танитын адамдарды 

бөліп тастауға тырысыңыз).
• Әр топқа үш сценарийдің біреуі және флипчарт парағы беріледі. 

1. Әр топтан флипчарт парағын екі бағанға бөлуді өтініңіз. Олар бірінші бағанмен жұ-
мыс жасай бастайды. Сол бағанның жоғарғы жағына «Кедергілер мен шешімдер» 
деп жазып қойыңыз.

2. Әр топтан мамандар осы сценарийде кездесуі мүмкін барлық күрделі мәселе-
лерді/кедергілерді тізіп шығуын өтініңіз.

3. Енді олардан басқа түсті маркер алып, жазылған тізімге қарама-қарсы сол күр-
делі мәселелерге/кедергілерге әсер ететіннің барлығын талқылауды және жазуды 
өтініңіз: 
• Практик мамандардың ықтимал өмірлік тәжірибесі, көзқарастары және на-

ным-сенімдері;
• Ата-аналар/қамқоршылар;
• Бала;
• Қоғам.

4. Орындағаннан соң, әр топтан екінші бағанға «Шешімдер» деген атау қойып, тізілген 
кедергілерді жоя алатын қарапайым және ерекше шешімдерді жазуды өтініңіз.
Тренерге арналған ескертпелер:
• Бар назарды балалардың құқықтарына және БҰҰ БҚК-на аударыңыз.
• Олар ұсынған шешімдер, өздері іс жүзінде іске асыра алатын шешімдер екені-

не көз жеткізіңіз.
• Шешім ретінде «басқа маманға жіберуді» пайдаланбаңыз.
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• Оларды ата-аналармен/қамқоршылармен жүргізе алатын әңгімелер туралы 
ойлануға итермелеңіз.

• Өз мекемесіндегі жұмыс тәжірибесін қалай өзгерте алатыны туралы ойлануға 
итермелеңіз – қарапайым әрекеттер, мысалы, ата-аналарға/қамқоршыларға 
таңдау мүмкіндігін қалдырмау үшін жаңа ата-аналар келгенде, оларға: «міне, 
біз балаларға осылай және осы жаста» хабарлаймыз» деп айту.

IV. Рөлдік ойын: Отбасылармен жұмыс жасау: балаға АИТВ-мәртебесін жария етуге 
ата-анасының/қамқоршысының ақпараттық келісімін алу 

Ата-аналар балаларына АИТВ жұқтырғанын айтқысы келмейтінінің негізгі себеп-
тері бар. Осы жаттығуда сол себептердің төртеуін зерттейсіздер:

1. Ата-ананың өзінің АИТВ жұқпасынан қорқуы, түсінбеуі немесе қабылдамауы.
2. Балаға қоғам тарапынан көрсетілетін реакциядан қорқу.
3. «Балалық шақты сақтау» ниеті, себебі, олардың АИТВ диагнозын балалық 

шақты ойрандайтын жайт деп қабылдауы.
4. Кінәлаудан/жазғырудан қорқу.

Осы рөлдік ойын жұппен ойнатылады, бірінші сценарийде бір адам маман, ал екін-
шісі ата/қамқоршы  болады, ал екіншісінде олар орын ауыстырады. Егер қатысушы-
лар тым көп болса, оларды үш адамнан тұратын топтарға бөліп, «Бақылаушы» рөлін 
қосуға болады. 

1. Рөлдік ойын сценарийі ата-ана/қамқоршы рөлін ойнайтын адамға беріледі 
және оны басқаларға көрсетуге тыйым салынады.

2. Әр рөлдік ойынға 8 минут, сонымен қатар, ойлануға біршама уақыт беріледі, со-
дан соң  рөл ауыстыратын адамдарға жаңа сценарий беріледі.

3. Әр рөлдік ойыннан соң, қатысушылардан келесілер туралы айтып беруді 
өтініңіз:

• Рөл ойнау қандай екен?
• Өздерін қалай сезінді?
• Ойыннан өз тәжірибесінде пайдалана алатын бір нәрсе білді ме?

Рөлдік ойындарды 7-ҚОСЫМШАДАН қараңыз. Оларды қағазға басып шығарып, 
ата-аналарды/қамқоршыларды ойнайтындарға таратып беріңіз.

Жаттығу төмендегі талаптарға қол жеткізуге бағытталған:
• Практик мамандарға ата-ананы/қамқоршыны қалай сабырға шақыруға және 

оқытуға болатыны туралы ойлануға көмектесу. Олар қандай тілді пайдала-
натынына және ата-анамен/қамқоршымен бірге жұмыс жасау үшін оларды 
қалай сабырға шақыратынына және қолдау көрсететініне назар аударыңыз.

• Баланың мүдделерін барынша қамтамасыз етуге жіті көңіл бөлу.
• Қажет болғанда, практик маманның сарапшыға айналуы.
• Ата-анаға/қамқоршыға баладан АИТВ-мәртебесін жасырудың салдарын сы-

пайы, бірақ анықтап түсіндіру.
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Тренерге арналған ескертпелер
Балаға АТВ-мәртебесін  жария ету оларға қандай оң әсер тигізетінін естеріне са-

лыңыз:
• Бала АИТВ диагнозын кішкентайынан қабылдайды.
• АИТВ бала үшін «қалыпты жағдайға» айналады.
• Медициналық мекеме ашық және шыншыл әңгіме жүргізілетін орынға айна-

лады.
• Бала жасөспірімдік жасқа енбей тұрып дәрі-дәрмекке оң көзқараспен 

қарайтын болады.
• Жасөспірім және ересек жаста өз-өзіне қызмет көрсетудің толыққанды дағ-

дыларының негізі қаланады.
Пікірталасқа арналған тақырыптар 

1. «Бала барлығына өз диагнозы туралы айтып береді»
• Көп балаларға диагнозы туралы ерте жастан айтып, басқаларға айтпауын 

өтінеді.
• Балаға диагнозды ерте жаста жария ету АИТВ-ны қалыпты құбылысқа ай-

налдырады және ол қоғам тарапынан қандай да бір стигмаға және кемсітуге 
тап болмас бұрын АИТВ туралы бәрін біліп алатынын білдіреді.

• Баламен жүргізе алатын әңгіме туралы ойланып, оны ата-анаға түсіндіріңіз. 
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ – сіз баланың алдында АИТВ-ға стигма таңбасын таңғыңыз 
келмейді. Әңгіме барысында төмендегілер туралы айтыңыз:
• медициналық ақпараттың құпиялығы;
• баланың статусы туралы кімдер біледі және кіммен осы туралы сөйлесе 

алады;
• шәрі қарайғы өмірінде АИТВ-мәртебесі  туралы басқаларға айтқысы кел-

генде сіз қалай көмектесе аласыз.
2. «Бала ешқашан білмейтін болады!»

• Біз білеміз, ең дұрысы – балаға АИТВ-мәртебесі  туралы қадағаланатын, 
қамқор және білім беретін ортада хабарлау. Диагнозы туралы кездейсоқ 
біліп қалып, оны құпия сақтайтын балалар АИТВ-жұқпасымен ауыратынына  
көндігуде және АРТ қабылдауда қиындықтарға тап болуы мүмкін.

• Біз осы туралы практик мамандар ретінде жіберген қателіктерімізден білдік 
және балаңызға тек жақсылық тілейміз.

• Балаға АИТВ-мәртебесін кездейсоқ жария ету, жоспарланға және бірізді 
жария етуге қарағанда, бала үшін және оның отбасы үшін аса күрделі жағдай 
туындатады. Егер диагноз кездейсоқ ашылып қалса, ата-ана баласының 
АИТВ туралы дәл қандай мәлімет алатынына, оны қалай қабылдайтынына 
және естіген жаңалығына реакциясы қандай болатынына сенімді бола 
алмайды 

• Жинақталған тәжірибеге сүйене отырып, біз мәртебені жариялағаннан кейін 
жасөспірімдер одан бұрын өз диагнозы туралы білгенін немесе түсінгенін 
айтып берген көптеген жағдайларды келтіре аламыз. Кейбірі диагнозын 
АРТ дәрі-дәрмектерінің атауын Ғаламтордан қарау арқылы, кейбірі аурухана 
картасынан алынған үзінді-көшірмеден кездейсоқ көріп қалу арқылы 
білген. Білетінін, неге бұрынырақ өздері айтпағаны туралы сұрағанда ата-
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анасы құпия ұстағандықтан, олар да жасыруды жөн көргенін айтқан. Бірақ 
барлық балалар әдетте осындай құпиялық оларды жабырқатқанын ерекше 
атап өтті. 

3. «Бала күйзеліске түседі»
Ата-ана үшін бұл – баланың өміріндегі маңызды сәт. Бірақ балаға ерте жаста айтса, 

есінде қалмайды. Олар: «Мен бұрыннан білгенмін» дейді.
Баланың  кішкентай кезінде  күйзеліске ұшырауының көптеген себептері бар.  Біз 

білеміз, баламен АИТВ-мәртебесі  туралы ашық және шыншыл сөйлесу:
• Ата-анасына және медицина қызметкерлеріне сенім артуды қамтамасыз 

етеді.
• Бала өзінің АИТВ-мәртебесі  туралы біле алатынын және диагнозды қабыл-

дау үшін қолдау ала алатынын білдіреді.
• Егер бала шынымен «күйзелісте» жүрген болса, айналасында оған қолдау 

көрсете алатын сенімді тәжірибелі мамандар болатын қолайлы орта 
құрылады.

Тәжірибе көрсеткендей, балаларға ерте жаста АИТВ-мәртебесі туралы айтып 
беру оларға көбірек қолдау көрсетілетінін, әрі жасөспірім және ересек жаста стигма 
мен күйзеліске сирегірек тап болатынын білдіреді.

4. «Бала бізді ауру жұқтырдыңдар деп айыптайды»
• Айыптау көбінесе стигма, өз-өзіне бағытталған стигма және АИТВ қадағала-

уға болатын денсаулық күйі екенін түсінбеу салдарынан туындайды. Ата-а-
налар осы туралы ойланып, бұл баланың емес, олардың басындағы мәселе 
екенін түсінуі тиіс.

• Ауру жұқпалы болғанда, өзін кінәләу сезімі ата-аналар арасында жиі кезде-
седі. Бұл осы туралы айтуға болмайды дегенді білдірмейді.

• Балалар өз денсаулығының жағдайын және қалай АИТВ жұқтырғанын түсінуі 
тиіс. Бұл ретте олардың жағдайында АИТВ неге оларға жұққанын түсіндіру 
керек. Анасы білмеген болуы мүмкін, тиісті араласу шаралары болмаған бо-
луы мүмкін және т.б.

• Баламен байыпты, ашық және шыншыл әңгімелесу осы мәселені шешуге 
көмектеседі. Егер балаға айтпаса, ол ызалануы, ренжуі және болашақта ата-а-
насын кінәлауы мүмкін.

• Балалар АИТВ-ға бір сұмдық жайт деп қарамауы тиіс.
5. «Ол әлі кішкентай, аздап есейсін. Оны балалық шағынан айырғымыз кел-
мейді».

• Балалар кішкентай кезінен  баста көптеген әртүрлі оқиғаларды басқаруды үй-
ренуі тиіс. Ал ата-ана болу – ілім мен өміршеңдікті дамытуды білдіреді.

• Отбасында құпия сақтаудың, егер тек күтпеген сыйлық және думанды кеш 
болмаса, қажеті жоқ. Балаларымыз бізбен ажырамас байланыста және егер 
бір кілтипан шықса, тіпті біз айтпаған күнде де олар бәрін біліп алады.

• Біз балалардың АИТВ-мәртебесі  туралы кездейсоқ біліп қалуын қаламай-
мыз. Бала өз мәртебесі туралы кездейсоқ біліп қалса, оның салдары ауыр, 
әрі жағымсыз болуы мүмкін. Балаларға олардың кішкентай кезінде айтып, 
дұрыс түсінуіне жағдай жасасақ, оларды балалық шағынан айырмаймыз, 
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керісінше күш-қуатын және өз-өзіне деген құрметін арттырамыз.

v. Презентация: Балаға АИТВ-мәртебесін жария ету сатылары
Бұл тренингтің балаға АИТВ диагнозын жария етуге қатысты тарауын аяқтауға 

арналған қысқа презентация болуы тиіс. Осы тарауда не талқыланғаны туралы ой-
лану, әрі осы тақырып бойынша 2-стандартқа жүгіну қажет, себебі, онда көп қосым-
ша ақпарат бар.

Презентация должна включать:
1 слайд:  
Балаға диагнозын жария етуді жоспарлау

Диагнозды жария ету - жоспарланған және жүйелі үдеріс, ол бірнеше кезеңнен 
тұрады:

• диагнозды жария етуге дайындау;
• диагнозды жария ету;
• диагнозды жария еткеннен кейін сүйемелдеу.

Диагнозды жария етуге дайындау – өте маңызды үдеріс, мұнда ата-анамен және 
баланың өзімен жұмыс жасалады. Ата-ана әдетте диагнозды балаға өздері жария 
етуге дайын емес. Бұл – ата-аналар/қамқоршылар үшін аса шиеленісті кезең, сон-
дықтан, ол неғұрлым қысқа болса, соғұрлым бүкіл отбасына жеңіл болады.

2 слайд:  
Балаға диагнозын жария ету

Жария ету барысы көп уақыт алмауы тиіс және балаға ақпаратты «үйіп-төкпе-
ген» жөн. Есіңізде болсын, бала бұл ақпаратты бірінші рет естіп тұр және бұрын 
АИТВ туралы ешқашан естімеген болуы мүмкін.

• Олардың жасы неғұрлым кіші болса, соғұрлым аз ықпал етеді.
• Әңгіме байыпты, қадағаланатын болуы тиіс. Бұл – медициналық ақпарат, 

сондықтан, ең дұрысы (ата-ананың/қамқоршының жазбаша келісімімен) 
дәрігерге жүгінген жөн. Егер ата-ана/қамқоршы жария ету кезінде қатыс-
са немесе сол сәтте баланың жанында болғысы келсе, жыламауы және 
мұңаймауы тиіс – бала олардың реакциясына қарап, алынған ақпаратты 
аса жағымсыз деп қабылдайды, өмір бойы есіне сақтап қалады.

• Ақпаратты балаларға ыңғайлы, бірақ кәсіби түрде жеткізіңіз.
Үшінші слайд:  
Балаға арналған ұдайы қолдау және ақпарат беру 

Ата-аналар және медицина қызметкерлері бірлесе отырып  балаға қосымша 
ақпарат беруі және қолдау көрсетуі тиіс.

• Ақпаратты құрылыс блоктары түрінде елестетіңіз. Бала есейген сайын 
ақпаратты қайталап, көлемін ұлғайтып отырыңыз. 

• Баланы қызықтыру үшін әрдайым интерактивтік істерді қолданыңыз.
• Ата-анаға/қамқоршыға баламен қандай жұмыс жасап жатқаныңызды 

көрсетіңіз. Осылайша сіз олардың білімі мен түсінігін тексересіз, сон-
дай-ақ олар  да өздерінің осы процеске үлес қосуда екендігін сезінеді. 

• Балалар мен ата-аналар диагнозды жария еткеннен кейін өздерін қалай 
ұстайтынына баға беріңіз.
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• Мүмкіндік болса, балалар мен ата-аналарға/қамқоршыларға олардың  
қатарластарының қолдау көрсетуіне қол жеткізуіне көмектесіңіз.

Сондай-ақ, презентация уақытын топтың баламен және ата-аналармен/
қамқоршылармен қарым-қатынас құрудағы барлық әрекеттері туралы ойлануға 
пайдаланыңыз. Флипчартқа қараңыз – не тиімді болды – рөлдік ойындардан 
жазып алған деректер. Қатысушылармен балаларға АИТВ туралы ертерек хабар-
лау туралы не ойлайтынын талқылаңыз.
Соңғы слайд:
Бала үшін оң АИТВ-мәртебесі туралы білу неліктен маңызды?

• Көптеген балалар олардан жасырған бір мәселе бар екенін немесе АИТВ 
жұқтыруы мүмкін екенін  сезеді. 

• Балаға диагнозын жария ету сенім ұялатады.
• Шындықты білу балалардың АРТ неліктен маңызды екенін түсінетінін 

білдіреді.
• Өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын дамытады.
• Балалар өте білімқұмар. Олар медициналық хаттарды, жазбаларды оқи-

ды, дәрілердің атауын Ғаламтордан іздейді.
• Жария етуді неғұрлым кейінге қалдырған сайын баршаға соғұрлым қиын 

бола түседі.
• Егер бала АИТВ-мәртебесі туралы өзі біліп алса, алданып қалғандай 

сезімде болуы және сізге деген сенімін жоғалтуы мүмкін.
• Білім мен түсінік баланың бойындағы және үйдегі стигмаға қарсы тұра-

ды.

1.4 АИТВ ТУРАЛЫ БІЛУ ЖӘНЕ ТҮСІНУ 
Балаға АИТВ жұқтырғаны туралы хабарлау басты назарда болатындықтан, сы-

рқатын жария еткеннен кейін баланың АИТВ туралы білімін жетілдіруге және түсіні-
гін тексеріп отыруға жіті көңіл бөлінбей  қалуы мүмкін. Тренингтің осы бөлімінде 
баланы АИТВ мәселелеріне қатысты оқытуда балаға арналған бағдарламалық әді-
стемеге аса көңіл бөлінеді. Баланың АИТВ туралы білімін жетілдіру және түсінігін 
тексеру барысы қандай болуы тиіс екеніне ерекше назар аударады: 

• Тұрақты – балаға бұрын берілген ақпаратқа негізделеді;
• Интерактивтік – оқыту ойындар мен шаралар арқылы жүргізіледі, ал реф-

лексивті тыңдау баланың түсінуі үшін қолданылады;
• Балаға бағдарланған – балалар денсаулығына қатысты білім алу және 

денсаулығы жағдайын басқара алуы үшін баланың қажеттіліктері және 
мүдделерін барынша қамтамасыз ету туралы ақпарат беру.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
1-стандарт: Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған 
балаларға және олардың отбасыларына қолдау көрсету.

i. Презентация: Балаға бағдарланған тілдесу дағдылары
Бұл халықаралық деңгейде әзірленген, балаға және адамға бағдарланған тіл-
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десу модельдерін және дағдыларын зерделейтін қысқа презентация болуы тиіс. 
Осыған қоса қатысушыларға әрі қарай оқитын үлестірме материалдарды тарату 
керек (8-ҚОСЫМШАНЫ ҚАРАҢЫЗ, бірақ, одан көбірек беруге болады). Презентация 
келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

Бірінші слайд:  
Балаларға АИТВ туралы ақпарат не үшін керек 

• Біздің әлдебір жайт туралы толық ақпаратымыз және түсінігіміз болғанда, 
оған қисынды түсініктеме бере аламыз.

• Түсінумен бірге мүмкіндіктерді кеңейту және қабылдау келеді.
• Қорқыныш пен фатализм азырақ болады.

Уақыт Атауы Өткізу түрі

20 мин Тілдесу модельдері Презентация

10 мин Баламен тілдесудегі үздік тәжірибені көрсету Рөлдік ойын 

10 мин Ата-аналарға/қамқоршыларға арналған АИТВ туралы 
оқыту бағдарламасын әзірлеу Ой-талқы

40 мин
Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту бағдар-
ламасын әзірлеу: тақырыптар, оқыту әдістері, білімді 
бағалау

Топтық жұмыс

50 мин Әр топтың оқыту бағдарламасының презентациясы 
– интерактивтік семинар түрінде

Презентация Топтық 
жұмыс

 2-стандарт: АИТВ туралы оқыту және жария ету.
Оқыту мақсаттары
• Қатысушыларды АИТВ мәселелері бойынша ақпаратты ата-аналарға/

қамқоршыларға да, АИТВ жұқтырған балаларға да түсінікті және қарапай-
ым, әрі интерактивтік түрде жеткізуге үйрету.

• Балаға бағдарланған тәжірибені және одан туындайтын дағдыларды 
жетілдіру 

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:

• Балаға бағдарланған, баланың айналасында шоғырланған ресурстарды 
қалыптастыру тәжірибесін иеленеді;

• Рефлексивті тыңдауда машықтанады;
• Баланың жасына және оның ұсынылған ақпаратқа тигізетін әсерін қара-

стырады;
• Ата-аналардың/қамқоршылардың білімі мен түсінігінің маңыздылығын 

қарастырады;
• АИТВ туралы терең білімі мен түсінігі болуы үшін барлық жастағы балалар 

мен жастар үшін ресурстар қалыптастыру мүмкіндігін алады. 
Тарау ұзақтығы: 2.10 сағ. (130 мин). 



31

• Стигма азаяды және психикалық денсаулық жақсарады.
Екінші слайд:  
Жасөспірімдермен тиімді тілдесу модельдері 

Strengths (Мықты қасиеттері) – Не істегенді ұнатасың?
School (Мектеп) – Мектепте не ұнайды/ұнамайды?
Home (Үйде) – Кіммен тұрасың? Отбасыңмен сөйлесе аласың ба?
Activities (Шаралар) – Достарың кім? Жан досың кім? Солармен сөйлесе аласың 

ба? Drugs/substance use (Есірткі/заттектер қолдану) – Достарың шылым шегу, есірт-
кі қолдану, ішімдік ішу туралы айта ма?

Emotions/eating/depression (Эмоциялар/тамақтану/торығу) – Күйзелісті сезі-
несің бе?

Sexuality (Сексуалдылық) – Саған біреу ұнай ма? Сол адам туралы айтып берші 
(гендерлік тұрғыдан бейтарап тіл).

Safety (Қауіпсіздік) – Өзіңді мектепте қауіпсіз сезінесің бе? Үйде ше? Қарым-қа-
тынаста ше?

SHADESS и HEADSS - это руководства, используемые во всем мире для поддерж-
ки медицинских работников в совершенствовании навыков общения с подрост-
ками. Они не предназначены конкретно для работы по ВИЧ и были изначально 
разработаны для отделения неотложной помощи. Они предназначены для помощи 
практикующим врачам при взаимодействии с молодыми людьми, для того, чтобы 
узнавать об их жизни и строить с ними отношения.

Үшінші слайд:  
Уәждемелі сұхбат

Осы үлгі есірткі тұтынушылардың мінез-құлқын өзгертуге көмектесу үшін жасап 
шығарылған. Үлгі дәрі-дәрмек қабылдайтын жастарға қолдау көрсетуде өте пай-
далы. Үлгі адамға мінез-құлқын өзгертуге көмектесу қаншалықты қиын екенін, 
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өзгеріс барысы айналмалы екенін көрсетеді, себебі – адамдар көп жағдайда ескі 
мінез-құлқына қайта оралады.

Осы үлгіні қалай түсіндіру керек:
• Бастапқы саты - адам мінез-құлқында қандай да бір мәселе бар екенін көрмейді.
• Кеңесшінің міндеті: адамға қолдау көрсету және онымен қарым-қатынас құру. 

Оған АҚЫЛ ҮЙРЕТПЕҢІЗ және мінез-құлқын өзгерту керек деп айтпаңыз – олар 
өздері ғана сондай қорытындыға келе алады.

• Ойлану - адам мінез-құлқын өзгерткісі келуі мүмкін екені туралы ойлана бастай-
ды.

• Кеңесшінің міндеті:  олардан себебін сұрауы және неге дәл қазір өзгерткісі  ке-
летіні туралы және мінезін өзгертуге ненің ықпал еткені туралы ойлануға түрткі 
болуы тиіс. Бұл кезеңде әрекет етудің қажеті жоқ.

• Дайындық - бірге жоспар құрыңыздар. Мінез-құлықты өзгерту шынымен қиын 
болуы мүмкін, сондықтан да  адамнан триггерлер туралы және сол триггерлер 
іске қосылса не істейтіні туралы, әрі мінез-құлқындағы өзгерістерді қалай сақтап 
қалуға тырысатыны туралы ойлануды өтініңіз.

• Әрекет - жоспарды жүзеге асырып, мінез-құлықты өзгертіңіздер. Егер мәсе-
ле АРТ қабылдауға қатысты болса, дәл осы сәтте олар дәрі қабылдауды қайта 
бастайды.

• Сақтау - мінез-құлықты өзгертуді жалғастыру үшін ең қиын саты. Қатысушылар 
бұрын-соңды мінез-құлықтарын өзгертуге тырысқан ба екен, мысалы: спорт-
залға бару немесе шылым шегуді тоқтату, сұрап көріңіз.  Бастаған істі жалғасты-
ру қандай қиын екені туралы ойлануға итермелеңіз.

• Рецидив - оны сәтсіздік деп атамаңыз. Мінез-құлықты өзгертуге әрекет жасаған-
да, адамдар өздері білетін мінез-құлыққа қайта оралады. Осы сатыда адамнан 
не болғаны, ескі мінез-құлқына оралуға не түрткі болғаны және болашақта әре-
кетін қайталауға дайын болғанда өзіне көмектесу үшін қазіргі тәжірибесінен қан-
дай сабақ ала алатыны туралы  ойлануға итермелеңіз.

Төртінші слайд: 
Бала отбасы мүшесі болып табылады

Ата-аналармен/қамқоршылармен дәл сол тілдесу техникасын қолданыңыз:
• Олармен жұмыс жасаңыз: сіздер – командасыздар.
• Есіңізде болсын, АИТВ олардың да басынан өтіп жатыр – олар қорқуы, қысылуы, 

ызалануы немесе бәрін теріске шығаруы мүмкін. Бұл ашу немесе бойкүйездік си-
яқты болып көрінуі мүмкін. Оларға тілектестік білдіріңіз.

• Осы тақырыпты толық түсінуі үшін және үйде әңгімелесе алуы үшін олармен де 
дәл сол әрекеттерді жасаңыз.

ii. Жаттығу: Баламен тиімді тілдесу моделін жасау
Тренерлер тек қана интерактивтік құралдарлы пайдалануда ғана емес, баламен 

тілдесуде және  қарым-қатынасты жақсарту мақсатында  үздік тәжірибе моделін 
жасап шығару үшін рөлдік ойын өткізуі керек. 

Рөлдік ойын оларды төмендегі әдіс-тәсілдерге үйретуі тиіс:
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• Балаға АИТВ-ны түсіндіру үшін үйде қарапайым интерактивтік әрекеттерді пай-
далану;

• Әңгімені бастау, балаға шынайы қызығушылық таныту: «мектеп қалай», «сүйікті 
пәнің қандай», «бос уақытыңда не істегенді жақсы көресің», «саған қандай музы-
ка/кітап/жануарлар ұнайды» деген сияқты тиімді тілдесу дағдыларын көрсету;

• Баланың жасына сай, бірақ медициналық тұрғыдан дұрыс тілді пайдалану;
• Баладан түсінгенін көрсету үшін жаттығуды қайталауды өтінетін кездерде реф-

лексивті тыңдауды орындау;
• Сұрақ қойып жатқан балаға кеңпейілділік таныту;
• Бала маманмен әңгімелесуге құлшыныс танытатындай көңілді орта қалыпта-

стыру.
  Төмендегілерді ерекше атап өту маңызды:
• Интерактивтік жаттығулар тек қана кішкентай балаларға ғана арналмаған. Олар 

кез-келген жастағы адамдарға, соның ішінде, ата-аналарға/қамқоршыларға да 
қолданылуы тиіс. Біз оларды қазір сіздерді, бір топ ересектерді, үйрету үшін қол-
данып жатырмыз, себебі, сіздер үшін дәріске қарағанда жаттығулар қызықты. 

• Баланың жасы мен танымдық қабілеттерін ескеру және сіз пайдаланатын тіл 
осы нюанстарды бейнелейтініне көз жеткізу қажет

.• Көбінесе бір құралды пайдалана аласыз, әйтсе де әртүрлі жастағы адамдарға 
әртүрлі түсіндіру керек

iii. Ой-талқы: Ата-аналарға/қамқоршыларға арналған АИТВ туралы оқыту 
бағдарламасын әзірлеу

Топтан сұраңыз: «Ата-аналармен/қамқоршылармен жұмыс жасау неліктен 
маңызды?»

Қатысушылар өз пайымдарын айтып болған соң, төмендегі талаптардың 
ескерілгеніне көз жеткізіңіз:

• Олар балалары үшін заң жүзінде жауапты, ал мамандар кез-келген консуль-
тация жүргізу үшін ата-аналардың келісімін алуға міндетті;

• Ата-ана балалары үшін эмоциялық тұрғыдан ең маңызды адамдар болып 
табылады;

• Егер біз ата-аналардың/қамқоршылардың АИТВ туралы дұрыс түсінігі қа-
лыптасуын қамтамасыз ете алсақ, олар балаларына дұрыс ақпарат жеткі-
зетін болады;

• Олар баланың емделуге ынталы  болуына дем беретін негізгі адамдар;
• Олар болашақта да, үйде де АИТВ-на қатысты оң көзқарасты қолдай алады.
Топтан сұраңыз:  

«Сіздің ойыңызша, ата-аналарға қандай тақырыптарды білу керек?» 
Оларды флипчарт парағының бір жағына жазыңыз.
Топтан сұраңыз:  

«Ойланыңыздар, біз ата-аналарға/қамқоршыларға іс-шаралар арқылы үйренуге 
қалай көмектесе аламыз»

Топтық бетпе-бет интерактивтік жаттығулар, ЖИТС-орталықтағы әңгімелер, 
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қатарластардың қолдау топтарының шаралары және т.с.с. түрлі шаралар туралы
v. Кері байланыс: Практикалық демонстрациялық көрсетілім 

Әр топқа өз тізімін тез (есептеулі 3 минут) талқылау үшін 10 минут беріледі, 
қалған уақытта жоспарлаған шараны көрсетулері тиіс.

Тренерге арналған ескертпелер 

АИТВ жұқтырғанын білетінін жасөспірімдермен бірнеше рет әңгімелесуден кейін 
біз оларға «қорықпа» деп айтқан ұнамайтынын анықтадық. Оларға «қорықпа» де-
ген сайын көбірек қорқа бастайтынын айтты.

Баланың АИТВ-статусы туралы «басқаларға айтпа» дей отырып, «ешкімге айтпа» 
демеген жөн. Бұл АИТВ қадағалауға болатын, қорқатын ештеңесі жоқ денсаулық 
күйі екені туралы мәліметке кереғар болады.

Одан да айтуға тұрарлық сөздер:
• Көп адамдардың денсаулығында кінарат бар, біз оларды құпия сақтайық деп 

шештік.
• Себебі, денсаулық – жеке бас ісі, әрі кейде адамдар сіз және денсаулығыңыз ту-

ралы бірдеңе біліп қалса, сізге басқаша көзқараспен қарауы мүмкін.
• Сіздің  АИТВ-ы туралы түсінігіңізді дұрыс қалыптастыру  үшін біз осы тақырыпты 

бірлесіп зерттегелі отырмыз. 
• Сіз толығымен түсінгеннен кейін, басқаларға айтқыңыз келетінін -келмейтінін 

Уақыт Тапсырмалар

10 мин Флипчарт парағына осы жас тобы білуі тиіс барлық ақпарат  тізімін 
жазыңыздар.

10 мин

Тізімге қарама-қарсы сіздер интерактивтік жаттығу өткізе 
алатын әр сала үшін бір идеядан жазыңыздар. Олардан төмендегі 
мәселерді  қарастыруды өтініңіз:
• Осы жас тобы қандай ақпаратты білуі тиіс?
• Сол ақпаратты қызықты интерактивтік түрде қалай ұсына 

аласыз?
• Білім қалай бағаланады? 

20 мин

Идеялардың біреуін таңдап, бір шара жоспарлаңыздар, оны 
басқа топтарға семинардағыдай көрсетесіздер. Материалдар 
әзірлеңіздер, пайдаланатын тілді ойластырыңыздар, оны 
пайдалануға машықтаныңыздар.

iv. Жаттығу: Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту бағдарламасын әзірлеу: 
тақырыптар, оқыту әдістері, білімді бағалау

Разделите участников на 5 групп:
1-ші топ – 4-6 жасар балалар;
2-ші топ – 7-9 жасар балалар;
3-ші топ – 10-12 жасар балалар;
4-ші топ – 13 және одан жоғары жастағы балалар;
5-ші топ – ата-аналар/қамқоршылар.

Қатысушыларға келесі тапсырмаларды беріңіз:
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Уақыт Тапсырмалар

10 мин Флипчарт парағына осы жас тобы білуі тиіс барлық ақпарат  тізімін 
жазыңыздар.

10 мин

Тізімге қарама-қарсы сіздер интерактивтік жаттығу өткізе 
алатын әр сала үшін бір идеядан жазыңыздар. Олардан төмендегі 
мәселерді  қарастыруды өтініңіз:
• Осы жас тобы қандай ақпаратты білуі тиіс?
• Сол ақпаратты қызықты интерактивтік түрде қалай ұсына 

аласыз?
• Білім қалай бағаланады? 

20 мин

Идеялардың біреуін таңдап, бір шара жоспарлаңыздар, оны 
басқа топтарға семинардағыдай көрсетесіздер. Материалдар 
әзірлеңіздер, пайдаланатын тілді ойластырыңыздар, оны 
пайдалануға машықтаныңыздар.

анықтаймыз. Оны бірге жасаймыз.
• Қазіргі уақытта сіздің АИТВ-мәртебеңіз  туралы білетін адамдар -  [білетін 

адамдарды атаңыз], сондықтан, қандай да бір сұрақтарыңыз болса немесе осы 
туралы сөйлескіңіз келсе, қысылмай сөйлесіңіз.
4 жасқа толмаған балаларға АИТВ туралы ақпаратты түсіну әдетте қиын болады, 

олардың вирус кесірінен дәрі-дәрмекті қабылдауға   мұқтаж екенін түсіну жеткілікті. 
Вирусты – вирус  деп атау маңызды, себебі бұл – білу үдерісінің бастамасы.

Түрлі жас кезеңдеріндегі ақпарат 
Балалардың болмыстары  әртүрлі, когнитивтік дамуы да әрқалай. Төменде 

қалыпты когнитивтік дамуды қарастыратын жалпы түйіндеме келтірілген.
4-6 жасар балалар  

Бұл жаста бала бұрын-соңды АИТВ туралы естуі екіталай. Егер балаға АИТВ 
туралы айтылмаса, дені сау болуы үшін не істеу керек екеніне назар аударту керек – 
дәрігерге бару керек, қан талдамасын тапсыру керек, ағза қаншалықты сау екенін 
тексеру керек, емдәм, гигиена, режим сақтау керек, дәріні уақытылы қабылдау 
керек.

Балаға денсаулығын сақтап тұратын, демек, олар ойнай, жүгіре және сүйікті 
істерімен айналысуға көмектесетін не екенін түсінуі үшін иммундық жүйе туралы 
айтып беру кезінде ең қарапайым ойындарды пайдаланыңыз.

7-11 жасар балалар
Балалар осы жаста өте білімқұмар келеді, олар бәріне, соның ішінде өз тәніне 

қызығушылық танытады. Балалар нақты сұрақтар қоюы мүмкін. Жұқпалар, 
олардың таралу жолдары, вирустар ағзада не істейді, жыныстық жетілу, ағзадағы 
өзгерістер және отбасындағы түрлі қарым-қатынастар (отбасы, достар, мұғалімдер, 
шіркеу және т.б.) туралы нақты, негізгі ақпаратты беріңіз. Оларға гормондар 
есебінен жыныстық жетілу кезеңінде барлығымыз бастан кешіретін эмоциялық 
өзгерістер де жатады.

Түсінікті, дұрыс медициналық тілді пайдаланыңыз. Осы жаста балаға вирустың 
атауын айтқан жөн, олар оның АИТВ деп аталатынын және олар қалыпты, салауатты 
өмір сүре алуы және сүйікті істерімен айналыса алуы үшін вирусты ағзаларында 
ұйықтатуға мәжбүрлейтін дәрілер қабылдайтынын білуі тиіс.

Есіңізде болсын, осы жастағы көптеген балалар қазіргі күні үйден смартфон 
арқылы Ғаламторға шыға алады.

12-15 жасар балалар
Осы жасқа дейін бала АИТВ жұқтырғанын білуі тиіс. Сіз олар білетін ақпаратқа 

сүйенесіз және олардың назарын АИТВ таралу жолдарына, стигманы түсінуге 
және бәрін еңсеру үшін өміршеңдікті арттыруға аударыңыз. Балаларды ата-
анасының қалай вирус жұқтырғаны қызықтыруы мүмкін, әрі қалай жұқтырғанына 
байланысты реакциясы  да әртүрлі болуы мүмкін.

Әр бала ата-анасының қолдауына мұқтаж. Жасөспірімдік жаста түрлі мінез-
құлықты байқап көру табиғатымызға тән, сондықтан алдын алу және қауіпті мінез-
құлық туралы тиісінше ақпарат беру маңызды. Тыйым салуға емес, жасөспірімді өз 
бетінше және жауапты түрде дұрыс және негізді шешім қабылдауға үйретуге көңіл 
бөлген абзал. Осы жаста қатарластармен қарым-қатынас бірінші орынға шығады, 
сондықтан, сексуалдық денсаулық туралы ақпарат беру маңызды.
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16-19 жасар жастар 
Біз осы жаста бірде-бір бала өз АИТВ-статусы туралы білмейді деп ойламаймыз. 

Тіпті бұл мәселе жасөспіріммен ашық талқыланбаса да, ол өзі-ақ бәрін біліп алуы 
бек мүмкін. Егер ашық талқыланбаса, жағдай АИТВ-жұқпасын басқаларға жұқтыруы 
мүмкін жасөспірім үшін қауіпті бола түсуі мүмкін.

Осы жаста АИТВ және қауіпсіз жыныстық қатынас туралы көбірек ақпарат 
беру керек. АИТВ-дан көз жұму ықтималдығы туралы сұрақтар, ақша, тамақ, дәрі 
қабылдау, болашақ жұмыс және т.б. қатысты уайым пайда болуы мүмкін. Осы 
кезеңде жасөспірім басқа отбасы мүшелерін асырауы мүмкін, қауіпті қылықтар 
жасауы немесе тұйықталып, қатарластарынан аулақ жүруі мүмкін. Осы жаста біз 
жастарды ересектерге қызмет көрсету жүйесіне көшуге дайындауымыз тиіс

1.5 АИТВ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕРУ
АИТВ жұқтырған және шарпыған адамдармен жұмыс кезінде қарым-қатынас 

Уақыт Тапсырмалар Өткізу түрі

20 мин Коммуникация: АИТВ туралы консультация 
берудің жалпы қағидалары Презентация

30 мин Балаға/жасөспірімге консультация беру Рөлдік ойын

10 мин
Жасөспірімдермен тілдесу кезінде ата-
аналарға/қамқоршыларға және кеңесшілерге 
арналған ұсынымдар 

Пікірталас:/ой-талқы

бейтарап, қолдаушы және адамға бағдарланған болуы тиіс. Бала, жасөспірім не-
месе ата-ана/қамқоршы болса да, АИТВ-ны түсіну және қабылдау үшін уақыт беру 
және қолдау көрсету керек, ал қиын мәселелер туындаса (мысалы, АИТВ-ны түсіну-
ге және қабылдауға немесе дәрі ішуге қарсыласу), көмек көрсетіп, шешім табу қа-
жет. 

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
1-стандарт: Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған 

балаларға және олардың отбасыларына қолдау көрсету
2-стандарт : АИТВ туралы оқыту және жария ету
Оқыту мақсаттары:
• Балаға арналған бағдарламаны, әсіресе, АИТВ-мен байланысты, қарым-қаты-

насты қарастыруды жалғастыру 

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• Коммуникация (тілдесу) теорияларын жақсырақ түсінетін болады

Ұзақтығы: 1 сағ. (60 мин)
i. Презентация:  
АИТВ туралы консультация берудің жалпы қағидалары 

Бұл практик маманға қажет тілдесу дағдыларын әрі қарай зерттеуге және топты 
келесі жаттығуды орындауға жетелейтін  қысқа презентация болуы тиіс. Презента-
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ция келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

Бірінші слайд: Қажетті дағдылар
Тыңдау – мұқият және олар көтеретін мәселелердің маңыздылығын кемітпеу 

немесе немқұрайды қарамау;
Қолжетімді және дайын болуы – сізбен тұрақты және алдын-ала болжауға ке-

летін байланысты ұсына білу;
Жазғырмау және шұқып көрсетпеу – қабылдау, түсіну және өзіне таңдау еркін  

беру немесе ұсыныстар беру;
Әзілдесе білу–қарым-қатынас құруға көмектеседі;
Ашық әңгіме–шыншыл және сенімді, жалған уәделер бермеу;
Сенім ұялата білу–балалармен жұмыс жасау барысында құпиялыққа көңіл 

бөліңіз, басқа адамдарға жүгінбес бұрын баламен кеңесіңіз.
Екінші слайд: Кеңесшіге арналған ережелер
• Өз наным-сенімдеріңізді есіктің сыртында қалдырыңыз!
• Өзіңіз қолдау көрсетіп отырған адамды сынап-мінемеңіз. 
• Әңгіме тең дәрежеде өту үшін теңдік орнатуға тырысыңыз 
• Сіз және сіз сөйлесіп отырған адам екеуіңіздің араңыздағы серпіліс күшін  естен 

шығармаңыз – үстел басына отырып алмаңыз, қағаздардың артына жасырын-
баңыз және т.с.с. 

• Әңгімені баланың жасына сай, бірақ өктемдіксіз жүргізіңіз.

ii. Жаттығу:
Балаға АИТВ-ен байланысты мәселелер бойынша консультация беру бойынша 
рөлдік ойын

Сценарийлерді басып шығарып, қатысушылар көре алмайтындай етіп бүктеңіз. 
Олар төмендегідей болуы мүмкін:
1) 10 жасар балаға АИТВ жұқтырғанын айту;
2) 11 жасар балаға дәрігер немесе мейірбике одан қан алатын кезде не болып 

жатқанын түсіндіріңіз - CD4 жасушалары, вирустық жүктеме – осының 
барлығы нені білдіреді;

3) 12 жасар бала: «Мен мектептегі жан досыма айтып бергім келеді» – дейді;
4) 14 жасар бала: «Мен енді АРТ қабылдағым келмейді, шаршадым»  – дейді;
5) 16 жасар бала: «Менің болашағым жоқ»  – дейді.

• Қатысушылардан шеңбер жасап, артынша алғашқы еріктілерді «кеңесші», ал 
басқалары «балалар/жасөспірімдер» болуды өтініңіз.

• Кеңесші рөліндегі адамнан бүктеулі қағаздың біреуін ашып, оқып шығуын 
өтініңіз. Содан соң, екі адамға әңгімені рөлдермен көрсетілген тақырып бой-
ынша ойнап шығуға 3 минут беріледі.

• Рөлдік ойын туралы ойлануды өтініңіз.
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• Келесі сценарийді қайталаңыз.

Тренерге арналған ескертпелер
Әр консультациядан кейін еріктілер мен барлық қатысушылар келесі 

сұрақтарды талқылауы қажет:
• Қандай сезімдер және эмоциялар болды?
• Қандай стратегия тиімді болды? Рөлдік ойыннан кейін бірдеңені басқаша 

жасайтын бола ма?
• Нені өзгертер едіңіз?

iiі. Ой-талқы: 
 Жасөспірімдермен тілдесу кезінде ата-аналарға/қамқоршыларға  және 
кеңесшілерге арналған ұсынымдар

Топқа: «Ата-аналарға/қамқоршыларға, балаларға және жастарға консультация 
беру бойынша басқа мамандарға қандай ұсынымдар бере аласыздар?» - деп 
сұрақ қойыңыз,  жауаптарын жазып алыңыз. 

Топқа келесі тақырыптарды қамтитын ұсынымдар берілуі тиіс:
• Балаға және оның айтқандарына шынайы қызығушылық танытыңыз.
• Тең дәрежеде тілдесіңіз, ақыл үйретпеңіз.
• Оны түсінетініңізді жеткізіңіз.
• Жасөспірімді мазақтамаңыз және оның сезімдерінің құндылығын 

кемсітпеңіз.
• Балаға құрметпен қарауға тырысыңыз, есіңізде болсын, олар сезімтал және 

ұрымтал.
• Олардың құпиялықты қажет ететініне құрмет көрсетіңіз.
• Ашуланбаңыз және агрессия көрсетпеңіз, баланың айтқандарымен 

келіспеген күнде де байсалды болыңыз, түсіністікпен қараңыз. Көбінесе 
адамдар өздеріне көрсетілген эмоцияларды және тілдесу мәнерін қайталап 
көрсетеді. Егер дөрекі болсаңыз, олар да дөрекі болады. Егер қызығушылық 
танытсаңыз, олар да қызығушылық танытатын болады.

• Жасөспірім үшін «ашық есік» қағидасын ұстаныңыз. Ең бастысы, олар сізге 
келуін жалғастыра беруі керек. Егер тіпті дәрі ішпесе де, сізге ұнамайтын 
қылықтар жасаса да, байланысты үзбеңіз. Сіз оларға керексіз.

• Сіздің рөліңіз – жастарға қолдау көрсету және шешім қабылдауына ықпал 
ету. Сіз оларды бақылауда ұстай алмайсыз, сондықтан, тіпті тырыспасаңыз 
да болады.

• Жасөспірімдік жас -  бала өміріңдегі күрделі кезең. Жасөспірім ересектерден 
қолдау күтеді және жол көрсетулерін қалайды,  әйтсе де ешкімге тәуелді 
болғысы келмейді,  тәуекелге көп барады, бұл қалыпты жағдай.

• Оларды, олардың жеке өмірін құрметтеңіз.
• Баламен шынайы қарым-қатынасты қалыптастырыңыз, ол  сізге сенім артуы, 

яғни  жазғырмайтынызды, керісінше қолдау көрсететініңізді, алаңдататын 
немесе үрейлендіретін мәселе туралы сізбен ой  бөлісуге болатынын білуі 
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тиіс.

2. ЕКІНШІ КҮН

2.1 ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІ КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ
Тренингтің осы тарауында балаға қолдау көрсету кезінде оның өмірінің бар-

лық тұстарын қалай ескеру керек екенін айтылады. Мұнда кейбір ресми бағалау 
және жағдайларды жүргізу (кейс-менеджмент) әдістері қарастырылады, бұл жер-
де  ең маңызды элемент қатысушылардың баланың басынан өткен немесе өтіп 
жатқан түрлі жайттар олардың денсаулығына немесе жасап жатқан таңдауына 
қалай әсер етуі мүмкін екені туралы ойлана бастауы. Ұсынылатын ақпараттың 
нұсқамалық сипатқа ие еместігін атап өту қажет, бұл жерде басты мәселе - оны 
күнделікті тәжірибеге енгізу. 

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
1- стандарт: Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған 
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балаларға және олардың отбасыларына қолдау көрсету;
2-стандарт : АИТВ туралы оқыту және жария ету

Оқыту мақсаттары:
• Кешенді бағалау мен кейс-менеджмент модельдерін түсіндіру;
• Әртүрлі жастағы балалардың негізгі даму сатылары және қажеттіліктері туралы 

өзекті білім беру;
• Отбасын бағалау үшін түрлі құралдарды пайдалануға үйрету;
• ЖИТС-орталығына баратын әр отбасыға арналған кейс-менеджер рөлін түсіндіру;
• Балаға/отбасына арналған іс-қимылдар жоспарын жасауға үйрету;
• Әрбір жекелеген баланың өмірін және қазіргі уақыттағы қажеттіліктерін 

көрсететін қолдау қызметтері топтамасын әзірлеу үшін бағалауды пайдалану

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:

• Кешенді бағалауды қалай жүргізу керек екенін нақты түсінеді;
• Бағалау жүргізуді және іс-қимылдар жоспарын жасауды үйренеді;
• Кешенді бағалау практик мамандарға емделуге құлықтылық және денсаулық 

сақтау қызметкерлері командасымен өзара әрекеттестік сияқты мәселелерді 
жақсырақ түсінуге қандай мүмкіндік беретінін зерделейді;

• Кейс-менеджмент не екенін және неліктен маңызды екенін нақты түсінеді;
• Қажеттіліктерді кешенді бағалау кейс-менеджментпен қалайша байланысты 

екенін біледі.
Уақыт Атауы Өткізу түрі

10 мин Балаға АРТқабылдауға не кедергі келтіреді Ой-талқы

10 мин Балаға бағдарланған бағалау Презентация 

10 мин Баланың даму және өркендеу қажеттіліктері Жаттығу

20 мин
АИТВ тудыра алатын және балаға дамуға 
және өркендеуге тосқауыл бола алатын нақты 
қажеттіліктер немесе кедергілер 

Жаттығу

40 мин Әр топтың жұмыс нәтижелерімен таныстыруы Пікірталас:

20 мин Кешенді бағалау және отбасыларды алып 
жүру Презентация

40 мин
Бағалау мен жағдайларды басқаруды 
тәжірибеге енгізу: емделуге құлықтылық 
сценарийлері 

Топтық жұмыс

40 мин Емделуге құлықтылық сценарийлері бойынша  
қорытындылармен таныстыру

Кері байланыс және 
пікірталас:

5 мин Бағалау бойынша жұмыс нәтижелерін 
қорытындылау Презентация 

15 мин Кешенді бағалауды жүзеге асырудағы 
кедергілер мен шешімдер Пікірталас
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Ұзақтығы: 3:35 сағ. (215 мин)

i. Ой-талқы: Балаға АРТ қабылдауға не кедергі келтіреді? 

Ой-талқыны идеялар айта бастау үшін ширатпа жаттығу ретінде пайдаланыңыз, 
кейін оған қайта оралатын боласыз. 

Топтан сұраңыз: Балаға АРТ қабылдауға не кедергі келтіреді?
Барлық жауаптарды флипчарт парағына жазып алып, қабырғаға іліп қойыңыз

ii. Презентация: Кешенді бағалау

Осы презентация балаға қолдау көрсету кезінде оның өмірінің барлық элемент-
терін ескеру тұжырымдамасына арналған:

Бірінші слайд:  
Әр баланың өз қажеттіліктері бар

Әр баланың өз қажеттіліктері бар, егер олар қанағаттандырылмаса, баланың эмо-
циялық, физикалық, экологиялық және рухани дамуына әсер ете алады. 

Екінші слайд  

Әр адамның негізгі қажеттіліктері бар
Ескертпе: Маслоу бойынша қажеттіліктер пирамидасы
Абрахам Маслоу осы психологиялық теорияны 1940-шы жылдары ойлап 

шығарды. Ол американдық психолог. Осы теорияны баланың қажеттіліктерін 
қарастыру кезінде пайдалану өте тиімді, себебі, адам ретінде дами және өркендей 
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алу үшін алдымен негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру қажет екенін көрсетеді.
Негізгі қажеттіліктерсіз – тамақсыз, баспанасыз, қауіпсіздіксіз, қорғансыз – 

бала күтілетін даму сатыларынан өте алуы неғайбіл.

Үшінші слайд: Біз баладан қандай дамуды күтеміз
Қарастырыңыздар:
• Физикалық даму 
• Когнитивтік даму 
• Эмоциялық даму

Төртінші слайд: Даму сатыларын қайдан көреміз 
Бала: дене бітімі (бойы, денсаулығы), сезімталдығы және мінез-құлқы, өз-өзіне 

қызмет көрсету дағдылары, бірегейлік, отбасылық қарым-қатынас, достық. 
Отбасы: көрсетілетін негізгі күтім: жылу, эмоциялық әрекеттестік, көтермелеу, 

шекара, тұрақтылық, көрсетілетін қолдау. 
Қоршаған орта: білім алу, қоғамдық іс-шаралар (ойын), дін, отбасындағы табыс/

жұмыспен қамту, тұрғын үй, әлеуметтік интеграция және өзара іс-қимыл (достар-
мен уақыт өткізу, үйірмелерге бару және т. б.). 

Ескертпелер
Біз бала өмірінің кейбір  тұстарына, іс-әрекеттеріне және жетістіктеріне қарай 

отырып, біз күтетін талаптарға сәйкестігін анықтау арқылы баланың қаншалықты 
жақсы дамып келе жатқанын көре аламыз. Мысалы, біз когнитивтік дамуы қалып-
ты 5 жасар бала өз бетінше беті-қолын жуа алады және киіне алады деп күтеміз. 
Бұл бізге баланың осы іс-қимылдарды жасауда тепе-теңдікті жақсы сақтайтынын, 
әрі ата-анасы/қамқоршысы өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларына үйреткенін көр-
сетеді. Қарапайым өз бетінше киіне алу баланың физикалық тұрғыдан біз күткен-
дей дамып келе жатқанын, сонымен қатар, қажетті көмек, қолдау мен нұсқау ала-
тынын көрсетеді.

III. Жаттығу: Баланың дамуы

a) Қатысушыларды төрт топқа бөліп, әрқайсысына белгілі бір жас санатын беріңіз: 
0-4, 5-9, 10-13, 14-18 жас.

b) Флипчарт парағына үшбұрыш салып, әр қабырғасының тұсына «бала», «отбасы» 
және «орта» деп жазуын өтініңіз. 

• Әр топтан өздеріне берілген жас санатындағы баланың бойынан көруді күтетін 
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iii. Жаттығу: Баланың дамуы

a) Қатысушыларды төрт топқа бөліп, әрқайсысына белгілі бір жас санатын беріңіз: 0-4, 
5-9, 10-13, 14-18 жас.

b) Флипчарт парағына үшбұрыш салып, әр қабырғасының тұсына «бала», «отбасы» 
және «орта» деп жазуын өтініңіз. 

• Әр топтан өздеріне берілген жас санатындағы баланың бойынан көруді күтетін даму 
сатысына қатысты түрлі оқиғаларды жазуды өтініңіз.

• Топтан ата-аналардың/қамқоршылардың іс-әрекеттерін де қосуды өтініңіз, себебі, 
олар баланың дамуына әсер етеді. Мысалы, сәбидің дұрыс дамуы үшін анасының 
денсаулығы мен амандығы шешуші маңызға ие.

iv. Жаттығу: АИТВ ата-аналардың/қамқоршылардың балаға қамқор болу және оны 
дамытудағы әрекеттеріне  қалай әсер етуі мүмкін 

Енді топта талқылап, АИТВ баланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және даму 
сатыларынан өтуге қалай әсер ете алатынын басқа түсті қаламмен жазыңыздар.

Мысалдар келтіріңіз:
Егер әйелге жүктілік кезінде немесе жаңа туған нәрестесі бар кезде АИТВ диагно-

зы қойылса, бұл оның психикалық денсаулығына және амандығына қалай әсер етуі 
мүмкін. Ол балаға қалай бауыр басады, баланы қоғамдағы өмірге қалай қатыстыра-
ды, отбасынан және жақындарынан қандай қолдау ала алады.

Күтілетіндей, жасөспірім қарым-қатынас құра бастайды. АИТВ олардың осыған 
қатысты сезімдеріне және әрекеттеріне әсер ете ала ма? 

• Осы тақырыпта жұмыс жасап болған соң, әр топтан күтілетін даму сатылары және 
оларға АИТВ қалай әсер ететіні көрсетілген нәтижелерін ұсынуды өтініңіз.

• Әр презентациядан кейін қалған қатысушылардан айтылғандарға алып-қосары 
бар-жоғын сұраңыз.

• Содан соң, тренерлер топтар жіберіп алған кез-келген тұстарды қоса алады.
Тренерге арналған ескертпелер:

Төменде ескеруді қажет ететін кейбір негізгі тұстар келтірілген. Қажет болса, үстіне 
қосып, көрсетілгендерге сүйеніңіз. 

Негізгі даму сатылатыр және 
қажеттіліктер 

АИТВ қалай әсер етуі мүмкін 

0-4 жас
Физикалық даму: Еңбектеуді, жүруді, 
сөйлеуді, күлімдеуді үйрену, еті тірі, 
қызыққыш, белсенді болу
Әлеуметтік даму: Ата-анасына бауыр 
басу, адамдармен қарым-қатынас 
жасау, әуесқойлық, басқалармен 
ойнау, үлкен отбасының құрамына 
кіру, балабақша
Денсаулық:Тамақтану, емшектен 
шығару, салмағы қосылу, бойы өсу, 
өркендеу, екпелер 

Бөтелкемен тамақтандырудың мәдени 
тұрғыдағы салдары. Анасы диагноз 
қойылғаннан кейін торығуға ұшырауы мүмкін, 
демек: бала шетте қалады, тамақтануда, 
әлеуметтік өмірде  қиындықтарға тап болады. 
Анасы отбасы мен жақындарынан қолдау 
көрмейді (егер олар АИТВ жұқтырғанын 
білмесе).
Балаға АРТ беру қиын.
Денсаулық: асқынулар болуы мүмкін,  АРТ 
қабылдау
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Негізгі даму сатылатыр және 
қажеттіліктер 

АИТВ қалай әсер етуі мүмкін 

Физикалық даму: Өз-өзіне күтім 
көрсету (беті-қолын жуу, киіну), өсу 
және даму 
Әлеуметтік даму/Білім: Мектеп 
өмірінің басталуы, өз бетінше дос 
табу, үйірмелер, сабақтар, мәдениет, 
оқу мен жазуды үйрену 
Денсаулық: Өсу, дұрыс тамақтану, 
дене жаттығулары 

Білім алу барысына қатыстырудағы 
қиындықтар.
Бала АИТВ жұқтырғанын қанша жасында 
білгенін қалайтын едіңіз?
Олар емделуге құлықтылықты сақтаудың оң 
дағдыларына үйренуі тиіс.
Қатарластарымен араласуға кедергі келтіретін 
денсаулықтағы асқыну үдерістері.
Қатарластарымен, қауымдастықпен, үлкен 
отбасымен (егер олар АИТВ жұқтырғанын 
білмесе) араласуға кедергі келтіретін ата-
аналардың/қамқоршылардың  қорқыныштары.

5-9 жас

Физикалық даму: Өз-өзіне күтім 
көрсету (беті-қолын жуу, киіну), өсу 
және даму 
Әлеуметтік даму/Білім: Мектеп 
өмірінің басталуы, өз бетінше дос 
табу, үйірмелер, сабақтар, мәдениет, 
оқу мен жазуды үйрену 
Денсаулық: Өсу, дұрыс тамақтану, 
дене жаттығулары 

Білім алу барысына қатыстырудағы 
қиындықтар.
Бала АИТВ жұқтырғанын қанша жасында 
білгенін қалайтын едіңіз?
Олар емделуге құлықтылықты сақтаудың оң 
дағдыларына үйренуі тиіс.
Қатарластарымен араласуға кедергі келтіретін 
денсаулықтағы асқыну үдерістері.
Қатарластарымен, қауымдастықпен, үлкен 
отбасымен (егер олар АИТВ жұқтырғанын 
білмесе) араласуға кедергі келтіретін ата-
аналардың/қамқоршылардың  қорқыныштары.

10-13 жас

Физикалық даму: 
Жыныстық жетілу, гормондар, 
құбылмалы көңіл-күй
Әлеуметтік даму/Білім: 
Орта мектеп, білім аясының кеңеюі, 
тәуелсіз бола түсу, дербестігін 
дамыту, достар көбірек мәнге ие 
бола бастайды. Жеке уайымдарымен 
отбасымен емес, достарымен бөлісе 
бастайды.
Денсаулық: Өз-өзіне қызмет көрсету, 
тамақтану, жеке гигиена, шылым 
шегу, ішімдік ішу, есірткі қолдану 
сияқты «қауіпті» мінез-құлыққа 
әуестік

Қоғамның АИТВ-ға көзқарасының және 
оның жыныстық қатынаспен байланысының 
ықпалына шалдыққыштықтың күшеюі. Бұл 
өз-өзін сәйкестендірумен, өз-өзін бағалаумен, өз-
өзін құрметтеумен, болашақ үшін үрейленумен 
байланысты көптеген күрделі мәселелер 
тудыруы мүмкін. 
Ұзақ қабылдағаннан АРТ-дан шаршау. Өзін 
достарынан өзгеше сезіну. АИТВ-статусы туралы 
басқалармен бөліскіс келу, бірақ, оңай емес 
екенін түсіну.
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Негізгі даму сатылатыр және 
қажеттіліктер 

АИТВ қалай әсер етуі мүмкін 

Физикалық даму: Өз-өзіне күтім 
көрсету (беті-қолын жуу, киіну), өсу 
және даму 
Әлеуметтік даму/Білім: Мектеп 
өмірінің басталуы, өз бетінше дос 
табу, үйірмелер, сабақтар, мәдениет, 
оқу мен жазуды үйрену 
Денсаулық: Өсу, дұрыс тамақтану, 
дене жаттығулары 

Білім алу барысына қатыстырудағы 
қиындықтар.
Бала АИТВ жұқтырғанын қанша жасында 
білгенін қалайтын едіңіз?
Олар емделуге құлықтылықты сақтаудың оң 
дағдыларына үйренуі тиіс.
Қатарластарымен араласуға кедергі келтіретін 
денсаулықтағы асқыну үдерістері.
Қатарластарымен, қауымдастықпен, үлкен 
отбасымен (егер олар АИТВ жұқтырғанын 
білмесе) араласуға кедергі келтіретін ата-
аналардың/қамқоршылардың  қорқыныштары.

5-9 жас

Физикалық даму: Өз-өзіне күтім 
көрсету (беті-қолын жуу, киіну), өсу 
және даму 
Әлеуметтік даму/Білім: Мектеп 
өмірінің басталуы, өз бетінше дос 
табу, үйірмелер, сабақтар, мәдениет, 
оқу мен жазуды үйрену 
Денсаулық: Өсу, дұрыс тамақтану, 
дене жаттығулары 

Білім алу барысына қатыстырудағы 
қиындықтар.
Бала АИТВ жұқтырғанын қанша жасында 
білгенін қалайтын едіңіз?
Олар емделуге құлықтылықты сақтаудың оң 
дағдыларына үйренуі тиіс.
Қатарластарымен араласуға кедергі келтіретін 
денсаулықтағы асқыну үдерістері.
Қатарластарымен, қауымдастықпен, үлкен 
отбасымен (егер олар АИТВ жұқтырғанын 
білмесе) араласуға кедергі келтіретін ата-
аналардың/қамқоршылардың  қорқыныштары.

10-13 жас

Физикалық даму: 
Жыныстық жетілу, гормондар, 
құбылмалы көңіл-күй
Әлеуметтік даму/Білім: 
Орта мектеп, білім аясының кеңеюі, 
тәуелсіз бола түсу, дербестігін 
дамыту, достар көбірек мәнге ие 
бола бастайды. Жеке уайымдарымен 
отбасымен емес, достарымен бөлісе 
бастайды.
Денсаулық: Өз-өзіне қызмет көрсету, 
тамақтану, жеке гигиена, шылым 
шегу, ішімдік ішу, есірткі қолдану 
сияқты «қауіпті» мінез-құлыққа 
әуестік

Қоғамның АИТВ-ға көзқарасының және 
оның жыныстық қатынаспен байланысының 
ықпалына шалдыққыштықтың күшеюі. Бұл 
өз-өзін сәйкестендірумен, өз-өзін бағалаумен, өз-
өзін құрметтеумен, болашақ үшін үрейленумен 
байланысты көптеген күрделі мәселелер 
тудыруы мүмкін. 
Ұзақ қабылдағаннан АРТ-дан шаршау. Өзін 
достарынан өзгеше сезіну. АИТВ-статусы туралы 
басқалармен бөліскіс келу, бірақ, оңай емес 
екенін түсіну.

v. Презентация: Кешенді бағалау және кейс-менеджмент

Бұл – алдыңғы жаттығуды келесісімен байланыстыратын презентация. Презента-
ция келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: 
Бірінші слайд:  
Кешенді бағалау және кейс-менеджмент жүргізу үшін баланың дамуы туралы 
білімді пайдалану 

• Әртүрлі жастағы балалар әртүрлі физикалық және эмоциялық дағдыларды дамы-
тады деп күтеміз.

• Баланың өмірлік тәжірибесі АИТВ-ға қалай қарайтынына, оны қалай қабылдайты-
нына және өзін қалай күтетініне әсер ететін болады.

• Біз күтуіміз тиіс даму сатылары туралы білуіміз қажет, сондықтан, кешенді бағалау 
жүргізгенде, нені іздеу керек екенін білеміз.

Негізгі даму сатылатыр және 
қажеттіліктер 

АИТВ қалай әсер етуі мүмкін 

14-18 жас

Физикалық даму: Гормондар, 
сексуалдылық, өз-өзін сәйкестендіру.
Әлеуметтік даму/Білім: Алғашқы 
махаббат, қарым-қатынас, достық 
өте маңызды, білім саласы 
тарапынан қысым көру, емтихандар, 
болашақ. Қаржылай тәуелсіздік. 
Жалпы тәуелсіздік.
Денсаулық: Шылым шегу, ішімдік 
ішу, есірткі қолдану. Өз-өзіне қызмет 
көрсету.

АИТВ жыныстық жолмен таралады.
АРТ қабылдаудан шаршау. 
Өз-өзіне бағытталған стигматизация – АИТВ-
ны қарым-қатынас құруға, қалаған жұмысына 
орналасуға кедергі келтіретін тосқауыл ретінде 
көру.
Көптеген тәуекелге баруға апаратын фатализм, 
себебі, «өмір қысқа».
Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысу, өз-
өзіне қызмет көрсету, мектеп бітіру, үйден кету, 
ауруханаға барып тұруды ұйымдастыру, жүйелі 
түрде АРТ қабылдау.



46

Екінші слайд: Кейс-менеджмент моделі

Презентацияға ескертпелер:
Отбасылардың барлығына  бірдей жоғарыда айтылғандай кейс-менеджмент ке-

рек емес. Кейс-менеджмент балаға қатысты қандай да бір алаңдаушылық болса ғана 
қажет. Бірақ, кейс-менеджменттен біз әр балада/отбасында бағалау жүргізілуін және 
шара қолданылуын қадағалап отыратын негізгі тұлға болып табылатын кейс-менед-
жер болуды үйрене аламыз. Осының арқасында әр ЖИТС-орталықта баланың өркен-
деуі, ал отбасының қажетті қолдау алуы үшін нақты бір үдеріс бола алады. развития 
ребенка и поддержки семьи. 

Үшінші слайд: Баланың эко-картасының үлгісі

�

1
2

3
4

5

6
7

8
9

 Жағдайды басқарудың 
тоғыз қадамы
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Ескертпелер: эко-картаға түсіндірмелер:
1. Баланы/жұпты/отбасын ортаңғы шеңберге орналастырыңыз.
2. Маңызды адамдарды/ұйымдарды анықтап, қанша шеңбер қажет болса, сонша 

шеңбер салыңыз.
3. Шеңберлер арасында байланыстар бар жерде сызықтар салыңыз.
4. Байланыс/қарым-қатынас сипатын көрсету үшін түрлі сызықтарды пайдала-

ныңыз.
Қажеттіліктерді бағалау үшбұрышындағыдай, кейс-менеджментте те эко-карталар 

қолданылады, онда баланың өміріндегі адамдар, олар мықты қасиеттердің қалыпта-
суына үлес қоса ма, отбасында орын алуы мүмкін түйіткілді мәселелер көрсетіледі. 
Балаларды бағалау кезінде сол үшбұрышты қолдану пайдалы болар еді.

Төртінші слайд: Бағалау құрылымы

Презентацияға ескертпелер:
Бұл – бала қатыгездікке немесе немқұрайдылыққа тап болуы мүмкін жағдайлар-

да балалар мен отбасылар үшін әлеуметтік қызметкерлер пайдаланатын Ұлыбрита-
ния Денсаулық сақтау департаментінің бағалау құрылымы. Бұл – ресми қажеттілік-
терді бағалаудың қызықты мысалы. Баланың/отбасының қажеттіліктерін бағалау 
кезінде осы құрылымды ескеру пайдалы болады.
Бесінші слайд: Отбасы қажеттіліктерін бағалау 

• АИТВ шалдыққан баланы медициналық жағынан қамсыздандырудан басқа да, 
маңызы еш кем емес психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік-экономика-
лық жақтар бар, олар қолайлы болуы тиіс, яғни АИТВ шалдыққан балаларға тиісін-
ше күтім көрсету және тәрбиелеу қажет, бұл шаралар баланың кемел тұлға болып  
қалыптасуына ықпал етеді.

• Отбасындағы түйіткілді мәселелерді қарастыра отырып, біз олардың барлық қа-
жеттіліктерін және мұқтаждықтарын қарастыруымыз тиіс. 
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• Отбасыға өмірлік мәселелерін шешуге көмектесе отырып, әрі қарай АИТВ тұрғы-
сынан денсаулығын жақсарту бағытында жұмыс жасай аламыз.

• Отбасын кешенді бағалау  – отбасының жағдайын, оның айналасындағы ортаның 
және отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды талдау, ата-ананың ақыл-
есінің даму деңгейін және бейімділік дағдыларының даму дәрежесін анықтау, ата-а-
наның тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу, ішімдікке тәуелділігі бар-жоғын анықтау, 
отбасының мықты жақтарын және отбасы мүшелерінің қабілеттерін анықтау үшін 
жүргізіледі.

Әрекет: Кейс-менеджмент материалдарын (9-ҚОСЫМША) және Бағалау жүргізу үл-
гісін (10-ҚОСЫМШАДА екі түрлі мысал бар) таратыңыз. 

Бағалау жүргізіп болған соң, сол модельдердің біреуінің немесе бірнешеуінің көме-
гімен іс-қимылдар жоспарын жасау керек.
vi. Жаттығу: Емделуге құлықтылықпен байланысты баланың және отбасының 
қажеттіліктерін бағалау .

Кейс Қарастыру қажет тұстар

Катя  
мен 
Таня

Катя мен Таня
• Тексеріңіз, үйде балалардың ойыншықтары бар ма? Ойыншықтармен анасымен 

бірге ойнаңыз. Жайдары өзара әрекеттестік және көңілді қарым-қатынас орнатуға 
ынталандырыңыз.

• CD4 деңгейіне қарай балаларды қорғау мәселесіне көшпес бұрын анамен жұмыс 
жасауға уақыт бар-жоғын анықтаңыз. Егер сіз ананың емделуге құлықтылығын 
қалыптастыруға көмектесе алсаңыз, оларды бір-бірінен ажыратпай, отбасы 
ретінде бірге қалдырған дұрыс. Бірақ біз балалардың қауіпсіздігі мен амандығын 
қамтамасыз етуіміз тиіс.

Ана
• Оған «балаларыңызды алып кетеміз» деген сияқты сөздермен қоқан-лоқы 

көрсетпеңіз. Түсіндіріңіз: «балаларыңыз ауырып қалуы және ауруханаға түсуі 
немесе одан да сорақы жағдай орын алуы мүмкін, сондықтан, сізге қолдау 
көрсетуге рұқсат етіңіз, сонда осының бәрін болдырмай, қыздарыңыз сізбен 
бақытты өмір сүре алуын қаматамасыз етуге тырысып көру үшін бірге жұмыс істей 
аламыз».

• Онымен қарым-қатынас құрыңыз, алдымен жағымды әрекеттер жасаңыз, 
мысалы, балалармен ойнаңыз. Содан кейін оған АИТВ туралы қызықты етіп айтып 
беру үшін бірнеше ойын ұсыныңыз.

• АИТВ-ға көндігуге көмектесу үшін және бойында өз-өзіне бағытталған стигма 
және кінәләу сезімі бар-жоғын анықтау үшін консультация жүргізіңіз. Онымен 
қарым-қатынас құрған соң, диагнозы қабылдауға итермелеңіз, ата-анасы туралы 
сөйлесіңіз. Олар отбасына көбірек қолдау көрсете ала ма? Оларға АИТВ туралы 
айтып беруге көмектесе аласыз ба? Әңгіме арасында осы мәселені талқылауды 
бастаңыз да, ата-ана қалай қабылдайтынын көріңіз, сыпайы түрде мәлімет беріңіз 
және т.б. 

• Жергілікті балабақшамен жұмыс жасап, Катяны сонда орналастыру мүмкіндігі бар-
жоғын анықтаңыз.

• Қатарластарының қолдауын алуы үшін оны басқа аналармен таныстырыңыз.
• АИТВ диагнозына көндіге бастаған соң, оған және балаларына емделуге 

құлықтылығын қалыптастыруға көмек ұсыныңыз. Неліктен АРТ қабылдамайтынын 
анықтаңыз, үй шаруасын реттеу үшін онымен жұмыс жасаңыз. Қызына АРТ 
қабылдауға қалай көмектесе алатынына қатысты жұмыс жасаңыз.

• Болашақ туралы әңгімелесу – қыздары мектепке барғанда қандай жұмысқа 
орналаса алады?
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Кейс Қарастыру қажет тұстар

Катя  
мен 
Таня

Катя мен Таня
• Тексеріңіз, үйде балалардың ойыншықтары бар ма? Ойыншықтармен анасымен 

бірге ойнаңыз. Жайдары өзара әрекеттестік және көңілді қарым-қатынас орнатуға 
ынталандырыңыз.

• CD4 деңгейіне қарай балаларды қорғау мәселесіне көшпес бұрын анамен жұмыс 
жасауға уақыт бар-жоғын анықтаңыз. Егер сіз ананың емделуге құлықтылығын 
қалыптастыруға көмектесе алсаңыз, оларды бір-бірінен ажыратпай, отбасы 
ретінде бірге қалдырған дұрыс. Бірақ біз балалардың қауіпсіздігі мен амандығын 
қамтамасыз етуіміз тиіс.

Ана
• Оған «балаларыңызды алып кетеміз» деген сияқты сөздермен қоқан-лоқы 

көрсетпеңіз. Түсіндіріңіз: «балаларыңыз ауырып қалуы және ауруханаға түсуі 
немесе одан да сорақы жағдай орын алуы мүмкін, сондықтан, сізге қолдау 
көрсетуге рұқсат етіңіз, сонда осының бәрін болдырмай, қыздарыңыз сізбен 
бақытты өмір сүре алуын қаматамасыз етуге тырысып көру үшін бірге жұмыс істей 
аламыз».

• Онымен қарым-қатынас құрыңыз, алдымен жағымды әрекеттер жасаңыз, 
мысалы, балалармен ойнаңыз. Содан кейін оған АИТВ туралы қызықты етіп айтып 
беру үшін бірнеше ойын ұсыныңыз.

• АИТВ-ға көндігуге көмектесу үшін және бойында өз-өзіне бағытталған стигма 
және кінәләу сезімі бар-жоғын анықтау үшін консультация жүргізіңіз. Онымен 
қарым-қатынас құрған соң, диагнозы қабылдауға итермелеңіз, ата-анасы туралы 
сөйлесіңіз. Олар отбасына көбірек қолдау көрсете ала ма? Оларға АИТВ туралы 
айтып беруге көмектесе аласыз ба? Әңгіме арасында осы мәселені талқылауды 
бастаңыз да, ата-ана қалай қабылдайтынын көріңіз, сыпайы түрде мәлімет беріңіз 
және т.б. 

• Жергілікті балабақшамен жұмыс жасап, Катяны сонда орналастыру мүмкіндігі бар-
жоғын анықтаңыз.

• Қатарластарының қолдауын алуы үшін оны басқа аналармен таныстырыңыз.
• АИТВ диагнозына көндіге бастаған соң, оған және балаларына емделуге 

құлықтылығын қалыптастыруға көмек ұсыныңыз. Неліктен АРТ қабылдамайтынын 
анықтаңыз, үй шаруасын реттеу үшін онымен жұмыс жасаңыз. Қызына АРТ 
қабылдауға қалай көмектесе алатынына қатысты жұмыс жасаңыз.

• Болашақ туралы әңгімелесу – қыздары мектепке барғанда қандай жұмысқа 
орналаса алады?

Кейс Қарастыру қажет тұстар

Саша

Саша
• Анасына қатысты консультация жүргізіңіз, себебі, ол түрмеде отыр. Анасына барып 

тұра ма, барып тұрғысы келе ме, анықтаңыз. Ол ашулы, абыржулы, мұңлы болуы 
мүмкін.

• Анасының неліктен түрмеге түскенін білмейміз, сондықтан, соған дейінгі жағдай 
Сашаға әсер етуі мүмкін бе, анықтаңыз.

• Оған әкесі туралы естеліктер қалыптастырыңыз – суреттер, әңгімелер.
• Не істегенді жақсы көретінін анықтаңыз, қоғамда қарым-қатынас орнатқанына, 

көңіл көтеріп, сейіл құра алатынына көз жеткізіңіз.
• Үйіне барыңыз, ойындар мен ойыншықтары бар ма, қараңыз, үй ол үшін көңілді 

және қауіпсіз жер болуы тиіс.
Әже
• Қызының түрмеге түскеніне ұялатынына қатысты қолдау көрсету үшін 

консультация жүргізіңіз.
• Тағы бір баланы тәрбиелеу қандай болатынын, қандай да бір қолдауға мұқтаж ба, 

көмектесе алатын басқа отбасы мүшелері бар ма, сөйлесіңіз.
• Сынап-мінемеңіз, ақыл үйретпеңіз. Ол АИТВ туралы тиісінше мәлімет алуы тиіс. 

Бұл біраз уақытты алуы мүмкін. Оған дәрі қалай әрекет ететінін, жанама әсерлері 
қандай екенін және Саша қазір өзін неге жақсырақ сезінетінін түсіну керек. Оған 
қан талдамасының нәтижелерін көрсетіңіз, дәлел келтіріңіз.

• Балаға күтім көрсететін басқа адамдармен танысыңыз.
• Сашаға дәл қазір не керек екенін ойлану үшін онымен жұмыс жасаңыз. Саша өте 

тұйық, бұл анасының түрмеге түскеніне қатысты реакциясы болуы мүмкін. Оған 
ашылуға көмектесу үшін қалай бірге жұмыс жасай аласыздар. Өзін қоғамда қалай 
ұстайды, қандай үйірмелерге және шараларға барады, анықтаңыз. Әжесі Сашаны 
шараларға және үйірмелерге апара алмаса, апара алатын басқа отбасы мүшесі бар 
ма?

• Өзін мектепте қалай ұстайды? Сол жерде оған қолдай көрсете алатын бір жайт 
болуы мүмкін бе?

Руслан

Руслан:
• Футбол ойнау, достарымен қыдыру мүмкіндігі болу.
• Анасынан айырылуға байланысты, соның ішінде АИТВ мен өлім арасындағы 

байланысқа қатысты консультация беру және мен қолдау көрсету, себебі, басынан 
дәл осы жайт өтті.

• Әкесімен жұмыс жасау және қарым-қатынас құру, тіпті анда-санда болса да, белгілі 
бір жүйелілікпен тұрақты байланыс орнату мүмкін бе, анықтаңыз. Еш нәтиже 
шықпауы мүмкін, бірақ анықтап көрген жөн.

• АИТВ туралы және дәрі қалай әрекет ететіні туралы білім мен түсінікті дамыту.
• АИТВ-мен өмір сүретін қатарластарымен таныстыру.
• Мектеп туралы, онда спорт, ауыр қайғыдан кейін қолдау көрсету және т.б. жағынан 

қандай да бір көмек көрсетіле ме, анықтаңыз.
Әже:
• Оған басынан бастап-ақ мейірім көрсету керек, ол қиын күндері бастан кешіріп 

жатқанға ұқсайды.
• Оған АИТВ не екенін дұрыс түсінуге көмектесіңіз және емделуге құлықтылықты 

қалыптастыруда көмектесу үшін үйде тәртіп орнату жағынан бірге жұмыс жасаңыз.
• Қызының қайтыс болуына байланысты қолдау көрсетіңіз.
• Руслан үшін қалыпты өмір сүру, футбол ойнау, мектепке бару қаншалықты маңызды 

екенін түсіндіріңіз. Оны спорт үйірмесіне жіберу үшін бірге жұмыс жасаңыз.
• Тағы бір баланы тәрбиелеу қандай болатынын, қандай да бір қолдауға мұқтаж ба, 

көмектесе алатын басқа отбасы мүшелері бар ма, сөйлесіңіз.
• Русланның әкесімен қарым-қатынасы туралы біліңіз.
• Дәл осындай жағдайдағы басқа ата-аналармен/қамқоршылармен таныстырыңыз.
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Кейс Қарастыру қажет тұстар

Маша

• Ол ауылдық жерде тұратындықтан, қолжетімді жергілікті қызметтер картасын 
жасап, олар Машаға жергілікті деңгейде қолдау көрсете алуы үшін байланыс 
орнатыңыз. Олар жастарға арналған қызметтер, терапевтер, әлеуметтік 
қызметкерлер, ҮЕҰ, ауруханалар болуы мүмкін. Сол жерде болып, сізбен жұмыс 
жасап, АИТВ туралы білімді таратуға көмектесе алатын адамды іздеңіз.

• Оның ата-анасымен қарым-қатынас құру қаншалықты мүмкін және тиімді екенін 
анықтаңыз. Бұл қауіпті болуы мүмкін, бірақ анықтап көрген дұрыс.

• Машамен болашақ мүмкіндіктерге және не істей алатынына қатысты жұмыс 
жасаңыз. Қандай жергілікті курстар және оқу мүмкіндіктері бар екенін анықтаңыз. 
Оны не қызықтырады? Өзін қандай жұмыста көреді?

• Ол ішімдік пен есірткі тұтынуға қатысты біршама қолдауға мұқтаж, себебі, олар 
оның өмірінде әрдайым болды. Тәуелділіктен арылуға көмектесу үшін жастармен 
жұмыс жасайтын қандай да бір жергілікті қызметтер бар ма, анықтаңыз.

• Машаның жүктіліктері оған өте қатты әсер еткен, басынан өткен жайттардың 
салдарынан ол медициналық қызметкерлерге сенбеуі мүмкін. Консультация 
ұсыныңыз, болашақта отбасын жоспарлау туралы сөйлесіңіз, сексуалдық 
денсаулық мәселелері бойынша жергілікті қызметтермен байланыстырыңыз.

• Болашаққа және А=Ж (Анықталмайды=Жұқтырмайды; А=Ж профилактикалық 
науқанының мәлімдеуінше АИТВ-мен өмір сүретін, АРТ қабылдайтын және кем 
дегенде алты бойы вирустық жүктемесі анықталмайтын дәрежеге (бір миллилитр 
қанға шаққанда 40 көшірмеден аз) жеткен адамдар сырқатты басқаларға 
жыныстық жолмен жұқтыра алмайды) бағдарлана отырып, АРТ қабылдауға 
қатысты ұнамды жұмыс жүргізіңіз. Ол бала туған кезде, егер дәрі қабылдаса, 
баласы мен баланың әкесі АИТВ жұқтырмайтынына көз жеткізеді.

• Пәтеріне барыңыз, емдеу режимін ұйымдастыруға көмектесіңіз. Егер дәріні 
таңертең қабылдаса, оларды тіс щеткасының жанына қойыңыз. Дәрі ішкенде 
жеткілікті мөлшерде су ішетініне көз жеткізіңіз. Дәрі қабылдау барысы үшін 
жауапкершілік сезімін иеленуі үшін жұмыс жасаңыз.

• Жалғыз өмір сүруде – бюджетті жоспарлау, ас дайындау, азық-түлік алу – қолдау 
көрсетіңіз, онымен қарым-қатынас құру үшін немесе бар болса, жергілікті 
қызметтерге жіберу үшін жұмыс жасай аласыз.

Қатысушылардан өз топтарында қалуды өтініңіз.
Әр топқа өздері жұмыс жасаған жас тобына қатысты сценарийді (11-ҚОСЫМША-
НЫ қараңыз) беріңіз.

Слайд: Жаттығуды түсіндіру  Өз топтарыңызда қалыңыздар:
• Өздеріңіз жұмыс жасаған жас тобына қатысты берілген сценарийді оқып 

шығыңыздар.
• Сценарийдегі отбасын бастапқы бағалау үшін бағалау үшбұрышын және эко-кар-

таны пайдаланыңыздар, содан соң, баланы және отбасын тереңірек бағалау үшін 
барлық мүмкін әрекеттерді орындаңыздар (барлығын жасай алмайсыздар).

• Осы отбасына арналған кейс-менеджмент құрылымын анықтаңыздар. Ойла-
ныңыздар, ЖИТС-орталығында неге қол жеткізуге болады, қазіргі уақытта қан-
дай жүйелер мен құрылымдар бар, не қосу керек (мысалы, клиника баруға дейін 
команданың кездесуі, ақпарат алмасудың келісілген тәртібі және т.б.). 

Содан кейін қатысушылардан жұмыс нәтижелерімен таныстыруды өтініңіз. 
Олар аяқтаған соң, қалған топтардан алып-қосары бар-жоғын сұраңыз. Соңында 
кез-келген қосымша түсіндірмелер беріңіз.
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vii. Презентация: Бағалауды қорытындылау
Кешенді бағалау бойынша жұмыспен байланыстыру үшін қысқа презентация 

жасаңыз.Презентация келесі мәліметтерді қамтуы тиіс: 
Бірінші слайд: Бағалауды тәжірибеге енгізу

• Баланың және отбасының қажеттіліктерін бағалау олардың өмірін айқын түсіну-
ді талап етеді;

• Бағалаудан кейін іс-қимылдар жоспарын жасау және басымдықтарды айқын-
дау қажет; 

• Бағалауды бір жетекші маманмен жүргізіп, артынша қалған мединалық қызмет-
керлер тобына беру қажет. 

Екінші слайд: Іс-қимылдар жоспары
Тиімді жоспар төмендегідей  болуы тиіс:
•  нақты;
•  өлшенбелі;
•  қолдан келерлік;
•  уақыт аралығымен шектелген

viii. Пікірталас: Кедергілер мен шешімдер
Қатысушылардан жоғарыда айтылғандарды тәжірибеге енгізу кезінде туында-

уы мүмкін барлық кедергілерді тізіп беруді өтініңіз. Оларды флипчарт парағының 
бір жағына жазып алыңыз.

Енді олардан топ болып сол кедергілердің шешімдері туралы ойлануды өтініңіз.
Осы мәселені түстен кейін кейс-менеджментпен жұмыс жасағанда зерделей-

тінін айтыңыз.

2.2 КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТТІҢ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАЛЫ ӘДІСТЕМЕСІ

АИТВ баланың немесе отбасының әлеуметтік жағдайына терең әсер ете алады. 
Сондықтан, көрсетілетін қолдау баланың медициналық қажеттіліктері шеңбері-
нен асып түсуі өте маңызды. ЖИТС-орталығының қызметкерлері баланың неме-
се отбасының барлық қажеттіліктерін қанағаттандырады деп күтуге болмайды, 
ал басқа мамандармен байланыста болу әртүрлі уақытта балаға оңтайлы қолдау 
көрсетіп қана қоймай, АИТВ-мен айналыспайтын мамандарды оқыту және ақпа-
раттандыру арқылы АИТВ-мен байланысты стигманы жоя бастайды, отбасылар-
ды түсінуге, ал кейін қолдау көрсетуге итермелейді. 

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
6-стандарт: АИТВ жұқтырған балаларға күтім көрсететін мультидисциплиналы 

мамандандырылған педиатриялық команданың құзырет аясы
 Оқыту мақсаттары:

• Қатысушыларды АИТВ жұқтырған балаларға және олардың отбасыларына қол-
дау көрсету кезінде мультидисциплиналы әдістемені қолдануға үйрету.

Кейс Қарастыру қажет тұстар

Маша

• Ол ауылдық жерде тұратындықтан, қолжетімді жергілікті қызметтер картасын 
жасап, олар Машаға жергілікті деңгейде қолдау көрсете алуы үшін байланыс 
орнатыңыз. Олар жастарға арналған қызметтер, терапевтер, әлеуметтік 
қызметкерлер, ҮЕҰ, ауруханалар болуы мүмкін. Сол жерде болып, сізбен жұмыс 
жасап, АИТВ туралы білімді таратуға көмектесе алатын адамды іздеңіз.

• Оның ата-анасымен қарым-қатынас құру қаншалықты мүмкін және тиімді екенін 
анықтаңыз. Бұл қауіпті болуы мүмкін, бірақ анықтап көрген дұрыс.

• Машамен болашақ мүмкіндіктерге және не істей алатынына қатысты жұмыс 
жасаңыз. Қандай жергілікті курстар және оқу мүмкіндіктері бар екенін анықтаңыз. 
Оны не қызықтырады? Өзін қандай жұмыста көреді?

• Ол ішімдік пен есірткі тұтынуға қатысты біршама қолдауға мұқтаж, себебі, олар 
оның өмірінде әрдайым болды. Тәуелділіктен арылуға көмектесу үшін жастармен 
жұмыс жасайтын қандай да бір жергілікті қызметтер бар ма, анықтаңыз.

• Машаның жүктіліктері оған өте қатты әсер еткен, басынан өткен жайттардың 
салдарынан ол медициналық қызметкерлерге сенбеуі мүмкін. Консультация 
ұсыныңыз, болашақта отбасын жоспарлау туралы сөйлесіңіз, сексуалдық 
денсаулық мәселелері бойынша жергілікті қызметтермен байланыстырыңыз.

• Болашаққа және А=Ж (Анықталмайды=Жұқтырмайды; А=Ж профилактикалық 
науқанының мәлімдеуінше АИТВ-мен өмір сүретін, АРТ қабылдайтын және кем 
дегенде алты бойы вирустық жүктемесі анықталмайтын дәрежеге (бір миллилитр 
қанға шаққанда 40 көшірмеден аз) жеткен адамдар сырқатты басқаларға 
жыныстық жолмен жұқтыра алмайды) бағдарлана отырып, АРТ қабылдауға 
қатысты ұнамды жұмыс жүргізіңіз. Ол бала туған кезде, егер дәрі қабылдаса, 
баласы мен баланың әкесі АИТВ жұқтырмайтынына көз жеткізеді.

• Пәтеріне барыңыз, емдеу режимін ұйымдастыруға көмектесіңіз. Егер дәріні 
таңертең қабылдаса, оларды тіс щеткасының жанына қойыңыз. Дәрі ішкенде 
жеткілікті мөлшерде су ішетініне көз жеткізіңіз. Дәрі қабылдау барысы үшін 
жауапкершілік сезімін иеленуі үшін жұмыс жасаңыз.

• Жалғыз өмір сүруде – бюджетті жоспарлау, ас дайындау, азық-түлік алу – қолдау 
көрсетіңіз, онымен қарым-қатынас құру үшін немесе бар болса, жергілікті 
қызметтерге жіберу үшін жұмыс жасай аласыз.

Тренерге арналған ескертпелер
• Егер бала денсаулығына елеулі зиян келетіндей дертке ұшырамаса, біз оны 

қандай да бір мекемеге орналастырудың орнына өз отбасында қалдыру үшін 
жұмыс жасауымыз керек.

• Әрдайым қол ұшын созатын немесе қолдау көрсете алатын отбасы мүше-
лерінің бар-жоғын анықтаңыз.
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Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:

• Мультидисциплиналы команда құру тәртібімен танысады;
•  копендік әдістемені пайдалана отырып, отбасылармен жасалатын жұмыстарды 

жоспарлауды үйренеді;
•  мультидисциплиналы команда мүшелерінің рөлін түсіне бастайды;
•  мультидисциплиналы команда құрамында жұмыс жасауды үйренеді ;
•  психоәлеуметтік қолдау көрсете отырып, командада жұмыс жасауды үйренеді.

Ұзақтығы: 60 мин.

i. Презентация: Кейс-менеджментте мультидисциплиналы әдістемені 
ұйымдастыру 

АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жасөспірімдерге күтім көрсету қызмет-
теріне мониторинг жүргізу қажет, аталмыш қызметтер қажетті біліктілікке ие дәрі-
герлермен, атап айтқанда, АИТВ жөніндегі педиатрлармен көрсетіледі. 
Бірінші слайд: Білім мен тәжірибе

АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жасөспірімдерге күтім көрсету жөніндегі 
мультидисциплиналы команданың барлық мамандары:

• АРТ дамытуды және сырқаттан айықтыратын әдістер саласындағы зерттеу-
лерді қамтитын осы ентелей дамып келе жатқан сала аясында өзекті ақпа-
раттан хабардар болуы керек;

• балаларды қорғау мәселелері бойынша сәйкес білімі мен тәжірибесі болуы 
керек;

• ұлттық конференцияларға, іс-шараларға және тренингтерге жүйелі түрде ба-
руы және қатысуы керек. 

МТД қатыстыру АИТВ-мен өмір сүретін нәрестелерге, балаларға және 
жасөспірімдерге және олардың отбасыларына кешенді күтім көрсетілуін қамта-
масыз ету үшін қажет. 
Екінші слайд: АИТВ-мен байланысты мәселелер

АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және олардың отбасыларына қатысты ерекше 
көңіл бөлуді талап ететін мәселелерге жататындар: 

• емделуге құлықтылықты қолдау;
• ата-ананы/қамқоршыны статусты жария етуге дайындау, диагнозын АИТВ-мен 

өмір сүретін балаға және отбасындағы басқа да балаларға жария ету; 
• стигма мәселелерін түсіну;
• ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысу.

Балаларға және отбасыларға денсаулық сақтау секторынан тыс қосымша қол-
дау қажет болуы мүмкін.

Уақыт Атауы Өткізу түрі

20 мин Кейс-менеджментте мультидисциплиналы әдістемені 
ұйымдастыру Презентация

25 мин Команда мүшелерінің функционалдық міндеттері Топтық жұмыс 

15 мин МДТ үйлестіру Пікірталас   
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Үшінші слайд: МДТ тобына кім кіреді
• МТД ондағы мамандары құрамына қарай әртүрлі сала мамандары болу мүмкін, 

өйткені нақты жағдайға қарай орайластырылады.
• Алайда, дәрігер, психолог пен әлеуметтік қызметкер/мейірбике команда құра-

мына міндетті түрде кіруі тиіс мамандар болып қала береді. 
• Едәуір күрделі жағдайларда мамандандырылған мамандар командасы құрала-

ды. Мысалы, командаға психиатр немесе психотерапевт, туберкулез маманы 
немесе нарколог кіре алады.

Төртінші слайд:  
Бағалауға қатысатын команда

Отбасына бағалау жүргізген кезде:
• Бір адам бағалау барысын басқаруы тиіс, бірақ бүкіл команда атсалысуы қажет. 
• Жүйелі кездесулерде командалар отбасыларды, әсіресе, түйіткілді мәселелері 

бар отбасыларды талқылауы тиіс.
• Бүкіл команда шешім ойлап табуға және отбасыларға қолдау көрсетуге атсалы-

суы тиіс.
• МДТ мүшелері бір-біріне қолдау көрсетуі тиіс.
Бесінші слайд: Басқа қызметтерді қатыстыру

Баланың өміріне көптеген факторлар әсер етеді, оларды кейбірі қолдау мен 
ақпарат көзіне айнала алады.

Әлеуметтік қызметтердің ҮЕҰ қызметтеріне және қолдауына қолжетімділікті 
қамтамасыз ету қажет. Ынтымақтастық отбасылар қосымша қолдауға оңай қол 
жеткізе алатындай етіп ұйымдастырылуы тиіс.

ii. Топтық жұмыс: Команда мүшелерінің функционалдық міндеттері
МТД барлық отбасы мүшелеріне бірлесіп кешенді қолдау көрсететін мамандардан 

тұрады. АИТВ шалдыққан баланың отбасына психоәлеуметтік қолдау көрсететін ко-
манда құрамына келесі мамандар кіреді: дәрігер (ЖИТС-орталығының балалар ин-
фекцонисі немесе педиатры), психолог, әлеуметтік қызметкер/мейірбике және мүм-
кіндік болса, ҮЕҰ өкілі.
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Рөлі

Дәрігер

• АИТВ-мен байланысты мәселелер бойынша медициналық басшы.
• Баланың денсаулық жағдайы туралы ақпаратты толықтырады, 

қажет болса, медициналық шешімдер қабылдайды.
• Дәрігердің пікірі ата-аналардың және балалардың көпшілігі үшін 

беделді болады, себебі, балаға емді дәрігер тағайындайды. 
• АИТВ шалдыққанда науқастар (АИТВ шалдыққан ересектер 

мен балалар) ұдайы дәрігерге барып тұруы, онымен сөйлесуі, 
денсаулығында өтіп жатқан өзгерістер туралы білуі қажет, 
сондықтан, дәрігер - АИТВ-мен өмір сүретін адамдар психологқа 
немесе әлеуметтік қызметкерге/терапевтке қарағанда қашқақтай 
немесе көзге ілмей жүре алмайтын жалғыз МТК мүшесі.

• Балаларға оң АИТВ мәртебесін жариялау идеясын толығымен 
қолдайтын дәрігер осы туралы ата-аналарға үнемі айтатын 
болады. Олар мейірімді, байыпты болады, бірақ, сонымен қатар, 
дәрігер ретінде бала үшін ең дұрысы не екенін білетінін түсіндіреді.

• Дәрігерлер көбінесе баладан АИТВ жұқтырғанын жасыруда 
сыбайласқа айналады, ал бұл мүлдем дұрыс емес.

• Клиникада қабылдау кезінде балалармен және ата-аналармен/
қамқоршылармен АИТВ туралы ашық әңгімелесу ақпарат 
алмасуды, қорқынышты азайтуды және бала үшін үздік 
денсаулық нәтижелеріне жету үшін отбасымен мен медицина 
қызметкерлерімен  бірлесіп жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.

• Егер бала АИТВ туралы білетін болса, дәрігер бәрін оңай түсіндіре 
алады, қандай сөздерді қолдану керек екенін уайымдамайтын 
болады.

• Дәрігерлер ата-аналардың/қамқоршылардың қорқыныштарын 
және алаңдаушылығын көп жыл бірге сезініп, «күйіп кетуі» мүмкін.

1. Қатысушыларды 4 топқа бөліңіз.
2. Флипчартқа немесе қағазға әр МДТ мүшесінің рөлі мен жауапкершілігін көрсе-

туді өтініңіз: дәрігер, мейірбике, әлеуметтік қызметкер, психолог.
3. Қысқа пікірталастан кейін: әр топтан жоғарыда аталғандардың БІРЕУІ бойын-

ша кері байланыс беруді өтініңіз. Тренерлер өздері таңдай алады (мысалы, 1-ші 
топ дәрігерлер туралы, 2-ші топ психологтар туралы айтады және т.с.с.).

4. Кері байланыстан кейін қалған қатысушылардан айтылғандарға алып-қосары 
бар-жоғын сұраңыз.

Тренерге арналған ескертпелер:
Төменде әр МДТ мүшесінің рөлі туралы кейбір мәлімет келтірілген.
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Рөлі

Әлеуметтік  
қызмет-
кер/мейір-
бике

• АИТВ шалдыққан балаға психоәлеуметтік қолдау көрсету барысын-
да әлеуметтік қызметкердің/мейірбикенің рөлі елеулі және маңыз-
ды.

• Әлеуметтік қызметкер – осы сала бойынша арнайы дайындықтан 
өткен адам, ол басқа команда мүшелерімен бірге жағдайларға ке-
шенді бағалау жүргізе алады, отбасына көрсетілетін күтім қызмет-
терін әзірлей алады.

• Әлеуметтік қызметкерлер МДК құрамында жұмыс жасап, отбасы-
ларға психоәлеуметтік қолдау көрсетудің белгілі бір салаларына 
жетекшілік ете алады.

• МТД құрамында бейүкіметтік сектор ұсынылмаса, үйлестіруші 
ретінде мейірбике қызмет ете алады.

• Мейірбике науқастарға бағалау жүргізе алады, емделу тәртібін 
сақтауды қадағалай алады, салауатты өмір салты және дұрыс 
тамақтану туралы консультация бере алады, әрі АИТВ-мен өмір 
сүретін балаларға қолдау көрсете алады.

• Әлеуметтік қызметкер де, мейірбике де үйлерге барып, отбасыларға 
кешенді бағалау жүргізе алады. Олар отбасылар үшін кейс-менед-
жмент те жүргізе алады.

• Жақсы консультация беру дағдылары болса, балаларға диагнозды 
жария ету барысына жетекшілік ете алады.

• Олар отбасы үшін психологпен және дәрігермен ортақ мақсатта жұ-
мыс жасауы тиіс. Бұл отбасымен әртүрлі мамандар жұмыс жасай-
тынын білдіреді, бірақ бала АИТВ жұқтырғанын біліп, артынша АИТВ 
саласында білім алуы үшін барлық МДТ мүшелері бірге жұмыс 
жасайды.

Психолог

• АИТВ-ға шалдыққан баланы психоәлеуметтік сүйемелдеу – күрделі 
үдеріс, оның аясында баламен жұмыс жасайтын команда құрамына 
міндетті түрде даярлықтан өткен психолог-кеңесшіні қосу 
қарастырылады.

• Психолог оң АИТВ статусы бар отбасылармен және балалармен 
жұмыс жасауға, атап айтқанда ұзақ мерзімді психологиялық 
қызметтер көрсету үшін қажетті білімі, дағдылары және 
практикалық тәжірибесі бар.

• Психолог командада маңызды рөл атқарады, себебі, балаларға 
АИТВ статусын жария ету барысында консультация беріп қана 
қоймай, ата-аналарды/қамқоршыларды дайындайды.

• Осы жұмыста өз мамандығына қарай және клиенттердің жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып, түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана білу 
маңызды.

• Психолог та отбасына кешенді бағалау жүргізе алады және кейс-
менеджер ретінде жағдайды жүргізе алады.
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iii. Пікірталас: МДТ үйлестіру 
МДТ тиімді жұмыс жасауы үшін нақты рөлдер мен құрылымы бар үйлестіріл-

ген әдістеме қажет.
Тренердің сұрақтары:

1. Команда кездесулері қаншалықты жиі өтуі керек?
2. Команда жұмысын үйлестіретін кім?
3. МТД кездесуінің нәтижелерін қалай рәсімдеу керек? 

Онсыз да жұмысбасты адамдарға тым көп жұмыс жүктеп жатпағаныңызға 
көз жеткізіңіз.

Пікірталас нәтижесінде қатысушылар кездесулерге кім қатысуы керек екенін, 
кездесулерді қаншалықты жиі өткізу керек екенін және онда нені талқылау ке-
рек екенін айқын түсінуі тиіс. 

2.3 ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС, ЖЫНЫСТЫҚ ЖЕТІЛУ  
ЖӘНЕ СЕКСУАЛДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ

Тренингің осы бөлімінің мақсаты – қатысушыларды АИТВ-мен өмір сүретін 
балалардың және жастардың сексуалдық денсаулығы туралы ақпаратқа басқа-
ша қарауға итермелеуге тырысу. Мұнда осының ұзақ үдеріс екені, оның уақыт 
өте келе міндетті түрде орын алатыны түсіндіріледі. Осы үдерісте жыныстық 
жетілу кезеңі, тән және қарым-қатынас тақырыптары қозғалуы хақ. Осының 
барлығы осы жастар тобы үшін шынымен маңызды, осы туралы ұмытпаған жөн.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
3-cтандарт: АИТВ жұқтырған балалардың сексуалдық денсаулығы. Қажетті 

қызметтерге жіберу және ұрпақ жалғастыруға қабілетті денсаулықты сақтау.
Оқыту мақсаттары:

• Балалар мен жастардың жыныстық жетілу, қарым-қатынас және жыныстық 
жолмен таралатын аурулар, жыныстық қатынас туралы әңгімелесулер, ақпа-
рат және білім алу қажеттіліктерін ескеру.

• Қатысушыларды балалармен кішкентай кезінен  бастап осы тақырыпта бой-
ынша жұмыс істеуге үйрету. 

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:

• Өз тәнін және өз денесіндегі өзгерістерді зерттей бастаған балалар арасында 
осы тақырып қашан қозғалатынын жақсырақ түсінетін болады.

• Білімін жетілдіру үшін түрлі жастағы балаларға керекті түрлі ақпаратты зерде-
лейді.

• Осындай әңгімелерге қатысты кедергілерді зерделейді.
• Аймақтық сексуалдық қызметтер картасын жасайды және олармен қалай бір-

ге жұмыс жасауға болатыны туралы ойланады.совместно с ними.
Ұзақтығы: 1:40 сағ. (100 мин)

i. Презентация: Қарым-қатынас, жыныстық жетілу және сексуалдық денсаулық
Бұл – қатысушылардың  адам болмысы және ұзақ, бақытты, әрі толыққанды 

өмір, жыныстық қатынас туралы ойлануына мүмкіндік беретін қысқа презента-
ция.

Бірінші слайд:
Бірер минут уақыт бөліп, өздеріңіз жұмыс жасайтын балалар және жастар 

үшін болашақта нені қалайсыздар, сол туралы ойланыңыздар. 
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Екінші слайд: 
Ауруханаға барып тұру? Дәрі қабылдау?  Ұзақ, әрі салауатты өмір сүру?
Ұнайтын жұмыс? Өмір сүретін қауіпсіз жер?  Достық? Сүйікті адамдар?  
Неке? Отбасы? Ата-ана, ата-әже болу, шөберелі болу?...
Үшінші слайд:
Біз баланың осы қажеттіліктер тобы туралы, яғни қарым-қатынас, жыныстық 

жетілу, махаббат, ұқсастық және сексуалдылық туралы ойлануына ықпал жа-
саймыз .

Төртінші слайд: 
Жастар жыныстық қатынас және сексуалдық денсаулық туралы қайдан 

біледі? 
[Мүмкіндік болса, Қазақстан немесе ТМД/ОШЕ бойынша мәліметтер кел-

тіріңіздер]]
• Бүкіл әлемде жастар Ғаламторға қолындағы құрылғылар арқылы қол жеткізе

алады.
• 2019 жылы BBC Ұлыбританияда 18-25 жас аралығындағы жастарға сауалнама

жүргізген, осы сауалнама  1000 ер адамның  55% порноны  жыныстық тәрбие-
дегі  басты білім көзі екенін атаған.

• 55% адам порно өзара келісімге негізделген сүйспеншілікке толы қарым-қаты-
насты көрсетеді деп ойламайтынын жеткізген.

Бесінші слайд: 
Жастар жыныстық қатынас және сексуалдық денсаулық туралы қайдан 

біледі?
[Мүмкіндік болса, Қазақстандағы жасөспірімдік жүктілік туралы мәліметтер 

беруге болады]

Уақыт Атауы Өткізу түрі

15 мин Қарым-қатынас, жыныстық жетілу және 
сексуалдық денсаулық Презентация

20 мин Түрлі жас кезеңдеріндегі әңгімелесу түрлері Топтық жұмыс 

30 мин Идея алмасу Кері байланыс

10 мин

Қарым-қатынас, жыныстық жетілу және 
сексуалдық денсаулық бойынша жұмыс 
жасауға қатысты қандай кедергілер және 
мәселелер бар?

Пікірталас 

10 мин
Жасөспірімдерге арналған сексуалдық және 
ұрпақ жалғастыру денсаулығы саласында 
қызметтер картасын жасау

Топтық жұмыс

15 мин Бірлескен жұмысқа арналған 3 идея 
презентациясы Кері байланыс
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Алтыншы слайд: АИТВ жұқтырған жастар тап болатын мәселелер 
• Балалық шақта жыныстық жолмен таралатын жұқпа жұқтыру; 
• Қоғам тарапынан стигма және олар өздерін қалай қабылдайды;
• Оқшаулану;
• Басқалардан өзгешелену;
• Психикалық денсаулық мәселелері.

Жетінші слайд: 
Әңгімелесу кезінде қарастырылуы қажет тұстар

• Тәнге – түрлі дене мүшелерінің атауы, егер қаламасаңыз, оларға ешкім қол тигізбеуі 
тиіс;

• Жыныстық жетілу – қашан болады, неге болады, нені күту керек;
• АИТВ тарату – таралу жолдары, А=Ж және, егер дәрі қабылдасаңыз, бұл нені біл-

діреді;
• Басқа адамдармен АИТВ-мәртебеңіз  туралы сөйлесу – қалай сөйлесу керек, қашан 

сөйлесу керек, адам теріс қабылдаса, не істеу керек;
• Қарым-қатынас және махаббат;
• Контрацепция;
• Келісім – сіз ешқашан қаламаған істі жасамауыңыз керек.

ii. Топтық жұмыс:  Түрлі жас кезеңдеріндегі әңгімелесу түрлері
• Қатысушыларды 4 топқа бөліңіз;
• Әр топқа түрлі жас санататрын беріңіз: 5-7, 8-10, 11-13, 14+.
Екі баған салуды өтініңіз:

Тапсырманы орындауға олардың 20 минуты бар, содан соң, олар нәтижелерін топқа 
ұсынады, кейін нәтижелер туралы баяндауға және талқылауға 50 минут беріледі.

Тренерге арналған ескертпелер:
iii. Пікірталас:  Осы жұмысты жасау үшін қандай кедергілер және мәселелер бар  

Топта қызметкерлер тап болуы мүмкін кедергілерді (ата-аналардың қар-

Осы жаста балаларға қандай ақпарат беруіңіз 
керек:

Осы әңгімеде көмектесе алатын 
интерактивтік шара туралы бір идея. 
қарапайым тілмен. Шара аясында 
қолыңыздан келетін бірқатар 
тақырыптарды қамтуға тырысыңыз.

• Қарым-қатынас
• Махаббат
• Жыныстық жетілу
• Тән
• Келісім
• АИТВ таралу жолдары/А=Ж
• Контрацепция
• Ықтимал жыныстық қатынасқа қатысушы 

тараптар,  олардың АИТВ-мәртебесі туралы 
сөйлесуі.
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Жас  
санаттары

Қарастыру қажет тұстар

5-7
• Дене мүшелері
• Балалар қайдан пайда болады

8-10
• Жыныстық жетілу және ағзадағы өзгерістер 
• Балалар қалай туылады

11-13
• Жыныстық қатынас деген не?
• АИТВ-ны жыныстық жолмен тарату, А=Ж
• Келісім

14+

• Өз қауіпсіздігін және өзгелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
• А=Ж, мүшеқаптар, контрацепция
• Келісім – жыныстық қатынасты серіктеспен талқылау 
• АИТВ-мәртебеңіз туралы басқаларға айтып беру
• Келісім 

сылығы, басқа әріптестердің қолдамауы) және жеке кедергілерді (ұялу, қорқы-
ныш, дұрыс емес деп ойлауға итермелейтін мораль, мәдениет, дін) талқылаңы-
здар.

Тренерге арналған ескертпелер:
Қатысушылар қорқыныштарын және қауіптерін еркін жеткізе алатынын 

сезінуі маңызды. Олардың біреуі ыңғайсыз болар еді деп мойындаса, шыншыл-
дығымен құттықтаңыз. Содан кейін сұраңыз: осы жұмыс барысында ыңғайсыз-
дықты азайту үшін олар не ойлап таба алады?

• Сексуалдық денсаулық клиникаларындағы әріптестерден үйрену үшін солар-
мен бірге уақыт өткізіңіз.

• Көптеген шаралар, кітаптар, көрнекі материалдар бар.
• Қайда әңгімелесуге болатынын ойланыңыз.
• Жұмыста әріптестермен немесе отбасында өз балаларыңызбен машықта-

ныңыз.
iv. Жаттығу: Жасөспірімдерге арналған сексуалдық және ұрпақ жалғастыру 

денсаулығы саласында қызметтер картасын жасау
Қатысушылардан бір мекемеден немесе бір қаладан/өңірден келген әріпте-

стеріне қосылуды өтініңіз.
• Жастардың сексуалдық денсаулығын қорғау және жүктіліктен қорғайтын 

құралдар алу үшін бара алатын орындардың картасын жасаңыз.
• Содан кейін ойланыңыздар: жастар олармен қалай байланыс орната алады 

(маманға жіберудің қарапайым тәртібін белгілеңіз, олар не істеп жатқанын қа-
раңыз, оқу мақсатында алмасу жүргізіңіз: АИТВ жөніндегі педиатрлар коман-
дасы олардан үйренсін, ал олар педиатрия саласындағы АИТВ туралы үйрен-
сін).   

• Әр топтан бірлескен жұмыс туралы үздік үш идея бойынша кері байланыс бе-
руді өтініңіз.

Тренерге арналған ескертпелер
Балалармен және жастармен жыныстық жетілу, ағзадағы өзгерістер және қа 
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3. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

рым-қатынастар туралы әңгімелер жүргізіліп, осы ретте басты назар басқа маман-
дарға жіберуге аударылмауы тиіс.

Топтар басқа қызметтерге жіберу туралы айта бастағанда, олардан жас тұлғаға 
мекеменің қай жерде екенін айтып беріп қана қоймай, бүкіл механизмді айтып беру-
ді өтініңіз. Механизм келесілерді қамтуы тиіс: егер мүмкін болса, жас тұлғамен бірге 
бару немесе, кем дегенде, тиісті тұлғамен кездесу белгілеуде көмек көрсету. ЖИТС-ор-
талық тиісті қызметтермен әлдеқашан байланыс орнатуы тиіс, ал практик маманның 
тиісті тұлғаға қоңырау шалып, жас тұлғаны қабылдауды тағайындау қажет екенін ту-
ралы түсіндіру мүмкіндігі болуы тиіс.

Әр ЖИТС-орталық өз науқастарын мамандарға жіберудің (сексуалдық және ұрпақ 
жалғастыру денсаулығын қамтамасыз ету қажет болса) нақты жоспарын жасау үшін 
жергілікті медициналық мекемелермен ынтымақтастықта жұмыс жасауы тиіс.

Мүмкіндік болса, жасөспірімдер мүддесі үшін сексуалдық денсаулық саласын-
дағы мамандардың және аутрич еріктілердің қызметтеріне жүгіну және оларды МДТ 
жұмысына қатыстыру керек. 

Кез-келген МДТ қатысушысы-дәрігер, психолог, мейірбике, әлеуметтік қызметкер 
- тиісті мекемеге жолдауды және бағыт нұсқауды қамтамасыз етеді. жолдау меха-
низмі келесілерді қамтуы тиіс:

1) Жасөспірімді қабылдау туралы келісімге келу үшін байланыс орнатылатын ұйым 
(мекеме). 

2) Қызметтің көрсетілгенін және нәтижесін тексеретін МТД мүшесі (кері байланыс).
3) Жолдау/қайта жолдау тек клиент келісімімен ғана, жасөспірімді қабылдау және/

немесе клиентті тіисіті мекемеге дейін шығарып салу туралы келісім болса ғана 
жүзеге асырылады. Клиент өзі жолданатын тарапқа оның АИТВ-мәртебесі хабар-
лануы мүмкін екенін түсінуі және соған дайын болуы тиіс.

4) Жас тұлға кездесуге келгенде сұрайтын тиісті тұлғаның мекемеде болуы.
5) Егер мүмкін болса, МДК мүшесі жас тұлғамен (егер қаласа) бірге бара алады.

Баланы денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік, әрі жеке меншік (егер ЖИТС-ор-
талық олармен қызметтер көрсету туралы келіссе) мекемелеріне жіберуге болады.
Мамандар жас тұлға тап болатын мәселені және оны қайда жіберуге болатынын ай-
қын түсінуі тиіс. Қатысушылар флипчартқа жастар бара алатын нақты ұйымдарды, 
мамандарды және қызметтерді жазып шығуы тиіс. Осы тізімге гинеколог, уролог, 
сексопатолог ғана емес, туберкулез маманы, пульмонолог, ревматолог, жастар ҮЕҰ 
және басқалары кіруі тиіс.
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Уақыт Атауы Өткізу 
түрі

30 мин Балаға зорлық-зомбылық көрсетілгенін 
анықтау  Презентация  

20 мин Жағдаяттық тапсырма  Жаттығу 

20 мин Баланың қорғалуын қамтамасыз ету Презентация

30 мин Әр өңір үшін АИТВ бар балаларды қорғау 
кезіндегі шара қолдану алгоритмін жасау Топтық жұмыс

20 мин Қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету Пікірталас 

3. ҮШІНШІ КҮН

3.1 БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ 
Кез-келген баламен жұмыс жасау кезінде практик мамандар балалар тап болуы 

мүмкін қатыгездік туралы және балаларды қорғау үшін қандай әрекеттер жасау керек 
екені туралы білгені маңызды.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
9-стандарт : АИТВ жұқтырған балаларды қорғау
Оқыту мақсаттары:

• Қатысушылардың қатыгездік түрлері туралы және оларды қалай тану керек екені 
туралы білуі.

• Қатысушылар балаларға қатыгездік көрсетілді деп күдіктенген жағдайда қандай 
шара қабылдау  керек екенін зерделеу.



62

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:

• Баланың қауіпсіздігін бағалау жағынан білім алады;
• Зорлық-зомбылықты анықтауды үйренеді;
• Қатыгездікке тап болуы мүмкін балаларды қорғауды қамтамасыз етуді үйренеді.

Ұзақтығы: 2 сағ. (120 мин)
i. Презентация: Балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылықты анықтау   
Бірінші слайд:

Балаларды қорғау – балаларды қатыгездікке жататын кездейсоқ емес түрлі қа-
уіптерден қорғау.

Балаларды қорғаудың ЮНИСЕФ берген халықаралық анықтамасы:

Балаларға зорлық-зомбылық көрсетуді,   
қанауды және қатыгездік танытуды болдырмау және шара қолдану.

Балаларға қатыгездік көрсету  - балаға ересек адамның әрекеті немесе әрекет-
сіздігі нәтижесінде келтірілген ауыр физикалық немесе эмоциялық залал.

Екінші слайд: 
Қазақстан заңнамасы

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

Үшінші слайд:  
Дербес шара қолдану 

Жеке тұлғалар ретінде біз зорлық-зомбылық деген не екенін түсінуіміз тиіс. 
Төмендегі санаттар балаға қатыгездік көрсетілгенін анықтауға көмектеседі:
• Физикалық зорлық-зомбылық;
• Немқұрайдылық;
• Сексуалдық зорлық-зомбылық;
• Эмоциялық зорлық-зомбылық.

Ескертпелер:
Физикалық зорлық-зомбылық: ұрып-соғу, сілку, лақтыру, уландыру, күйдіру, баты-

ру, қылғындыру немесе балаға физикалық зиян келтіретін өзге іс-әрекеттертүрінде 
көрсетілуі мүмкін. Егер ата-ана/қамқоршы баланың бойындағы ауырсыну белгілері-
не мән бермесе де, физикалық зиян келуі мүмкін.

Эмоциялық зорлық-зомбылық  – баланың эмоциялық дамуына созылмалы за-
лал келтіретін ұдайы эмоциялық қатыгездік көрсету. Бұл балаға ешқандай маңызы 
жоқ екенін, оны ешкімнің жақсы көрмейтінін немесе тек белгілі бір мақсаттарда ғана 
керек екенін айта беру түрінде орын алуы мүмкін. Көбінесе осындай зорлық-зом-
былық кезінде балаларға жасына мүлдем сай келмейтін тым жоғары талаптар қой-
ылады немесе тым үлкен үміт артылады. Бұған баланы қорқыту да жатады. Барлық 
қатыгездік түрлеріне белгілі бір дәрежеде эмоциялық зорлық-зомбылық көрсету 
кіреді, бірақ бұл зорлық-зомбылық түрі өз алдына бөлек орын алуы да мүмкін. 

Сексуалдық зорлық-зомбылық – баланы орын алып жатқан жайттарды жете 
түсінетініне-түсінбейтініне қарамастан сексуалдық сипаттағы іс-әрекеттерге қаты-
суға мәжбүрлеу немесе алдап қатыстыру. Мұндай іс-әрекеттерге физикалық жана-
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су, соның ішінде тәніне енетін (зорлау) немесе енбейтін әрекеттер жасау кіруі мүм-
кін. Соңғысына балаларды порнография көруге қатыстыру, сонымен қатар, өздерін 
нәпсіқұмар етіп көрсетуге мәжбүрлеу. 

Немқұрайлылық – баланың денсаулығына және дамуына ауыр нұқсан келуіне 
алып келетін, баланың негізгі физикалық және/немесе психологиялық қажеттілік-
терін ұдайы қанағаттандырмау. Оған баланы лайықты тамақпен, баспанамен және 
киіммен қамтамасыз ете алмау, баланы физикалық залалдан немесе қауіптен қорғай-
алмау немесе тиісті медициналық қамқорлыққа немесе емге қолжетімділікпен 
қамтамасыз ете алмау. Оған баланың негізгі эмоциялық қажеттіліктеріне немқұрай-
ды қарау немесе елемеу де кіруі мүмкін. 

Төртінші слайд: 
 Мекеме деңгейінде шара қолдану 

Мамандар үшін келесілер маңызды:
• балаларға қатыгездік көрсетуге қатысты ұлттық заңнаманы білу;
• мекеме саясатын білу;
• балалармен жұмыс жасайтын барлық мамандар орындайтын нақты проце-

дулар жасау.
Қызметкерлерді балаларды қорғау және олардың аман-саулығын қамтамасыз 

ету мәселелері бойынша  оқыту және түсінігін дамытуды қарастыру қажет. 
ii. Жаттығу: Зорлық-зомбылықты анықтау

• Қатысушыларды төрт топқа бөліңіз;
• Оларға «Владимир»сценарийін (12-ҚОСЫМША) беріңіз;
• Қатысушылардан флипчартқа осы бала қандай қатігездік түрлеріне шал-

дығатынын жазуды өтініңіз.
iii. Презентация: Балаларды қорғауды қамтамасыз ету  

Осы презентация алдыңғы презентацияның жалғасы болып табылады және ба-
лаларды қорғау мәселелерін жекелеген тұлғалар арасында және мекемелерде әрі 
қарай зерттеуді мақсат тұтады.

Бірінші слайд:  Зорлық-зомбылыққа шара қолдану қағидалары 
• Балаға сеніңіз – егер бала сізге оған әлдекімнің залал келтіріп жатқанын ай-

тса, оған сену маңызды. Көп балалар қатыгездік туралы ешкімге айтпайды, 
сондықтан, сіз олар осы туралы айтқан бірінші адам болуыңыз мүмкін.

• Баланы жұбатып, сізге айтқаны дұрыс іс екенін айтыңыз.
• Балаға айтқандарын құпия сақтаймын деп сендірмеңіз – түсіндіріңіз: оның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сізге естігендеріңізді басқа адамдармен 
бөлісу керек, бірақ, кіммен бөлісетініңізді және құпиялық қалай сақталаты-
нын айтып беріңіз.

• Балаға қолдау көрсетіліп жатқанына көз жеткізіңіз.
Біз білеміз, балаларға қатыгездік көрсету өте зиян және кейін ересек жасқа ұласа-

тын ауыр эмоциялық және әлеуметтік салдары бар.
Екінші слайд: Қауіпсіз практика

Қызметкерлер балалармен және жасөспірімдермен қалай және қандай жағдайда 
қарым-қатынаста болатыны туралы ойланыңыз.

• Қызметкерлер мен балалар арасындағы түрлі байланыс кезінде қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қалай көмектесе аласыз?

• Егер қызметкерлер балалармен бетпе-бет кездессе, қалай және қайда кездесуі 
тиіс екенін көрсетіңіз. Мысалы, кездесуді қоғамдық орында ұйымдастыруға 
тырысыңыз, ал егер кездесу құпия өтуі керек болса, басқа қызметкерлердің 
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кездесу туралы білуін қамтамасыз етіңіз.
• Қызметкерлер мен балалар арасында кәсіби шекара болуын айқын түсінуді 

қамтамасыз етіңіз. Мысалы, қызметкерлер балаларға жеке телефон нөмір-
лерін бермеуі тиіс, сіздер жұмыс жасайтын ортада бала қызметкердің үйіне 
барса, орынды бола ма?

Үшінші слайд: Балалардың білімі
Балалар мен жасөспірімдер білуі тиіс, егер ересек оларға әдейі физикалық залал 

келтірсе, оларға сексуалдық зорлық-зомбылық көрсетсе немесе қанаса, оларға 
тиісінше қамқорлық көрсетуге немқұрайды қараса, эмоциялық тұрғыдан қорласа, 
онда бұл – қатыгездік.

Балалар мен жасөспірімдер білуі тиіс, егер оларға қатыгездік көрсетілсе, олар 
осы туралы біреуге айтуы тиіс және сол адамның қатыгездікті тоқтату үшін әрекет 
жасайтынына сенімді болуы тиіс.

Төртінші слайд: 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, қатысқан 

адамдар, баланың түрі, ол не айтты.
• Жазбаны сақтап қою қажет, себебі, кейін керек болуы мүмкін.
• 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 жасайты-
ныңызға сендіріңіз.

• Орын алған оқиғада баланың еш кінәсі жоқ екенін жеткізіңіз. Ол ешбір ұят 
қылық жасаған жоқ. Ол оқиғаның орын алуы үшін ештеңе істеген жоқ.

• Осы туралы кімге және неліктен айтып беруге міндетті екеніңізді түсін-
діріңіз.

• Балаға не істеп жатқаныңызды, әрі қарай не болатынын толығымен айтып 
отырыңыз.

Бесінші слайд: Не істемеу керек? 
• Орындай алмайтын уәде бермеңіз (мысалы, ешкімге айтпауға уәде беру).
• Балаға тым көп сұрақ қойып, титықтатпаңыз. Сіздің жұмысыңыз тергеу 

жүргізу емес, тыңдау.
• Баланың шындығын айтып бергеніне күмән келтірмеңіз, Сіз алаңда-

ушылығыңызды хабарлауға міндеттісіз.
• 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.
• 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 
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әрекеттер залал келтіруі мүмкін.
• Оқиғаның жай-жапсары анықталғанша баладан айтқандарын қайталауды 

СҰРАМАҢЫЗ.
Баланы қорғау мәселелеріне ескертпелер 

АИТВ шалдыққан балалар барлық басқа балалар сияқты ықтимал 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 – ере-
сектің белгілі бір әрекеті немесе әрекетсіздігі нәтижесінде келтірілетін ауыр физика-
лық және эмоциялық залал. Балалардың қауіпсіздігіне оны кез-келген залал түрінен 
қорғауды және аман-саулығын нығайтуды қамтамасыз етуде қолданылатын барлық 
шаралар кіреді.

Балаларға отбасында немесе қоғамдық орында жақсы танитын адамдар және 
одан бөлек бейтаныс адамдар залал келтіруі мүмкін.

Отбасына барып тұратын қызметкерлер, білім, тергеу, медицина мекемелерінің 
жауапты тұлғалары балаларға отбасы тарапынан, әрі сырттан төнетін қатерлер ту-
ралы 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 әң-
гіме жүргізбеген жөн:

• сексуалдық зорлық-зомбылық жасалғанынан күдіктену;
• көптеген және жоспарланған/ұйымдасқан зорлық-зомбылық жасалғанынан 

күдіктену;
• ата-анамен сөйлесу балаға немесе қызметкердің өзіне/басқа адамдарға за-

лал келтіру мүмкін болатын жағдайлар;
• адам – отбасы мүшесі немесе отбасының досы.

Балалармен жұмыс жасайтын қызметкерлердің іс-әрекеттерінің мақсаты – ба-
ланың қауіпсіздігін жылдам қамтамасыз ету. Балалар зорлық-зомбылыққа душар 
болғанын жоба кеңсесінде, көлікте немесе автобуста, көшеде кезіккенде, мектепте 
және т.б. жерлерде, кейбір жағдайларда өз үйінде айтып бере алатынын ескеру ке-
рек. Әңгіме қайда болса да, осы ережелерге сәйкес жүргізілуі керек.

Егер баламен жұмыс жасасаңыз және баланың көңіл-күйі жоқ екенін немесе 
үсті-басы көгергенін, жарақаттар пайда болғанын байқасаңыз, баладан олардың 
пайда болу себептерін сұраған жөн. Баладан «бұл қалай болды?» деп емес, «мұны 
кім істеді?» деп сұрасаңыз, жазатайым оқиға болмаса, балаға бәрін айтып беру жеңіл 
болады.

iv. Топтық жұмыс: Әр өңір үшін АИТВ бар балаларды қорғау кезіндегі шара қолдану  
алгоритмін  жасау

Қатысушыларды өз өңірінен келген адамдармен біріктіріп топтарға бөліңіз. Әр 
топтан өз өңірі үшін «Балаға қатыгездік/зорлық-зомбылық көрсетілгені жайлы күдік 
болғанда жасалатын іс-әрекеттер алгоритмін» жасауды өтініңіз.  

Тренерге арналған ескертпелер 
1) Алаңдаушылық тудыратын деректерді және мән-жайларды қалай құжаттау ке-

рек екенін айтыңыз;
2)  жергілікті мамандардың қайсысымен хабарласу керек, оқиға туралы хабарлау-

дан бұрын не және қашан істеу туралы кім кеңес бере алады;
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3)  ақпаратты кімге және қалай хабарлау керек;
4)  жергілікті/аймақтық басшыларды балаларды қорғау бойынша оқытуды 

ЖИТС-орталықтың/ҮЕҰ қызметкерлері қамтамасыз ете алады;
5) ақпаратты бала құқықтарын қорғау маманына (өңірлік қорғаншылық орган-

дарына) беру және үрейлі белгілерді талқылау;
6)  бала, жасөспірім суицид жасағанына күдік бар жағдайларды қоспағанда, 

ата-анаға, күдіктіге зорлық-зомбылық туралы хабарламау;  
7)  баланы отбасынан алу, оны туыстарының немесе мемлекеттік мекеменің 

қамқорлығына беру туралы шешімді құзыретті органдар (қамқорлық пен 
қорғаншылық органдары) қабылдауы тиіс. 

v. Пікірталас: Қызметкерлер қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
Қызметкерлер балалармен және жасөспірімдермен мекемеде немесе ұйымда 

қалай жұмыс істейтіні туралы ойланыңыздар. Сұрақ қойыңыз: «Қызметкерлер мен 
балалар арасында қауіпсіз қарым-қатынас болуын қалай қамтамасыз ете аласыз?»

Тренерге арналған ескертпелер
• Егер қызметкерлер балалармен жеке кездессе, кездесу қалай және қайда 

өтуі керек? Мысалы, кездесу ашық өтуін қамтамасыз етуге тырысыңыз, 
ал оңаша қалу керек болса, кездесу туралы басқа қызметкерлер білгенін 
қамтамасыз етіңіз.

• Қызметкерлермен балалар арасында кәсіби шекараны айқын түсіну бо-
луын қамтамасыз етіңіз – мысалы, қызметкерлер балаларға жеке телефон 
нөмірін немесе үйінің мекен-жайын бермеуі тиіс.

• Балаларды қорғау туралы ұлттық заңнамада не айтылғанын білуіңізді 
және сіз жұмыс жасайтын мекеменің сол талаптарға сай әрекет етуін 
қамтамасыз ету керек.

• Барлық қызметкерлердің балаларға қатыгездік көрсету деген не екенін 
түсінуін  және туындайтын сұрақтарды талқылау мүмкіндігін қамтамасыз 
ету керек.

• Балаларға қатыгездік көрсету деген не екеніне анықтама берілген саясат-
тың болуын  және балаға залал келу қаупі болғанда орындалуы тиіс шара-
лардың қабылдануын қамтамасыз ету керек.

• Сіз жұмыс жасайтын балалардың барлығының  залал келтіруден қорғай-
тын (БҰҰ БҚК-да көрсетілген) құқықтарын бар екенін түсінуін қамтамасыз 
ету керек.

АИТВ бар бала жиі ауруханаға баруды, зертханалық мониторингті, АРТ және пси-
хоәлеуметтік қолдауды қажет етеді. Ата-аналардың/қамқоршылардың аталғандар-
дың барлығымен қамтамасыз етуден бас тартуы баланың дені сау болу құқығын 
бұзу болып саналады. Бірақ біз ата-аналардың/қамқоршылардың шешімдері күр-
делі стигма, өз-өзіне бағытталған стигма және теріске шығару жағдайларының 
ықпалымен қабылданғанын да көрдік. Барлық практик мамандар баланы отба-
сында қалдыру үшін оған қолдау көрсету керек болатын және отбасының шешімі 
бала үшін айтарлықтай қатер төндіретін жағдайларда қиындыққа тап болады.

3.2 СТИГМАНЫ ТҮСІНУ 
Тренингтің осы тарауы қатысушыларға іс жүзінде АИТВ-мен байланысты стигма 

не екенін қарастыруға мүмкіндік береді.
Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
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Уақыт Атауы Өткізу түрі

10 мин Стигманы түсіну Презентация

30 мин «Стигма қуыршағы», жастарға АИТВ стигмасы қалай 
әсер ете алатынын түсінуге көмектесу Практикалық жаттығу

4-стандарт: АИТВ-мен байланысты стигманы және өз-өзіне бағытталған стиг-
маны жою
Оқыту мақсаттары:

• Қатысушыларға барлық стигма түрлерін және олардың адамдарға әсерін 
түсіндіру.

• Практик мамандар қатысушыларға отбасы мүшелері  балаларды қорғау 
желеуімен стигмаға жол беруі мүмкін екендігін  көрсетеді.

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• өз тәжірибесінде стигмамен күрес жолдары туралы ойланады;
• отбасындағы стигманы жою жолдарын қарастырады;
• жекелеген адамдардағы және жастардағы өз-өзіне бағытталған стигманы 

жою жолдарын қарастырады;
• адамдар стигмаға байланысты бастан кешіретін сезімдердің көпшілігі 

қорқынышқа негізделгенін және сол қорқынышты балалардың, жастар-
дың және отбасылардың өз-өзіне сенімділігін және өміршеңдігін нығайту 
арқылы жою қажет екенін біледі.

i. Презентация: Стигманы түсіну
Бірінші слайд: 

• Стигма адамдардың өзін төмен бағалауына ықпал етеді  және ұялу сезімін кү-
шейтеді.

• Стигма белгілі бір адамдарды немесе топтарды баршаға қауіп төндіретінін жете 
ұғынбайтыны үшін айыптайды және жазалайды.

• Стигма қолданыстағы жаңсақ пікірлерді пайдаланады және адамдардың 
қоғамнан қашуына ықпал етеді (маргиналдандырады).

• Бұл АИТВ жыныстық қатынаспен, сырқаттармен және өліммен, әрі мәдени нор-
малар бойынша заңсыз немесе тыйым салынған мінез-құлықпен байланысты.

Екінші слайд: 
Стигма адам үшін зиян, себебі, АИТВ-мәртебесі  оң адам ұят, кінә және тұйықта-

лу  сезімдеріне бой алдыруы мүмкін.
Стигма адамдарды/мекемелерді АИТВ жұқтырғанды кемсітуге және тікелей 

залал келтіруге, мысалы, қызметтер көрсетуден немесе адам құқықтарын бұзу бо-
лып табылатын құқықтарын жүзеге асырудан бас тартуға итермелейді.

Үшінші слайд: Стигма түрлері
Сыртқы стигма қоғам, қауымдастық немесе мекеме тарапынан көрсетіледі. 

Адамнын басынан шын өмірде өткен жайт немесе орын алуы мүмкін жайттан  
қорқу.

Еріксіз стигма көбінесе балаларды АИТВ-дан «қорғау» кезінде көрініс береді, ба-
лада «АИТВ – жаман» деген түсінік қалыптастырады. Осы стигма түрін отбасылар-
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да, медициналық және әлеуметтік практикада көреміз. Осындай стигма қолайлы 
орындарда орын алуы мүмкін, бірақ теріс әсер тигізеді.

Өз-өзіне бағытталған стигма - бала немесе адам өзі туралы ойлайтыны. АИТВ 
туралы жағымсыз мәліметті қабылдап, тұйықталуы. 

Ескертпелер
Осыған көптеген факторлар әсер етуі мүмкін: адам өмір сүретін қоғамдағы көзқа 

рас; АИТВ жұқтырғаны қалай және қашан айтылған; олардың АИТВ-ға қатысты уай-
ым-қайғылары (мысалы, тастап кету немесе ауыр қаза). Жасөспірімдердегі өз-өзіне 
бағытталған стигманы түсіну үшін баланың барлық сезімдері мен уайымдарына қарау 
керек.

Балада АИТВ жұқпасының болуы оны мектепке дейінгі мекемеге немесе бастауыш 
мектепке қабылдаудан бас тартуға, әрі аталған мекемелерден шығарып тастауға негіз 
бола алмайды. АИТВ-мен өмір сүретін балалар кәдімгі балабақшаларға бала алады, 
кәдімгі мектептерде оқи алады, жалпы негізде спорт секцияларына және үйірмелері-
не бара алады, басқа балалармен бірге кәдімгі шипажайларда және жазғы лагерьлер-
де демала алады. Егер ондай мүмкіндік берілмесе, демек, стигмаға байланысты деген 
сөз, сондықтан, мәселені шешу керек. 

Болашақ мамандығын таңдау кезінде АИТВ шалдыққан жасөспірімдер өз диагно-
зымен шектелмеуі тиіс. 

Дәрі ішуі тиіс кез-келген адам әскерге  алынбайды , себебі, үнемі ішетін дәрісі қо-
лында болатынына еш кепілдік жоқ.

Қазақстанда қазіргі уақытта АИТВ бар болса, медицинамен айналыса алмайсыз. 
Айта кету керек, жағдай өзгеріп жатыр. Ұлыбританияда вирустық жүктеме анықтал-
маса, енді АИТВ бар күнде де барлық медициналық мамандықтармен айналысуға 
рұқсат етілген. Осының барлығы А=Ж науқанының арқасында мүмкін болды.

ii. Жаттығу: «Стигма қуыршағы»
Флипчартқа үлкен бала/қуыршақ суретін салыңыз.

• Қатысушыларды 4-5 топқа бөліңіз.
• Топтан стикерлерге АИТВ бар адамдар неліктен осы туралы басқа адамдармен 

бөліспейтіне қатысты барлық себептерді жазуды өтініңіз. Әр стикерге бір себеп-
тен жазу керек екенін түсіндіріңіз.

• Енді әр топ өкілінен қуыршақтың суретіне жақындап, себепті оқып, «сыртқы 
әрекетке» немесе «ішкі эмоцияға» жататынын шешуді өтініңіз. Егер сыртқы бол-
са, стикердің қуыршақтың сыртына жапсыруды өтініңіз. Егер ішкі болса, қуыр-
шақтың ішіне жапсыруды өтініңіз.

Тренерге арналған ескертпелер
Себептердің басым көпшілігі «... қорқу» деген сөздермен басталады. Оның бар-

лығы қуыршақтың ішіне жапсырылғанына көз жеткізіңіз. Нәтижесінде стикерлердің 
көпшілігі қуыршақтың ішіне жапсырылатын болар.

Топтан осы туралы ойлануды өтініңіз. АИТВ бар адамдар, өздерінің пікірінше, басқа-
лардың оларға деген көзқарасынан қатты қорқады. Өз-өзіне бағытталған стигма 
адамдарға АРТ қабылдауға және ауруханаға баруға бөгет жасайды. Осыны жастарға 
түсіндіру және АИТВ туралы ойларына қатысты қолдау көрсету керек.

Осы жаттығу жастарға арналып жасалған, сондықтан, қатысушыларға оны өз жұ-
мыстарында пайдалана алатынын түсіндіріңіз.
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3.3 ЕМДЕЛУГЕ ҚҰЛЫҚТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЕРЕСЕКТЕРГЕ  ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
ЖҮЙЕСІНЕ  АУЫСУ 

Тренингтің осы бөлімінде балалар мен жастар неліктен кейде дәрілерін ішпейтіні 
қарастырылады және кешенді зерттеу әдістеріне сілтеме жасалады.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
1-стандарт: Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған бала-
ларға және олардың отбасыларына қолдау көрсету..
5-стандарт: АИТВ жұқтырған балалардың ересектерге және жасөспірімдерге қыз-
мет көрсету жүйесіне көшуі.
Оқыту мақсаттары:

• жастармен және отбасылармен емделуге құлықтылыққа қатысты жұмыс 
жасау әдістерін зерттеу;

• ересектерге қызметтер көрсету жүйесіне көшу тәжірибесін қарастыру және 
осы тұста жастарға қолдау көрсету әдісін жасап шығару.

Нәтижелер
Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• Емделуге құлық танытпау жасөспірімдер үшін қиындық тудыратынын те-

реңірек түсіне бастайды;
• Емделуге құлық танытуға қатысты қиындықтарды жеңу әдістерін қарасты-

рады;
• Ата-аналармен/қамқоршылармен күрделі және шиеленісті әңгімелер жүргізу-

ге машықтанады;
• Жастарға ересектерге қызметтер көрсету жүйесіне көшу кезінде көмек көрсе-

ту жолдарын қарастырады;
• Көшу алгоритмін жасау арқылы өз өңірінде осы үдерісте қолдау көрсетудің 

жоспарлы әдістерін жасап шығарады.
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i. Презентация: Дәрі қабылдау
Бірінші слайд: Жастар және емделуге құлықтылық

• Жасөспірімдер кез-келген денсаулық күйлерінде дәрі қабылдамайды. Бұл тек 
АИТВ-ға ғана қатысты емес.

• Жасөспірімдер дәрі қабылдамайтынын күтуіміз және жұмысымызды соған 
орай жоспарлауымыз қажет.

• АИТВ туралы хабардар болу  және түсіне білу, емделуге ниеттену және өз-өзіне 
қызмет көрсете білу маңызды мәнге ие, әрі балалармен және жастармен жұ-
мыс жасауда басты назарда болуы тиіс.

Екінші слайд: Тұтас көрініс
Жас тұлғаның өмірінде АРТ қабылдауды тоқтату туралы шешім қабылдауына 

себептер көп болуы мүмкін:
• Практикалық себептер – тым көп таблетка, тым үлкен таблетка;
• Эмоциялық себептер -  АИТВ-ға қатысты кінә сезімі, өз-өзіне бағытталған стиг-

ма, АИТВ-дан ата-анасынан айырылу;
• Тысқары себептер – мектептегі, достар арасындағы, үйдегі қиындықтар.

Үшінші слайд: Қолдау ұсыну
• Тілектестік білдіріңіз – жастар дәріні күнде ішуі керек,  бірақ  олар кейде осыдан 

жалығып-жабығуы, шаршауы мүмкін.
• Оларға ақыл үйретпеңіз.
• Дәрі ішудің ұнамды себептерін атаңыз – болашақта не істегісі келуі мүмкін, А=Ж.

ii. Пікірталас: Науқастардың емделуге ықылас танытуын тәжірибеде қалыптастыру
АИТВ туралы және АРТ дәрілерінің вирусқа әсері туралы толық ақпарат бола тұра, 

жасөспірімдер шаршауы және дәрі ішуді жалғастырғысы келмеуі мүмкін. Осы жаттығу 
топты емделуге құлық таныту туралы ұнамды идеяларды ілгері бастыру үшін практи-
калық жаттығуларды  пайдалану туралы ойларға оралтады.

• Топтан сұраңыз: жастардың түсінігін және емделуге құлықтылығын қамтама-
сыз ету үшін олар қазір қандай да бір ойындар немесе шаралар өткізе ме?

• Егер кейбірі «иә» деп жауап берсе, қалғандарына айтып беруін өтініңіз;
• 13-ҚОСЫМША жаттығулардың кейбір мысалдарын келтіреді.

iii. Ой-талқы: Жасөспірімнің АРТ қабылдауға ықыласының төмендеуі және әрі қарай-
ғы диспансерлік бақылаудан қашқақтауы сатылары

Уақыт Атауы Өткізу түрі

10 мин Емделуге құлықтылықты түсіну Презентация

20 мин Емделуге құлықтылықты тәжірибеде 
қалыптастыру Пікірталас

20 мин

Жасөспірімнің өміріндегі АРТ қабылдауға 
құлықтылық төмендеуі және әрі қарайғы 
диспансерлік бақылаудан таса болуы мүмкін 
сатылар

Ой талқы

30 мин Ата-аналармен/қамқоршылармен жұмыс жасау Рөлдік ойын

10 мин Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысу Презентация

10 мин Психоәлеуметтік қолдау және ересектерге 
қызмет көрсету жүйесіне ауысу алгоритмі Топтық жұмыс 
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Бала/жасөспірім өмірінің белгілі бір сатыларында қолдауға аса мұқтаж болуы мүм-
кін, осы мақсатта жоспарды бірлесіп жасау қажет.

Қатысушылардан сұраңыз: «Бала өмірінің қай сәттерінде АРТ қабылдау үшін қо-
сымша қолдауға мұқтаж болуы мүмкін?»

Тренерге арналған ескертпелер: 
Негізгі тұстар:
• Емдеуді бастау;
• Дәрі ауыстырғанда – әсіресе, сұйық дәріден таблеткаға көшкенде;
• Өмірдегі ауқымды өзгерістер – ауыр қаза, ажырасу, мектеп ауыстыру, көшу;
• Жасөспірімдік жаста. Созылмалы сырқаттарға шалдыққан барлық жасөспірім-

дер дәл осындай жағдайға тап болады;
• Педиатрия қызметінен ересектерге қызмет көрсету жүйесіне көшкенде (ауы-

су).
Содан соң, топтан аталған уақыт аралықтарында ұсынуға болатын қолдау түрлерін 

қарастыруды өтініңіз.
Тренерге арналған ескертпелер:
• Қатысушылардың есіне мінез-құлықты өзгерту бойынша алдыңғы тренинг 

күндерін салыңыз. Жастардың өмірінің кейбір сәттерінде біз олардың қызмет-
терімізге қызығушылығын қыздырып отыру қажет шығар.

• Емдеуді бастауға балада және ата-анада/қамқоршыда АИТВ және дәрілердің 
жанама әсерлері туралы білім мен түсінік қалыптасуы үшін түрлі ойындар мен 
шаралар кіруі тиіс.

• Дәрі ауыстыру баланың білімін жетілдіруге бағытталуы тиіс, бала дәрі неге ауы-
стырылатынын және қандай жанама әсерлер болуы мүмкін екенін түсінуі ке-
рек.

• Өмірдегі елеулі өзгерістер психологиялық қолдауға, жақындары қаза болған 
жағдайда кеңес беруге, болашақты елестету бойынша жұмыстар атқаруға бай-
ланысты болады.

• Болашақ туралы ұнамды идеялар баста назарда болуы тиіс, А=Ж науқанына, 
сырқаттан айықтыру әдісін тапқанда олардың денсаулығы мықты болуы ке-
рек екеніне көңіл  аударту керек.

• Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне көшкенде оларға жоспарлы қолдау ал-
горитмі қажет.

vi. Рөлдік ойын: Ата-аналармен/қамқоршылармен жұмыс жасау
Көбінесе ата-ананың пікірін, егер сол пікірлер балаға көмектеспесе, өзгерту қиын. 
• Топты екіге бөліңіз.
• Бір топтан бір-бір орындықтан алып, сыртқа қараған шеңбер құрып отыруын 

өтініңіз.
• Екінші топтан бір-бір орындық алып, шеңбердегі адамдарға қарама-қарсы оты-

руын өтініңіз.
• Енді ішкі және сыртқы шеңбер бар.
• Ішкі шеңбердегі қатысушылар -  ата-аналар/қамқоршылар. Оларға нақты 

көзқарас/наным-сенім көрсетілген карточка беріледі (наным-сенімдер тізімін 
14-ҚОСЫМШАДАН қараңыз).

• Сыртқы шеңбердені қатысушылар -  кеңесшілер. Олардың ішкі шеңбердегі 
адамдардың пікірін өзгертуге 4 минут уақыты бар.

• 4 минуттан кейін сыртқы шеңбердегі адамдар келесі адамға ауысып отыруы 
тиіс.
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• Екі рет қайталап, ішкі шеңбердегі адамдардан наным-сенім жазылған кар-
точканы орындықта қалдырып, сыртқы шеңбердегі адаммен орын ауы-
стыруды өтініңіз.

• Енді сыртқы шеңбердегі әр адамды (жұп ауыстыру үшін) тағы да ауысып 
отыруды және рөлдік ойынды бастауды өтініңіз. Осылайша, әрқайсысы-
ның ата-ана/қамқоршы және кеңесші болып көру мүмкіндігі болады.

• Жалпы саны 4 рөлдік ойын өткізу үшін тағы екі рет қайталаңыз.
Енді топтан наным-сенім сценарийлерімен және кеңесші мен ата-ана/қамқор-

шы ретінде жұмыс жасау тәжірибесі туралы пікірімен бөлісуіді өтініңіз. 

v Презентация: Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысу 
Кейбір жасөспірімдер үшін педиатриялық жүйеден ересектерге арналған қыз-

меттер көрсету жүйесіне ауысу ауыр болуы мүмкін, нәтижесінде олар әрі қарайғы 
бақылаудан «сытылып» кетуі (клиникаға баруды доғаруы) және АРТ қабылдауды 
доғаруы мүмкін. Бір жүйеден екіншісіне ауыстыру жоспарлы, дербестендірілген, 
кем дегенде бір жыл, ең дұрысы – одан да көбірек уақыт алатын үдеріс болуы 
тиіс. Жас тұлға өз-өзіне қызмет көрсетуге және дәрігер қабылдауларын өз бетін-
ше тағайындауға толығымен дайын екенін сезінуі тиіс. 
Бірінші слайд: Ауысу

• Әрбір бала бір күні ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысуы тиіс;
• Ауысу қиын болуы мүмкін, көптеген жастар ауруханаға баруды және АРТ 

қабылдауды доғаруы  мүмкін;
• Сол үшін ауысуды жоспарлау және осы туралы әңгімен 14-15 жаста бастау 

маңызды.
Екінші слайд: Жастарға не керек

Ауысу үшін жастар төмендегілерді  істей алуы тиіс: 
• Дәрігер қабылдауын тағайындау;
• АРТ қабылдауды қадағалау;
• Сексуалдық денсаулығын күту;
• Жалпы денсаулығын күту;
• Сұрақтар қою үшін өздерін сенімді сезіну.

Үшінші слайд: Ынтымақтастық
Ауысуға дейін жастар қарым-қатынас орнатуы үшін педиатрия қызметтері 

ересектерге қызмет көрсету жүйесіндегі әріптестерімен ынтымақтастықта жұ-
мыс жасауы тиіс.

Жасөспірімдер емханасы 
Мүмкін болса, педиатр дәрігер және ересектерге арналған дәрігер бар 

жасөспірімдер емханасы аса тиімді болуы мүмкін.
• Барлық жасөспірімдерді бір күнде қабылдауды ұйымдастыру керек.
• Ойыншықтарды алып тастап, жасөспірімдерге арналған ақпараттардың 

көп  (постерлер мен брошюралар, тіскебасарлар, жастарға арналған жур-
налдар) болуын қарастыру керек.

• Жасөспірімдердің қабылдауға ата-анасынсыз/қамқоршысынсыз кіруіне 
қолдау көрсетіңіз.
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Төртінші слайд: Ауысу жоспары
Баланың және отбасының қажеттіліктерін бағалауға негізделген басқа жүйеге 

ауыстыру жоспарында кем дегенде төмендегі талаптар қамтылуы керек:
• Ата-аналарға баланың ересектерге арналған қызметтер көрсету жүйесіне 

ауысқанға дейін тәуелсіз болуына және өз-өзіне қызмет көрсету дағдыла-
рын дамытуына  септесетін қолдау көрсету;

• Мультидисциплиналы команда маманы жасөспірімге клиникаға апара-
тын жолды көрсетеді және онда не болып жатқанын білуі үшін орталықты 
аралатып, ондағы жағдаймен таныстырады;

• АРТ және күтім қызметтерін алуда барлығын өз бетінше ұйымдасты-
ру мәселелері бойынша жасөспіріммен бірлесіп жұмыс жасау, бұл ретте 
жасөспірім АРТ қабылдау, емделуге ықыласты сақтау стратегияларының 
мәнін және т.б. толық түсінетініне көз жеткізу керек.

Бесінші слайд:  Ақпарат алмасу
Жасөспірімді ересек клиникаға ауыстыруға дейін сондағы әріптестерге ар-

налған Тереңдетілген бағалаудан кешенді үзінді-көшірме дайындау қажет, онда 
төмендегілер көрсетілуі тиіс:

• Балаға АИТВ-статусы жарияланған жас.
• Жасөспірімнің  АИТВ және сексуалдық денсаулығына қатысты алған білімі.
• Емделуге ықылас танытуға қатысты  кез-келген қиындықтар немесе дәрігер 

қабылдауын өткізіп алу себептері.

vi Жаттығу: Психоәлеуметтік қолдау және ересектерге қызмет көрсету жүйесіне 
ауысу алгоритмі

• Қатысушылардан өз өңірлерінен келген қатысушылармен бірге топтар құру-
ды өтініңіз.

• Флипчарт парағына «жол» суретін салыңыз.
• «Жолдың» бас жағына «15 жас», ал аяқ жағына – ересектерге қызмет көрсету 

жүйесіне көшерде – «18 жас» деп жазыңыз.
• Топта балаларға 18 жасқа қарай ересектерге қызмет көрсету жүйесіне көшу 

қажет болғанда психологиялық қолдау алу және емдеу барысын басқару үшін 
сіздің ойыңызша керек болуы мүмкін түрлі ақпарат немесе қолдау көрсету 
картасын жасаңыздар.

Әр топтан жасап шыққан «жолын» көрсетуді өтініңіз.
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Тренерге арналған ескертпелер:

Жас Психологиялық қолдау және практикалық білім 

15

• АИТВ-ны толығымен түсіну
• Дәрінің  қалай әсер ететінін түсіну
• Психологпен немесе дәрігермен құпия әңгімелесе алу үшін қабылдауға өз 

бетінше келу
• Ата-ананың қадағалауынсыз  АРТ қабылдау кезінде қолдау алу
• Ең дұрысы, олар барлық жасөспірімдер келетін «жасөспірімдік» уақытта келуі 

керек

16

• Клиникадағы барлық немесе кейбір қабылдауларға ата-анасызсыз/
қамқоршысыз кіру

• Берілген дәрі рецептерін өз бетінше қадағалау
• Сексуалдық денсаулық туралы құпия әңгімелерге қатысу
• Контрацепция әдістерін және А=Ж науқанын жақсы түсіну
• Қан талдамасы нәтижелерін түсіну
• Өзінің АИТВ-статусы туралы басқалармен сөйлескенде қолдау алу

17

• Ересектерге арналған мекемеге педиатрия командасының мүшесімен бірге бару
• Ересектерге арналған дәрігері болатын адаммен танысу және аты-жөнін білу
• Клиникаға педиатрлармен де, ересектерге арналған дәрігерлермен де бірге бару
• Ересек ретінде психологиялық қолдау алуға болатын орындарды білу

18
• Медициналық карталар ересектерге қызмет көрсету жүйесінің командасына 

беріледі
• Жас тұлға денсаулығының барлық тұстарын басқаруға дайын!

Ол нәтижелерді уақыт шектеуіне байланысты беріп үлгермейді, әйтсе де келесі 
жаттығуға көшіңіз. 

3.4 СТАНДАРТТАРДЫ ЕНГІЗУ

Осы соңғы тарау қатысушыларға өз өңірлеріне оралғаннан кейін Стандарт-
тарды қалай енгізетіні туралы ойлануға мүмкіндік береді.

Тренингтің осы тарауында қамтылатын мәселелер:
Барлық Стандарттар

Оқыту мақсаттары:
• Қандай білім алғаны және сол білімнің Стандарттармен қандай байланысы 

бар екені туралы ойлану ;
• Стандарттарды өңірде енгізу кезінде туындауы мүмкін кедергілерді қара-

стыру.
Нәтижелер

Сессия аяқталғаннан кейін қатысушылар:
• Өз өңіріне арналған енгізу жоспары 

Ұзақтығы: 1.20 сағ. (80 мин.)

Уақыт Атауы Өткізу түрі

40 мин Стандарттарды өңірлерде енгзіуді жоспарлау Топтық жұмыс

40 мин Енгізу жоспарларының презентациясы Кері байланыс
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Уақыт Атауы Өткізу түрі

40 мин Стандарттарды өңірлерде енгзіуді жоспарлау Топтық жұмыс

40 мин Енгізу жоспарларының презентациясы Кері байланыс

I. Топтық жұмыс: АИТВ жұқтырған балалар мен жасөспірімдерге және олар-
дың отбасыларына қызметтер көрсету Стандарттарын өңірлерде енгізу 

Бұл – тренингтің соңғы тапсырмасы, оның мақсаты – қатысушыларға Стан-
дарттарды енгізудің нақты жоспарын алып кетуге көмектесу.

• Қатысушылардан өңірлер бойынша өз топтарында қалуды өтініңіз.
• Төмендегі слайды еске салу ретінде қойыңыз.
• Әр топтан тренинг барысында жасаған жұмысын қарастыруды және өз 

өңірінде Стандарттарды енгізу үшін атқарылуы қажет жұмыстар жоспарын 
жасауды өтініңіз.

Бірінші слайд: Стандарттар
1) Емделуге құлықтылықты қамтамасыз ету үшін АИТВ жұқтырған балаларға 

және олардың отбасыларына қолдау көрсету;
2) АИТВ туралы оқыту және жария ету;
3) АИТВ жұқтырған балалардың сексуалдық денсаулығы. Тиісті қызметтерге жі-

беру және ұрпақ жалғастыру денсаулығын сақтау;
4) АИТВ-мен байланысты стигманы және өз-өзіне бағытталған стигманы жою;
5) АИТВ жұқтырған балалардың ересектерге және жасөспірімдерге қызметтер 

көрсету жүйесіне көшуі;
6) АИТВ жұқтырған балаларға күтім көрсететін мультидисциплиналы маман-

дандырылған педиатриялық команданың құзырет аясы;
7) Балаларды және олардың отбасыларын, сонымен бірге ҮЕҰ сарапшыларын 

және жалпы білім беру мектептерін бірлескен жұмысқа жұмылдыру;
8) АИТВ жұқтырған балаларға және жасөспірімдерге қатарластарының қолдау 

көрсетуі;
9)  АИТВ жұқтырған балаларды қорғау;
10) Қызметкерлерге арналған супервизия және қолдау.

• Топтарға осы жаттығуды орындауға 40 минут беріледі, себебі, бұл қаты-
сушылар өздерімен бірге алып кететін енгізу жоспары болады.

• Әр топтың өз енгізу жоспарының презентациясы үшін қосымша 40 минут 
уақыты бар, сонда олар бір-бірімен пікір алмаса алады және басқа өңір-
лердің идеяларын пайдалана алады.

3.5. ТРЕНИНГТІ АЯҚТАУ
Осы соңғы тарауда қатысушылар бағалаудан өтіп, сертификаттар алады.
Ұзақтығы: 1 сағ. (60 мин). 

Уақыт Атауы Өткізу түрі

10 мин Тренингтен кейінгі тест Жаттығу

10 мин Бағалау үлгісін толтыру Жаттығу

40 мин Сертификат тапсыру. Тренингті қорытындылау Кері байланыс
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Время Задания Форма проведения

10 мин Тест по завершении тренинга  Упражнение 

10 мин Заполнение форм оценки Упражнение 

40 мин Вручение сертификатов. Подведение итогов 
учебного курса Обратная связь 

Тренингтен кейінгі тест қатысушылардың АИТВ жұқтырған балалар мен 
жасөспірімдерге және олардың отбасыларына психоәлеуметтік қолдау көрсету 
туралы қорытынды хабардарлық деңгейін бағалау үшін қажет. Сауалнамалар 
құпия түрде өткізіле алады. Артынша тренер барлық қатысушылардың үлгерімін 
бағалай алады. Үлгіні 15-ҚОСЫМШАДАН табасыз.

Бағалау үлгісін толтыру өткізілген тренингті бағалау және әрі қарай жетілдіру 
үшін керек. Үлгіні 16-ҚОСЫМШАДАН табасыз.
Сертификат тапсыру. Тренингті қорытындылау.

Тренерлер қатысушылар бірінші күні тренингтен не күтетіні туралы айтқан-
дарына оралып, тренингті аяқтау үшін пайдалана алады. Балаға бағдарланған 
ұнамды қорытынды мәлімдеме жасаңыз, мысалы:

«АИТВ жұқтырған балаға және оның отбасына тиісінше психологиялық қол-
дау көрсету оған АИТВ-ға көндігуге және толыққанды, мәнді, ұзақ, әрі бақытты 
өмір сүруге мүмкіндік береді».

Содан кейін қатысушыларға сертификаттар тапсырылып, тренинг аяқталады.
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Инжиниринг, 2010. BБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» 
Romanian Angel Appeal Foundation(АИТВ шалдыққан балалармен және 
олардың отбасыларымен әлеуметтік-психологиялық жұмыс жасау: балаға 
АИТВ-мәртебесін жариялау: Әдістемелік құрал / жалпы ред. пед. ғыл. канд. 
Н.Ф.Романова, - К: Инжиниринг, 2010. BБО «АИТВ-мен/ЖИТС-пен өмір сүретін 
адамдардың бүкілукраиналық желісі. «Romanian Angel Appeal Foundation» 
қайырымдылық қоры)

9. Бап «Мифы от родителей», Медицинский психолог КУ «Центр СПИД», Светла-
на Щербакова, негосударственное частное общеобразовательное учрежде-
ние "Лицей "ИСТЭК". 2014(«Ата-аналар айтатын дақпырт әңгімелер» мақала-
сы. «ЖИТС Орталығы» КК Медициналық психологы Светлана Щербакова. 
Мемлекеттік емес жеке меншік жалпы білім беретін мекеме «ИСТЭК» лицейі. 
2014 ж.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Пошаговые модули по проведению тренинга. Инструкция для тренера
При обучении тренерам необходимо соблюдать пошаговые модули, которые 

помогут при предоставлении информации и ответов на вопросы подростков 
(пре-тренинг, сам тренинг и пост-тренинг):

Модуль 1.Мастерство и имидж тренера
• Роли, функции тренера
• Стили работы тренера
• Тренерский типаж 
• Эмоциональные и ресурсные возможности 
• Харизма
• Ступени тренерского лидерства 
• Стилистика работы и контакты с участниками тренинга 
• Самопрезентация тренера и обратная связь
• Соотнесение целей тренинга, тренера и слушателей
• Подводные камни и проблемные зоны
• Типы участников по стилям обучения. Разработка упражнений и инструкций. 

Способы удержания контекста в любой аудитории
• Выбор оптимальной пространственной позиции тренера – дистанция, место-

расположение и т. д.
• Вербальные и невербальные способы влияния на аудиторию, навыки невер-

бальной коммуникации 
• Выражение глаз как индикатор внутренних процессов человека. Определение 

стратегий правды и лжи
• Жесты и мимика. Технология понимания намерений другого человека
• Дистанции общения (горизонтальные, вертикальные, комплексные поведен-

ческие стереотипы)
• Калибровка собственных телесных реакций
• Понимание и использование сильных и слабых сторон личности в работе
• Технические приемы использования голоса как инструмента коммуникации и 

средства передачи информации.

Модуль 2. Современные тренинговые технологии
• Традиционный и интерактивный подход к обучению, принципы интерактивно-

го обучения, возможности применения интерактивных методов. Интерактив-
ные методы. Классификация. Ситуации использования

• Что волнует пациентов? Работа с пациентами до тренинга, составление пред-
ложения и технического задания на тренинг

• Виды тренингов. Возможности и ограничения
• Задачи, решаемые и нерешаемые тренингом

10. EECF Regional seminar on pediatric HIV and Therapeutic Camp. CHIVA. (Балалар-
дың бойындағы АИТВ жұқпасын және оны емдеу туралы аймақтық EECF 
семинары. CHIVA. Магда Конвэйдің лекцияларынан алынған материалдар 
пайдаланылды).

11. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of the Spoiled Identity. – N.J., 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963 (Гоффман Э. Стигма: Бұзылған сәйкестікті 
басқару туралы жазбалар. - Н.Дж., Энглвуд Хиллс: Прентис Холл, 1963)

12. Әдістемелік ұсынымдар: АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен 
өмір сүретін балаларды және жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу 
жөніндегі нұсқаулық. – Алматы. ҚДИАҒО, 2019, 109 б.
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1-ҚОСЫМША. 
Тренинг жүргізудің қадамдық модульдері. Тренерге арналған нұсқаулық
Оқыту барысында тренерлерге қадамдық модульдерді ұстану қажет, олар 

жасөспірімдердің сұрақтарына жауап және ақпарат беру кезінде көмектеседі 
(пре-тренинг, тренинг және пост-тренинг):

1- модуль.Тренер шеберлігі және бейне-беделі
• Тренердің рөлі, қызметтері 
• Тренердің жұмыс мәнері
• Тренер типажы
• Эмоциялық және ресурстық мүмкіндіктері
• Харизма
• Тренердің көшбасшылық сатылары
• Жұмыс стилистикасы және тренинг қатысушыларымен байланыс орнатуы
• Тренердің өзін-өзі таныстыруы және кері байланыс
• Тренингтің, тренердің және тыңдаушылардың мақсаттарын бір-бірімен орай-

ластыру
• Күтпеген кедергілер және түйіткілді салалар
• Оқу мәнерлері бойынша қатысушылардың түрлері. Жаттығулар және нұсқау-

лықтар әзірлеу. Кез-келген аудиторияда контекст сақтап қалу тәсілдері
• Тренердің кеңістіктегі орнын оңтайлы таңдауы – ара-қашықтық, тұратын жері 

және т.б.
• Аудиторияға ықпал етудегу вербальды және вербальды емес тәсілдер, вер-

бальды емес коммуникация дағдылары
• Адамның көз қарасы – оның бойындағы ішкі үдерістердің көрсеткіші. Шын-

дық пен жалған стратегияларды анықтау
• Ым-ишара және бет қимылы. Басқа адамның ниетін түсіну технологиясы
• Қарым-қатынас қашықтығы (көлденең, тігінен, кешенді мінез-құлықтық сте-

реотиптер)
• Өзінің тән реакцияларын іріктеу
• Жұмыста тұлғаның мықты және әлсіз жақтарын түсіну және пайдалану
• Дауысты тілдесу құралы және ақпаратты жеткізу аспабы ретінде пайдалану-

дың техникалық тәсілдері.

2. - модуль. Заманауи тренинг  технологиялары 
• Оқытудың дәстүрлі және интерактивтік әдістемелері, интерактивтік оқыту 

қағидалары, интерактивтік әдістерді қолдану мүмкіндіктері. Интерактивтік 
әдістер. Жіктелім. Пайдаланылатын жағдайлар.

• Емделушілерді не толғандырады? Емделушілермен тренингке дейін жұмыс 
жасау, тренингке арналған ұсыныс және техникалық тапсырма әзірлеу

• Тренинг түрлері. Мүмкіндіктер мен шектеулер
• Тренинг шешетін және шешпейтін міндеттер
• Тренингтің құрамдас бөліктері және тренингті жобалау кезеңдері
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• Open space technology: ашық кеңістік технологиясы
• Алдына мақсат қойған адамдар
• Туылатын идеялар
• Жөн сілтейтін тренер
• Тренингтің классикалық ұйымдастырушы құралдары:
• Ой-талқы
• Ворк-шоп
• Жобалық бағыттар
• Рөлдік ойындар жүйесі. Жаңа көзқарас 
• Тарату
• Тура, кері, қарама-қарсы рөлдік ойын
• Ашық, жасырын, дамытушы рөлдік ойын
• Жұптық, топтық, қосылған рөлдік ойын
• Сауалнамалар, ауысулар, көңіл аудару
• Мақсатты нұсқаулықтар әзірлеу.

3 - модуль. Тренингті әзірлеу
• Тренингті құрастыру 
• Тренинг жоспары
• Тренинг модульдері, көпірлері
• Тренингтің толқынды динамикасы
• Екпіндер мен қармаулар
• Тренинг жұмысының деңгейлері және дербес микротехникалар
• Тренинг мақсаттары мен міндеттерін белгілеу
• Тренингтің негізгі логикасын құрастыру
• Құрылымы және құрылымдық жаттығулар
• Тренингті егжей-тегжейлі жобалау. Тренер картасы
• Семинарларды жоспарлаудың жаңа әдістемелері. Сызбалар, модельдер пай-

далану
• Кеңістікті ұйымдастыру
• Топтық және жеке талдау
• Мәселелермен жұмыс жасау
• Нәтижеге қол жеткізуге  тырысу
• Трансляция
• Ұсынымдар
• Топта жұмыс жасау ережелері мен қағидалары.

4- модуль. Топты басқару
• Тренингтегі коммуникация процесі: ақпарат тарату сызбасы, қағидалары, ар-

налары, ақпарат таратудағы тосқауылдар, тиімді тілдесу қағидалары
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• Топта коммуникативтік ойындар ойнау
• Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған топтар арасындағы айыр-

машылықтар
• Ұйымдастырылмаған топтағы рөлдер. Тренинг өткізуді бастау
• Тренингтік топтағы бүлдіргіш рөлдерді анықтау және түзеу
• Шағын топтар теориясы. Топтық динамика. Топтық динамикаға әсер ететін 

факторлар
• Топтық динамикамен және топтық агрессиямен жұмыс жасау. Ұйымдасты-

рылған топтағы рөлдер. Қиындық тудыратын тыңдаушылар
• Клиенттермен топтық және жеке жұмыс жасаудағы күрделі жағдайлар
• Теріс эмоцияларды бейтараптандыру әдістері 
• Қақтығыс жағдайындағы сындарлылық күйі және мінез-құлқы
• Қатысушылардың эмоциялық күйін ауыстыру
• Топтың шаршаңқылығын және ширығуын жою
• Топты жұмысқа қалай жұмылдыру керек
• Жекелеген қатысушылардың топ жұмысынан шығып қалу жағдайлары. Тре-

нер оларды жұмысқа қалай қоса алады
• Коммуникативтік ойындар өткізу. Дебрифинг – ойыннан кейін қалай сұрақ 

қою керек
• Топтық талқылауды ұйымдастыру барысы
• Топтық шешімдер қабылдау әдістері және техникалары. Талқылау форматта-

ры.
5 - модуль. Тренингтен кейін сүйемелдеу және қол жеткізген нәтижелерге мони-

торинг жүргізу 
• Тренингтен кейінгі сүйемелдеуді және тиімділік мониторингін әзірлеу 
• Тесттер, анкеталар, алғыс хаттар, қолдау топтары, Ғаламтор арқылы қолдау 

және т.б.
Оқыту модулі
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Время Занятия Форма проведения

09:00 Что мешает ребенку принимать АРТ Мозговой штурм

09:10 Оценка, ориентированная на ребенка Презентация

09:20 Потребности ребенка в развитии и процветании Групповая работа 

09:40 Конкретные потребности или препятствия, которые может создать 
ВИЧ для развития и благополучия ребенка Групповая работа 

10:00 Презентация результатов групповой работы Обратная связь,   
дискуссия

10:40 Комплексная оценка и кейс-менеджмент семей Презентация

10:20 Согласие, несогласие Упражнение

11:00 ПЕРЕРЫВ

11:20 Внедрение оценки и кейс-менеджмента в практику: сценарии 
приверженности лечению Групповая работа 

12:00 Презентация выводов по сценариям приверженности лечению Обратная связь,  дискуссия

12:40 Подведение итогов работы по оценке Презентация

12:45 Препятствия и решения для реализации комплексных оценок Дискуссия/ мозговой 
штурм

13:00 ОБЕД

14:00 Организация междисциплинарного подхода в кейс-менеджменте Презентация

14:20 Функциональные обязанности членов команды Групповая работа 

14:45 Координация МДК Дискуссия

15:00 Понимание приверженности лечению Презентация

15.30 Перерыв

15:50 Отношения, половое созревание и сексуальное здоровье Презентация

16:05 Виды бесед в разном возрасте Групповая работа 

16:25 Обмен идеями Обратная связь

16.55 Препятствия для работы: отношения, половое созревание, 
сексуальное здоровье Дискуссия

17:05 Составление карты услуг в области сексуального и репродуктивного 
здоровья для подростков Групповая работа 

17:15 Презентация 3 идей для совместной работы Обратная связь

17:30 Завершение

2-ҚОСЫМША:  Тренингтің толық бағдарламасы

3 күнге арналған бағдарлама, үзілістермен. 
БІРІНШІ КҮН

Уақыт Шара Өткізу түрі

09:00 Алғы сөз Баяндама

09:10 Қатысушыларды таныстыру ойыны Жаттығу

09:30 Қатысушылардың тренингтен не күтетінін 
анықтау Ой-талқы

09:40 Оқыту ережелері Ой-талқы

09:50 Тренингке дейінгі тест Тест

10:00

БҰҰ-ң  Бала құқықтары жөніндегі конвенци-
ясы және АИТВ-мен өмір сүретін балаларды 
психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқау-
лықтың қысқаша мазмұндамасы 

Презентация

10:20 Келісу, келіспеу Жаттығу

11:00 ҮЗІЛІС

11:20 Балалармен және отбасылармен  АИТВ тура-
лы әңгімелесу Презентация

11:35 Сценарийлер: балалардың құқықтары және 
тәжірибеде АИТВ диагнозын атау Топтық жұмыс 

12:10
Отбасылармен жұмыс жасау: балаға 
АИТВ-мәртебесін  жария етуге ата-анасының/
қамқоршысының ақпараттық келісімін алу

Рөлдік ойын

12:50 Жария ету сатылары Презентация

13:00 ТҮСКІ АС

14:00 Коммуникация модельдері Презентация

14:20 Баламен тілдесудің үздік тәжірибесін көрсету Тренерлердің рөл-
дік ойыны

14:30 Ата-аналарға/қамқоршыларға арналған АИТВ 
туралы оқыту бағдарламасын әзірлеу Ой-талқы

14:40
Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту 
бағдарламасын әзірлеу: тақырыптар, оқыту 
әдістері, білімді бағалау 

Топтық жұмыс

15.20 ҮЗІЛІС

15:40
Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту 
бағдарламасын әзірлеу: тақырыптар, оқыту 
әдістері, білімді бағалау

Топтық жұмыс 
презентациясы 
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Уақыт Шара Өткізу түрі

09:00 Алғы сөз Баяндама

09:10 Қатысушыларды таныстыру ойыны Жаттығу

09:30 Қатысушылардың тренингтен не күтетінін 
анықтау Ой-талқы

09:40 Оқыту ережелері Ой-талқы

09:50 Тренингке дейінгі тест Тест

10:00

БҰҰ-ң  Бала құқықтары жөніндегі конвенци-
ясы және АИТВ-мен өмір сүретін балаларды 
психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқау-
лықтың қысқаша мазмұндамасы 

Презентация

10:20 Келісу, келіспеу Жаттығу

11:00 ҮЗІЛІС

11:20 Балалармен және отбасылармен  АИТВ тура-
лы әңгімелесу Презентация

11:35 Сценарийлер: балалардың құқықтары және 
тәжірибеде АИТВ диагнозын атау Топтық жұмыс 

12:10
Отбасылармен жұмыс жасау: балаға 
АИТВ-мәртебесін  жария етуге ата-анасының/
қамқоршысының ақпараттық келісімін алу

Рөлдік ойын

12:50 Жария ету сатылары Презентация

13:00 ТҮСКІ АС

14:00 Коммуникация модельдері Презентация

14:20 Баламен тілдесудің үздік тәжірибесін көрсету Тренерлердің рөл-
дік ойыны

14:30 Ата-аналарға/қамқоршыларға арналған АИТВ 
туралы оқыту бағдарламасын әзірлеу Ой-талқы

14:40
Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту 
бағдарламасын әзірлеу: тақырыптар, оқыту 
әдістері, білімді бағалау 

Топтық жұмыс

15.20 ҮЗІЛІС

15:40
Баланың жасына қарай АИТВ туралы оқыту 
бағдарламасын әзірлеу: тақырыптар, оқыту 
әдістері, білімді бағалау

Топтық жұмыс 
презентациясы 

Уақыт Шара Өткізу түрі

09:00 Балаға АРТ қабылдауға не кедергі келтіреді Ой-талқы

09:10 Балаға бағдарланған бағалау Презентация

09:20 Баланың даму және өркендеу қажеттіліктері Топтық жұмыс

09:40
АИТВ тудыра алатын және балаға дамуға 
және өркендеуге тосқауыл бола алатын нақты 
қажеттіліктер немесе кедергілер 

Топтық жұмыс 

10:00 Әр топтың жұмыс нәтижелерімен таныстыруы Кері байланыс 
және пікірталас

10:40 Отбасы жағдайларын кешенді бағалау және 
алып жүру Презентация

11:00 ҮЗІЛІС

11:20
Бағалау жүргізу  мен жағдайларды алып жүру-
ді тәжірибеге енгізу: емделуге құлықтылық 
сценарийлері 

Топтық жұмыс 

12:00 Емделуге ықылас таныту сценарийлері бойын-
ша қорытындылармен таныстыру

Кері байланыс 
және пікірталас

12:40 Бағалау бойынша жұмыс нәтижелерін қоры-
тындылау Презентация

12:45 Кешенді бағалауды жүзеге асырудағы кедер-
гілер мен шешімдер 

Пікірталас/ ой-
талқы

13:00 ТҮСКІ АС

14:00 Кейс-менеджментте мультидисциплиналы 
әдістемені ұйымдастыру Презентация

14:20 Команда мүшелерінің функционалдық міндет-
тері Топтық жұмыс

14:45 МДТ үйлестіру Пікірталас

Уақыт Шара Өткізу түрі

16.30 АИТВ жөнінде консультация берудің жалпы 
қағидалары Презентация

16:50 Балаға/жасөспірімге консультация беру Рөлдік ойын

17:20
Жасөспірімдермен тілдесу кезінде ата-
аналарға/қамқоршыларға және кеңесшілерге 
арналған ұсынымдар 

Пікірталас/ой-
талқы

17:30 Аяқталуы

ЕКІНШІ КҮН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 
Игра для знакомства

Это приложение предлагает некоторые идеи для начального ознакомительного 
раунда. Используйте одну из них.

Упражнение для знакомства «Знакомая история».
Участники представляются – называют имя, откуда прибыли, род занятий. Затем 

тренер просит их объединиться в две команды и в течение 5 минут придумать 2 кол-
лективные истории, содержащие данные о каждом участнике команды.

Например: «Мы приехали из Караганды и Астаны. У нас на семерых пять кошек, 
три собаки и игуана. На всю команду у нас три папы по имени Александр, два левши 
и все были на утреннике снежинками и зайчиками».

Упражнение для знакомства «Снежный ком».
Тренер дает задание участникам придумать прилагательное, начинающееся на ту 

же букву, что и его имя, и характеризующее его индивидуальность. Первый участник 
называет свое имя и прилагательное, каждый следующий повторяет имена с при-
лагательными представившихся до него участников, и добавляет свое. Последнему 
участнику придется повторить имена с прилагательными всех участников. 

Например: «Мурат мудрый, Ольга оригинальная, Асель активная» и т.д.
Упражнение для представления «Никто не знает, что я…»

Упражнение подходит для уже знакомых друг с другом участников, например, ра-
ботающих в одном коллективе. Участники становятся в круг, по очереди выходят в 
центр и объявляют какой-то факт своей биографии, о котором не знают присутству-
ющие.  

Например: «Никто не знает, что я играю на фортепиано».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 
Опрос перед тестированием

Следующие вопросы перед тестированием предназначены для того, чтобы составить карту 
изменений в убеждениях участников и их понимании, касающихся практики, ориентированной 
на ребенка, и прав детей. Они охватывают следующие темы.

1. Отношение к раскрытию статуса ВИЧ ребенку;

2. Отношение к пониманию опыта родителей/опекунов и как они могут повлиять на их реше-
ния по воспитанию детей;

3. Понимание того, как жизненный опыт ребенка влияет на его приверженность лечению;

4. Отношение к беседе с детьми о сексе;

5. Отношение к тому, что такое стигма и как мы можем стигматизировать в нашей практике;

6. Понимание необходимости вовлечения людей в изучение ВИЧ (детей и родителей/опеку-
нов).

Попросите участников заполнить поле сверху своими инициалами и двумя последними циф-
рами года своего рождения. Подчеркните, что это конфиденциально, но вы можете отслеживать 
любые изменения, которые провоцирует тренинг.

Уақыт Шара Өткізу түрі

09:00 Балаға зорлық-зомбылық көрсетілгенін 
анықтау Презентация  

09:30 Жағдаяттық тапсырма Жаттығу

09:50 Баланың қорғалуын қамтамасыз ету Презентация

10:10 Әр өңір үшін АИТВ бар балаларды қорғау 
кезіндегі шара қолдану алгоритмін жасау Топтық жұмыс

10:40 Қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету Пікірталас

11:00 ҮЗІЛІС

11:20 Стигманы түсіну Презентация

11:30 «Стигма қуыршағы», жастарға АИТВ стигмасы 
қалай әсер ете алатынын түсінуге көмектесу 

Практическое 
жаттығу

12:10 Емделуге ықылас танытуды түсіну Презентация

12:20 Емделуге ықылас танытуды  тәжірибеде 
қалыптастыру Пікірталас

ҮШІНШІ КҮН

Уақыт Шара Өткізу түрі

15:00 Емделуге ықылас танытуды  түсіну Презентация

15.30 Үзіліс

15:50 Қарым-қатынас, жыныстық  жетілу және 
сексуалдық денсаулық Презентация

16:05 Түрлі жас кезеңдеріндегі әңгімелесу түрлері Топтық жұмыс

16:25 Идея алмасу Кері байланыс

16.55

Қарым-қатынас, жыныстық  жетілу және 
сексуалдық денсаулық бойынша жұмыс 
жасауға қатысты қандай кедергілер және 
мәселелер бар?

Пікірталас

17:05
Жасөспірімдерге арналған сексуалдық және 
ұрпақ жалғастыру денсаулығы саласында 
қызметтер картасын жасау

Топтық жұмыс

17:15 Бірлескен жұмысқа арналған 3 идея 
презентациясы Кері байланыс

:30 Аяқталуы
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3-ҚОСЫМША: 

Танысуға арналған ойын
Осы қосымша бастапқы таныстыру кезеңіне арналған идеяларды  ұсынады. Со-

лардың біреуін пайдаланыңыз.

«Таныс оқиға» танысуға арналған жаттығу
Қатысушылар өздерін таныстырады – аты-жөнін, қайдан келгенін немесе немен 

айналысатынын  айтады. Содан соң, тренер оларды екі командаға топтап, 5 минут 
ішінде әр команда мүшесі туралы мәліметтер енгізілген 2 ұжымдық оқиға ойлап та-
буды тапсырады.

Мысалы: «Біз Қарағандыдан және Астанадан келдік. Жетеуімізде бес мысық, үш 
ит және игуана бар. Бүкіл командада Александр есімді үш әке, екі солақай бар, әрі 
балабақшадағы таңертеңгілікте бәріміз қар ұшқыны және қоян болғанбыз».

«Жентек қар» танысуға арналған жаттығуы
Тренер қатысушыларға өз есімінің бірінші әрпінен басталатын және жеке бас ерек-

шелігін сипаттайтын сын есім ойлап табуды тапсырады. Бірінші қатысушы өз есімін 
және сын есімді айтады, әрбір келесі қатысушы оның алдында өзін таныстырып кет-
кен қатысушылардың есімін сын есімдерімен бірге қайталап, өзінікін қосады. Соңғы 
қатысушыға барлық қатысушылардың есімдері мен сын есімдерін қайталауға тура 
келеді.

Мысалы: «Мұрат маңғаз, Ольга ойшыл, Әсел әсерленгіш» және т.с.с.

13:00 ТҮСКІ АС

14:00 Ата-аналармен/қамқоршылармен жұмыс 
жасау Рөлдік ойын

14.30 Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне ауысу Презентация

14:40 Психоәлеуметтік қолдау және ересектерге 
қызмет көрсету жүйесіне ауысу алгоритмі Топтық жұмыс

14:50 Стандарттарды өңірлерде енгізуді жоспарлау Топтық жұмыс

15.30 Үзіліс

15:50 Енгізу жоспарларының презентациясы Кері байланыс

16:30 Тренингтен кейінгі тест Жаттығу

16:40 Бағалау үлгісін толтыру Жаттығу

16:50 Сертификат тапсыру. Тренингті 
қорытындылау Кері байланыс

17:30 Аяқталуы
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ТЕСТ АЛДЫНДАҒЫ САУАЛНАМА 

Тренингтен кейінгі тест нәтижелерімен салыстырыңыз.
Осы сауалнама толығымен құпия болып табылады.

Оқу барысын бақылап отыру мақсатында осы алаңда аты-жөніңіздің бас әріптерін 
және туған жылыңыздың соңғы екі санын жазыңыз:

1. Барлық жастағы балалар өз АИТВ-мәртебесін  білуге құқығы бар.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен 

келіспеймін

«Менің .... екенімді ешкім білмейді» танысуға арналған жаттығуы
Жаттығу бір-бірімен таныс қатысушыларға, мысалы, бір ұжымда жұмыс жасай-

тындарға лайық. Қатысушылар дөңгелене тұрып, кезек-кезек ортаға шығып, өз 
өмірбаянынан басқа қатысушылар білмейтін бір деректі айтады.

Мысалы: «Менің фортепьянода ойнайтынымды ешкім білмейді».  

4-ҚОСЫМША: 
Тест алдындағы сауалнама

Тест алдындағы келесі сұрақтар балаға бағдарланған тәжірибеге және балалар-
дың құқықтарына қатысты қатысушылардың наным-сенімдерінде және түсінік-
терінде орын алатын өзгерістер картасын жасауға арналған. Олар келесі тақырып-
тарды қамтиды:

1. Балаға АИТВ-мәртебесін жария етуге қатысты көзқарасы;

2. Ата-аналардың/қамқоршылардың тәжірибесін және оның балалардың тәрбие-
леуге қатысты шешімдеріне қалай әсер ете алатынын түсінуге қатысты көзқара-
сы;

3. Баланың өмірлік тәжірибесі оның емделуге ықылас танытуына не әсер ететінін 
түсіну;

4. Балалармен жыныстық қатынас туралы әңгімелесуге қатысты көзқарасы;

5. Стигма деген не екеніне және біз тәжірибемізде  стигмаға не себепті жол бе-
ретінімізге қатысты көзқарасы;

6. Адамдарды (балалардың және ата-аналарды/қамқоршыларды) АИТВ-ны зерт-
теуге қатыстыру қажеттілігін түсіну.

Қатысушылардан жоғарғы жақтағы алаңды аты-жөндерінің бас әріптерімен 
және туған жылының соңғы екі санымен толтыруды өтініңіз. Сауалнама құпия 
екенін, бірақ сіз тренинг тудыруы мүмкін кез-келген өзгерістерді бақылап отыра 
алатыныңызды ерекше атап өтіңіз.
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5-ҚОСЫМША: 

Келісу, келіспеу

Оқып шығу қажет пікірлер (сіз әрдайым мағынасыз бір пікірден бастай аласыз, 
мысалы, «Әр адам таңғы асқа ірімшек жеуі керек» немесе «Дәрігерлер тегін шоколад 
таратуы тиіс»).

1. Когнитивтік дамуы қалыпты 9 жасар бала өз АИТВ-мәртебесін білуі тиіс.

2. Когнитивтік дамуы қалыпты 11 жасар бала, егер тіпті ата-анасы келіспесе де, өз 

2. Балаға АРТ бермейтін ата-ана/қамқоршы - нашар ата-ана/қамқоршы.

3. Егер бала АРВ дәрілерін қабылдамаса, оны бірнеше аптаға ауруханаға жатқызып, 
оларды қабылдауды үйрету керек.

4. Балалармен және жастармен жыныстық қатынас туралы әңгімелесу оларды 
жыныстық қатынасқа түсуге итермелейді.

5. ЖИТС-орталықтардағы мамандар өз жұмысы барысында балаларға қатысты 
стигма көрсетілуіне жол беруі мүмкін.

6. Біз балалармен және ата-аналармен/қамқоршылармен АИТВ туралы ақпарат-
пен қалай бөлісетінімізге көңілім толады

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен 

келіспеймін

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен 

келіспеймін

Толығымен 
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АИТВ-мәртебесін  білуі тиіс.

3. Когнитивтік дамуы қалыпты 15 жасар бала, егер тіпті ата-анасы келіспесе де, өз 
АИТВ-мәртебесін  білуі тиіс..

Содан соң, пікірталастан кейін, 3-ші сұраққа қосымша сұраңыз: «Бұл бала жыны-
стық қатынасқа түсу жағынан белсенді, осы жайт жауабыңызды өзгерте ме?»

6-ҚОСЫМША: 

Сценарийлер: Балалардың құқықтары және АИТВ-мәртебесін тәжірибеде 
жария ету

1-сценарий 

София – 12 жаста, ол 3 жасында ауруханада АИТВ шалдыққан. 4 жасынан бастап 
АРТ қабылдайды. Ата-анасы оның АИТВ шалдыққанын білгенін қаламайды. Тым жас, 
түсінбейді, балалық шағын бұзады дейді. Қызға сырқаты туралы айтуға болмайды де-
геннен танбайды. 

Соңғы уақытта Софияның қан талдамасының нәтижелері ол АРТ қабылдамай жүр 
деген болжам жасауға негіз береді. Кішкентай кезінде оған беріп жүрген дәрілерді 
дәрумен деп алдарқатқан, ал анасы болса, Софияның дәріні күнде аузына салатынын 
көріп жүргенін айтады, бірақ оның ағзасындағы CD4 жасушаларының саны және ви-
рустың бар болуы Софияның дәрі ішпей жүргенін көрсетеді. София – өте ақылды қыз.
2-сценарий 

Темір - 9 жаста. Ол 6 жасынан бері АИТВ-мен ауырады, ауруханада емделіп жүрген-
де шалдыққан. Отбасы медицина қызметкерлеріне сенбейді және олар (отбасы мү-
шелері) медицина қызметкерлерінің  айтқанның бәрін істесе, балаларының жағдайы 
тек нашарлай түседі деп ойлайды. Олар көбінесе қабылдауға келмейді, ал келсе, еш-
теңе айтпайды немесе қатты ашуланып, қызметкерлерге баланы өлтіруге тырысып 
жатқанын айтып, кінәлайды. 

Темірдің ағзасында CD4 жасушаларының саны өте аз, ол жуық айларда АРТ қабыл-
дауы тиіс. Отбасы болса, дәрі баланы улайды дейді және енді тек құдай ғана көмекте-
се алады деп сенетіндіктен, дұға жасайды.
3-сценарий  

Әмина - 15 жаста. Туа сала АИТВ шалдыққан. Анасы қайтыс болған, әкесі жайлы еш 
мәлімет жоқ. Тәтесімен бірге тұрады. Өте тұйық, үнемі бақытсыз болып көрінеді. Әми-
наға АИТВ шалдыққаны 14 жасқа толғанда ғана айтылған. Тәтесі отбасында осы ту-
ралы басқа ешкім білмеуі тиіс дейді. Әмина АРТ дәрілерін төсегінің астындағы қорап-
та тығып ұстауға мәжбүр, ал тәтесі оны отбасындағы басқа балалардан үнемі бөлек 
тамақтандырады. Әминаға арналған арнайы ас ішу құралдары және тәрелкелері бар. 
Ауруханада тәтесі Әмина есейгенде оған ешкім үйленгісі келмейтіндіктен, онымен не 
істейтінін білмейтінін жиенінің көзінше жиі айтады.

7-ҚОСЫМША: 

Рөлдік ойын: Балаға АИТВ-мәртебесін  жариялауға ата-анасының/қамқоршы-
сының ақпараттық келісімін алу
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1: Қорқыныш
• Сіз балаңызды қатты жақсы көресіз. Оған АИТВ жұқтырғанын айтуды қаламай-

сыз, себебі, АИТВ-дан қатты қорқасыз. Сіз жай ғана ештеңе болып жатпағандай 
кейіп танытқыңыз келеді. Сіз тіпті «АИТВ» деген сөздің өзін айта алмайсыз.

• Ешкім ешқашан сізге АИТВ туралы түсіндірмеген. Үйдегі ортақ табақтарды және 
шыныларды пайдаланса, балаңыз АИТВ-ны барлық отбасы мүшелеріне жұқты-
рады деп ойлайсыз.

• Сіздің ойыңызша, балаңызға мектепке бармаған жөн, себебі, АИТВ-ны басқа-
ларға жұқтыруы мүмкін. Сіздің үрейіңіз қашқан. Балаңыз үшін, отбасыңыз үшін 
қорқасыз, әрі осы туралы біліп қойса, адамдар сіздерге не айтатынынан және не 
істейтінінен қорқасыз.

• Сіз үшін АИТВ - қорқынышты, масқара ауру, сондықтан, балаңызда АИТВ-дан 
басқа сырқат болғанын қалайсыз.

2: Стигма және өз-өзіне бағытталған стигма
• АИТВ – сіз тіпті елестете алмаған ең қорқынышты жайт. Оның сізде және ба-

лаңызда бар екенін білмей тұрғанда, тек секс-бизнес қызметкерлерінде, на-
шақорларда және гомосексуалистерде ғана болады деп ойлағансыз.

• Сіздің үрейіңіз қашқан. Балаңыз үшін, отбасыңыз үшін қорқасыз, әрі осы туралы 
біліп қойса, адамдар сіздерге не айтатынынан және не істейтінінен қорқасыз.

• Сіз үшін АИТВ - қорқынышты, масқара ауру, сондықтан, балаңызда АИТВ-дан 
басқа сырқат болғанын қалайсыз. Балаңызды қатты жақсы көресіз және осын-
дай жайт орын алғанына сене алмайсыз.

• Осы себепті балаңыз диагнозы туралы ешқашан білмегенін қалайсыз.

3: Балалық шақты сақтап қалу
• Сіз үшін АИТВ – сұмдық жайт.
• Балаңызды жақсы көресіз және, егер оған АИТВ-мәртебесі  туралы айтса, оның 

пәктігіне және балалық шағына балта шабылады деп ойлайсыз.
• Сіздің ойыңызша, егер оған бәрін айтса, ол қатты жабырқайды, үнемі жылай-

ды, ойнағысы келмейді, ешқашан күлмейтін болады. Өз балалық шағыңызды 
бақытты және бейқам күйінде есіңізде сақтап қалғансыз және балаңызға да 
дәл сондай балалық шақты қалайсыз.

• Балаңыз есейгенше күте тұрғыңыз келеді – осылайша оның дәл сіздікі сияқты 
балалық шағы болады.

4. Өзін кінәлі сезіну және айыптау 
• Сіз АИТВ-ны тек секс-жұмыскерлер және нашақорлар ғана жұқтырады деп ой-

лағансыз, ал енді сіз жұқтырдыңыз, ұяттан өртеніп барасыз.
• Сіз ешқашан ешкімге АИТВ жұқтырғаныңызды айтқан емессіз және қалай айту 

керек екенін тіпті елестете де алмайсыз.
• Балаңызды жақсы көресіз және оған АИТВ жұқтырғаныңыз үшін өзіңізді сон-

дай кінәлі сезінесіз. Бұл – сіздің кінәңіз деп ойлайсыз.
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• АИТВ жұқтырғаныңыз үшін өзіңізді жек көресіз және балаңыз да сізге ашула-
нып, жек көріп кетеді деп ойлайсыз. Көз алдыңызға оның сізбен ешқашан сөй-
леспейтінін және басқаларға да сізді жазалау керек деп айтатынын елестетесіз.

8-ҚОСЫМША: 
SSHADESS үлестірме материалы
SSHADESS скринингі

SSHADESS скринингі кезінде сіз қоя алатын негізгі сұрақтар төменде келтірілген. 
Оң немесе үрей тудыратын жауаптар осында көрсетілгеннен де терең сауалнаманы 
талап етеді.

Strengths (Мықты қасиеттері): Не істегенді жақсы көресің? Өзіңді қалай сипаттар 
едің? Айтшы, ең үлкен мақтанышың не? Жан достарың сені қалай сипаттар еді?

School (Мектеп): Мектепте ең ұнайтын/ең ұнамайтын не? Сабақтан қанша күн қал-
дың немесе сұраңдың немесе кешіктің? Бағаларың қалай? Былтырғы жылдан өзгеше 
ме? Мектепте қолыңнан келгеннің барлығын жасап жүрмін деп санайсың ба? (Егер 
«жоқ» болса) неге? Не кедергі? Мектепке баратын жолда және мектепте өзіңді қауіпсіз 
сезінесің бе? Дене шынықтыру сабағына барасың ба? Есейгенде немен айналысқың 
келеді?

Home (Үйде): Кіммен тұрасың? Отбасында қандай да бір өзгеріс бар ма? Егер то-
рығуды сезінсең, отбасыңмен сөйлесе алар ма едің? Бірінші кімге баратын едің?

Activities (Іс-шаралар): Достарың саған жақсы қарай ма? Отбасыңнан тыс сен сенім 
арта алатын жан досың немесе ересек адам бар ма? Былтыр өткізілген іс-шараларға 
әлі де қатысып жүрсің бе? Көңіліңе жайлы қандай істер жасайсың? Достарыңмен 
бұрын қанша уақыт өткізсең, қазір де сонша уақыт өткізесің бе?

Drugs/Substance Use (Есірткі/заттек қолдану): Достарың шылым, есірткі немесе 
ішімдік туралы айта ма? Шылым шегесің бе? Ішімдік ішесің бе? Ал сен желім иіскедің 
бе, анаша шегіп көрдің бе, дәрі ішіп көрдің бе немесе басқа бір есірткі қолданып көрдің 
бе? Тартқанда, ішкенде немесе шеккенде/егер тартсаң, ішсең немесе шексең, өзіңді 
қалай сезінесің немесе олар саған не береді?

Emotions/Eating/Depression (Эмоциялар/Тамақтану/Депрессия): Торығуды сезініп 
көрдің бе? Адамдар жүйкеңді бұрынғыдан бетер тоздыра ма? Әдеттегіден әлдеқайда 
зерігіп жүрсің бе? Қатты күйгелектенесің бе? Соңғы уақытта ұйқыға қатысты қиын-
дықтар болды ма? (Егер болса) қандай қиындықтар? Сенің ойыңша, сен дұрыс та-
мақтанасың ба? Сен салмақ жинауға немесе салмақ тастауға тырысып көрдің бе? 
Айтшы, неге? Өзіңді жабырқау, мұңлы немесе депрессияда сезіңдің бе? Саған өзіңе 
немесе басқаларға зақым келтіру туралы ойлар келді ме? Өзіңе бұрын-соңды зақым 
келтіруге әрекеттеніп көрдің бе?

Sexuality (Сексуалдылық): Саған біреу ұнай ма? Сол адам туралы айтып берші 
(гендерлік тұрғыдан бейтарап тілді қолданыңыз). Сексуалдық сезімдерді сезіну сен 
үшін ыңғайлы ма? Сексуалдық тұрғыдан не істеп көрдің? Сүйісу? Қол тигізу? Ауыз-
бен жыныстық қатынасқа түсу? Жыныстық қатынасқа түсіп көрдің бе? Жыныстық 
қатынасқа түсу жайлы болды ма? Қорғану үшін не істейсің? Жүкті болып қаламын 
деп уайымдап көрдің бе? Жыныстық жолмен таралатын ауру жұқтырамын немесе 
жұқтырдым деп уайымдап көрдің бе?

Safety (Қауіпсіздік): Мектепте төбелес жиі болып тұра ма? Мектепте өзіңді қауіпсіз 
сезінесің бе? Қорлық көрсету оқиғалары болып тұра ма? Саған біреу қорлық көрсетіп 
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көрді ме? Өзіңмен бірге қандай да бір қару алып жүресің бе? Төбелесе кететіндей 
сені не қатты ашуландыра алады? Сен қаламаған кезде саған біреу физикалық неме-
се сексуалдық жағынан қол тигізді ме? Жігітің/қызың сені қызғана ма? (Қызғаныш 
- бақылауда ұстаудың, зорлық-зомбылықшыл болуы ықтимал қарым-қатынастың 
ерте белгісі). Жігітіңмен/қызыңмен ұрсысып көрдің бе? Төбелестер болды ма? Отба-
сында немесе үйде бір-біріне қол көтергенді көріп пе едің? Былапыт сөздер айтқанда-
рын ше? Заттарды лақтырғанын немесе бірі-бірі ұрғанын ше? 

Осы жерде келтіріген ақпарат медициналық қызмет немесе дәрігер кеңестерінің 
орнына қолданылмауы тиіс. Жеке жайттар және мән-жайлар негізінде дәрігеріңіз 
кеңес етуі мүмкін әртүрлі емдеу жолдары болуы мүмкін. Авторлық құқық © 2014 
Американдық педиатрия академиясы. Reaching Teens (Жастарға жеткізу): жасөспірім-
дердің өміршеңдігін құлыптастыру және дұрыс дамуын қолдау үшін тұлғаның мықты 
қасиеттеріне негізделген коммуникация стратегиялары. Коммерциялық емес білім 
беру мақсатында жеке-дара көшірмелеуге рұқсат етіледі. 

9-ҚОСЫМША: 
Жалпы балалардың жағдайын жүргізу бойынша үлестірме материалдар
Кейс-менеджмент алгоритміне кіріспе: 9 қадам 

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

Жоғары қатерлі жағдайды басқару кешенді түрде мультидисциплиналы деңгейде 
денсаулық сақтау мекемесіндегі, сонымен қатар, басқа ведомстволардағы (мысалы, 
әлеуметтік қорғау, білім органдары, ішкі істер департаменті, әкімдік, үкіметтік емес ұй-
ымдар және басқалары) түрлі мамандардың қатысуымен жүргізіледі.

Жағдайды жүргізу алгоритмі

1
2

3
4

5

6
7

8
9
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медицинские, или поведенческие проблемы) в соответствующие органы. Также необходимо 
проводить координацию услуг, особенно в переходный период, мониторинг и оценку оказания 
услуг при завершении получения помощи. 

Работа в группах «10 шагов эффективного планирования сопровождения семьи».
Как показала практика работы со случаем в пилотировании универсальной прогрессивной 

модели, многие сотрудники не понимали важность четкого алгоритма при составлении плана, и 
не привлекали к формулированию целей и потребностей членов семьи ребенка, что отрицатель-
но сказывалось на качестве интервенций. 

Тренер делит участников на 4 группы и на основе ситуационных задач (см.выше) дает зада-
ние составить план сопровождения кейса, используя нижеизложенные инструкции.

На основе извлеченных уроков специалистами и партнерами были сформулированы следую-
щие инструкции для составления плана:

1. После того, как вы оценили уязвимость семьи и выявили ее потребности, составьте инди-
видуальный план семьи.

2. Сформулируйте ясные и простые цели семьи и действия. Делать это нужно в тесном со-
трудничестве с ребенком, родителями/опекунами и другими партнерами и/или организа-
циями.

3. Привлеките ребенка. Участие ребенка и подростка зависит от его возраста и уровня разви-
тия. Ограничение подвижности, отсутствие речи или умственные расстройства не являют-
ся препятствием к участию в планировании. 

4. Включите услуги поликлиники/Центра и других организаций на основе выявленных по-
требностей семьи и ребенка. Например, если вы выявили потребности в развитии речи, то 
в план добавляется работа со специалистами по развитию речи других организаций. 

5. Планируйте сроки выполнения плана, исходя из потребностей ребенка. 

6. Помните, сроки выполнения плана зависят от степени угрозы безопасности и потребности 
в услугах, защиты (незначительная, умеренная, высокая). Чем выше угроза, тем более сжа-
тыми должны быть сроки по конкретным действиям.

7. Не планируйте того, чего семья не сможет выполнить. Учитывайте способности и ресурсы 
ребенка/семьи для выполнения планируемых действий. Помните о поддержке, которую 
могут оказать другие организации: НПО, кризисный центр, местный исполнительный ор-
ган (акимат), центр занятости, миграционная полиция, детский центр развития.

8. Активно вовлекайте в планирование других специалистов (ФИО, организация, контактная 
информация) в зависимости от ответных мер на потребности ребенка и семьи.

9. При вовлечении других специалистов вместе с заведующим отделением поликлиники 
инициируйте межведомственную комиссию для проведения оценки потребностей ребен-
ка, семьи и планирования мероприятий. Помните, что индивидуальный план должен оста-
ваться гибким. 

Следите за выполнением плана (составьте план мониторинга), переоценивайте, меняйте цели 
и действия. 

Презентация «Знакомство с алгоритмом кейс-менеджмента: 9 шагов» (продолжение). Шаг 5.  
Утверждение плана. 

Проект плана выносится на обсуждение и принятие консилиума (в случае умеренного риска – 
с участием старшей сестры, ВОП, социального работника, по потребности – других специалистов;  
в случае высокого риска –  также и заведующего отделением, заместителя главного врача или 

1-қадам. 

ЖИТС-орталықтың педиатры (немесе баланы/жасөспірімді қабылдауына апара-
тын бірінші маман) баланың қажеттіліктеріне бастапқы бағалау жүргізеді. Орталық 
қызметкерлері (педиатр, терапевт, жалпы тәжірибе дәрігері, мейірбике) өз жұмысы-
ның ерекшеліктеріне орай баланың қажеттіліктеріне бастапқы бағалау жүргізетін 
және баланың денсаулығы мен дамуына қауіп төндіретін қатерлерді (жоғары, орташа 
немесе төмен) анықтайтын бірінші мамандар болып табылады. Төмен қатер жағдай-
ында отбасына консультациялық қызметтер (міндетті скрининг, талдама тапсыру, 
психолог немесе тар бейінді мамандар консультациясы) көрсету бойынша жоспарлы 
жұмыс жүргізіледі. 

Орташа қатер жағдайында, арнаулы кеңейтілген қызметтер немесе қосымша бару 
қажет болғанда, әлеуметтік қызметкер тереңдетілген бағалау жүргізуі (қажеттіліктер 
пирамидасы, генограмма, индикативтік сұхбат, эко-карта), баланың мұғалімдерімен, 
тәрбиешілерімен, отбасы мүшелерімен, туыстарымен сұхбат өткізуі, эко-карта жасауы 
керек.   

Маман қысқа уақыт ішінде баланың  эко-картасын жасауы тиіс  (эко-карта жасау 
орта есеппен 15-20 минутты алады) сызба түрде баланың отбасындағы жағдайын, 
бала мен ата-ана арасындағы, басқа отбасы мүшелері арасындағы, осы отбасымен 
байланысты, бала үшін маңызды адамдармен қарым-қатынасты түсінуге, отбасының 
ұрымтал және мықты тұстарын түсінуге және табуға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік қызметкер, психолог қажет болатын орташа қатер жағдайында,әрі бар-
лық жоғары қатер жағдайында басқа секторлардың қатысуымен озық қарқынды 
қызметтер топтамасын ұсынуы керек. Отбасы туралы ақпарат АМСК әлеуметтік қыз-
меткеріне дәл сол күні беріледі.

Практикалық  жаттығу: кейстер бойынша ЭКО-карта жасау. 1-қадамды орындау 
үшін тренер барлығынан өздеріне таныс балалар үшін эко-карта жасауды өтінеді. Ар-
тынша қатысушылар өз жұмыс нәтижелерімен таныстыруы тиіс.

Баланың эко-картасының үлгісі 
1. Баланы/жұпты/отбасын ортаңғы шеңберге орналастырыңыз
2. Маңызды адамдарды/ұйымдарды анықтап, қанша шеңбер қажет болса, 

сонша шеңбер салыңыз
3. Шеңберлер арасында байланыстар бар жерде сызықтар салыңыз
4. Байланыс/қарым-қатынас сипатын көрсету үшін түрлі сызықтарды пай-

даланыңыз

№ 3 сурет. Эко-карта

Әлеуметтік қызметкерге ақпарат беру үшін патронаж мейірбикесі бірінші рет 
отбасыға барған кезде анықтай алатын отбасының ықтимал қажеттіліктерінің 
тізімі:
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Қажеттіліктер
Әлеуметтік Құқықтық Психолого-педагоги-

калық
Медициналық

Уақытша  баспана  беру;
Баспананы  жөндеуге көмек-
тесу;
Баспананы жалға алуға 
көмектесу;
Жұмыс табуға көмектесу;
Әлеуметтік жәрдемақылар 
тағайындау;
Жас бойынша зейнетақы 
тағайындау;
Мүгедектік бойынша зейне-
тақы тағайындау;
Асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша зейнетақы 
тағайындау; 
Гуманитарлық көмек көрсету 
(азық-түлік, сабын-жуу құрал-
дары, киім және т.б.);
Материалдық көмек көрсету;
Шағын несие алуға көмектесу; 
Зорлық-зомбылық құрбанда-
рына арналған дағдарыстық 
орталықтар қызметтерін 
көрсету;
Пана беру қызметтерін 
көрсету;
Отбасыларға және балаларға 
қолдау көрсету орталықтары-
ның қызметтерін көрсету;
Отбасыларға және балаларға 
қолдау көрсету орталықтары-
ның қызметтерін көрсету;
Оңалту орталықтарының 
қызметтерін көрсету;
МӘСК (медико-әлеуметтік 
сарапшылық комиссия) қыз-
меттерін көрсету; 
Қыс мезгілінде жанар-жағар-
маймен (көмір, отын) қамтуға 
көмектесу;
Басқа да қызметтер көрсету.

Төлқұжат алуда заң-
герлік көмек көрсету;
Тұрғылықты ме-
кен-жай бойынша 
тіркелуде заңгерлік 
көмек көрсету;
Мемлекеттік әлеумет-
тік қамту жүйесінде 
азаматтардың 
әлеуметтік қызмет 
алу құқығы бойынша 
заңгер консультаци-
ясы;
Адвокаттық көмек 
қызметтері;
Зейнетақылар, 
жәрдемақылар алу, 
қамқорлық/қорған-
шылық рәсімдеу, 
бала асырап алу үшін 
құжаттарды жинауға 
көмектесу, материал-
дарды сотқа тапсы-
руға көмектесу;
Туыстық байланы-
старды іздеу және 
қайта табыстыру;
Әрекетке қабілет-
сіз азаматтардың 
мүліктік мүдделерін 
қорғау;
Кәмелетке толмаған-
дардың құқықтарын 
қорғау және сақтау 
бойынша құқықтық 
көмек көрсету;
Құқықтық тұрғыдағы 
басқа да көмектерді 
көрсету;

Моральдық-психо-
логиялық қолдау 
көрсету;
Психолог қызмет-
терін көрсету;
Бала мен ата-ана 
қарым-қатынасын 
қалпына келтіруге 
көмектесу;
Психологиялық-ме-
дициналық-педаго-
гикалық комиссия 
аясында консульта-
ция беру;
«Ерте араласу» орта-
лығының қызмет-
терін көрсету;
Балаларды бейімдеу 
және оңалту мәсе-
лелері жөніндегі 
күндізгі орталықтар-
дың қызметтерін 
көрсету;
Денсаулығында 
ауыр және көп-
теген шектеулері 
бар тұлғаларды 
мамандандыр-ылған 
мекемелерге 
интеграциялау үшін 
қолдау көрсету;
Мектеп пен ата-ана 
арасындағы байла-
нысты нығайту;
Өзара қолдау 
көрсету топтарында, 
қарым-қатынас 
клубтарында дәрі-
стер ұйымдастыру 
және өткізу;
Әлеуметтік-педаго-
гикалық консуль-
тация;
Басқа да қолдаулар-
ды көрсету.

Аумақтық 
аурухана 
қызметтерін 
көрсету;
Жоғары білікті 
медициналық 
көмек көрсету;
Шипажай-
лық-курорттық 
емдеу;
Психотерапевт 
қызметтерін 
көрсету;
Дәрі-дәрмек 
сатып алуға 
материалдық 
көмек көрсету;
Денсаулық 
сақтау ме-
кемелерінде 
баладан бас 
тарту қатері 
туындаған 
жағдайда 
консультация 
беру;
Қызметтер 
көрсету (Ана-
лар үйі және 
т.б.);
Салауатты 
өмір салты 
және отбасы-
ны жоспарлау 
туралы профи-
лактикалық 
әңгімелер 
жүргізу;
Басқа.

Отбасы мүшелерінің пікірі мен ескертпелері (соның ішінде, келіспеуі).:
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2- қадам. Қауіп деңгейі жоғары қатерлі жағдайларды жүргізу үшін жауапты тұлғаны 
(кейс-менеджерді) тағайындау

Осыдан кейін, бірінші күн ішінде бас дәрігер отбасын бақылайтын жауапты қызмет-
керді тағайындайды. Жауапты қызметкер – отбасымен жұмыс жасау жоспарында 
көрсетілген іс-шараларды жүзеге асыру уақытында отбасын және баланы бақылай-
тын, көрсетілетін қызметтер сапасына мониторинг жүргізетін және қажетті консуль-
тациялар өткізетін маман. Патронаждық қызметтердің әмбебап-озық моделінде 
қауіп деңгейі жоғары  жағдайды  жүргізу үшін жауапты тұлға (кейс-менеджер) отба-
сылық дәрігер (жалпы тәжірибе дәрігері – ЖТД) болады. Қауіп деңгейі жоғары қатерлі 
жағдайларда кейс-менеджер бас дәрігер бұйрығымен тағайындалады.

3-қадам. Отбасына бару және қайталама бағалау жүргізу. 
Қайталама бағалау отбасының әлеуметтік әлсіздігінің орташа және жоғары қаупі 

жағдайында жүзеге асырылады, бұл бағалауды әлеуметтік қызметкер патронаждық 
қызметкердің бастапқы бағалау нәтижелері негізінде оның отбасына барған кезде 
жүргізеді. Бастапқы бағалау туралы ақпаратты беруді ЖТД үйлестіреді және жүзеге 
асырады. 

Әлеуметтік қызметкер ЖТД-ден ақпарат алғаннан кейін 3-7 күн ішінде тереңірек 
және жан-жақты бағалау жүргізеді, бағалау барысында арнайы бекітілген формаларға 
(қажеттіліктер үшбұрышы, отбасының эко-картасы және т.б.) сай бағалау форматын 
қолданады. 

Денсаулық, баланы ерте жастан дамыту, білім, әлеуметтік қорғау, баспана мәселе-
лері бойынша мұқтаждықты анықтау үшін қажеттіліктер үшбұрышының көмегімен 
тереңдетілген бағалау жүргізу барысында бала және отбасы туралы ақпарат жинауға 
пайдалы формалар, соның ішінде балаға және отбасына қатысы бар туыстар және 
мамандар арасында сауалнама жүргізу формалары төмендегі 2.2. қосымшасында 
келтірілген.

4-қадам. Сүйемелдеу жоспарының жобасын жасау. 
Әлеуметтік қызметкер барып, қайталама бағалау жүргізгеннен кейін 7-10 күн ішін-

де АМСК мамандарының командасы (патронаж  мейірбикесі, ЖТД, әлеуметтік қыз-
меткер, әрі мемлекеттік мекемелердің және үкіметтік емес сектордың басқа да ма-
мандарын тарта отырып) баланы және ата-аналық әлеуетті дамыту бойынша отбасын 
сүйемелдеу жоспары жасалады (2.3. қосымшасын қараңыз).

Отбасы жоспары әр отбасы мүшесінің қажеттіліктерін ескеруі тиіс және білім (ба-
ланы балабақшаға, ерте жастан дамыту немесе мектепке дейін дайындау орталығы-
на орналастыру) және ата-аналардың дағдыларын дамыту (мысалы, салауатты өмір 
салтын дәріптеу, ата-аналардың балаларды ұнамды жолмен тәрбиелеу дағдыларын 
күшейту, өткір және созылмалы күйлерді басқару, жұмыс іздеу стратегиялары), көмек-
ке мұқтаж әр отбасы мүшесінің біліктілігін, ынта-құлшынысын арттыру, зорлық-зом-
былық, немқұрайдылық, жақын отбасы мүшелерінен айырылу нәтижесінде пси-
хоэмоциялық зақым келтірілгені анықталған жағдайда оңалту сынды бағыттарды 
қамтуы қажет.

Отбасының мақсаттары және жоспардың іс-қимылдары баламен, ата-анамен/
қамқоршылармен және жоспарды орындауға септесе алатын басқа да серіктестер-
мен және/немесе мекемелермен тығыз ынтымақтастықта әзірленуі тиіс. 
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Баламен/отбасымен келісілген міндеттер негізді және орындалатын болуы қажет. 
Қалаулы нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті уақыт мөлшерін жоспарлау керек.         
Әрекеттерді жоспарлау барысында  баланың/отбасының соларды орындай алу қа-
білеті, сонымен қатар, сол әрекеттерді қаржыландыратын қолжетімді ресурстар 
ескерілуі керек.

Әзірленген жоспарға баланың ата-анасы/қамқоршысы, патронаж мейірбикесі, әле-
уметтік қызметкер және ЖТД немесе іс-шараларды жүзеге асыруға, олардың сапасы-
на мониторинг жүргізуге және олардың орындалуын үйлестіруге қатысатын ЖИТС-ор-
талықтағы бөлімше басшысы қол қояды.

Мультидисциплиналы мамандар командасы анықтайтын араласу шаралары бала 
отбасының орнықтылығын арттыруға, келешекте деп жоспарланған ұзақмерзімді 
әрекеттерді айқындауға бағытталған. Қажет болса, отбасылық конференциялар, ер-
лі-зайыптыларға шешім іздейтін консультация беру, топтық дәрістер сияқты түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, психотерапия амалына жүгінуге болады. Балаларға қол-
дан келетін көмек пен қамқорлық көрсету, тиісті органдарға жолдау (қаржы, баспа-
на, заңгерлік консультация, медициналық және мінез-құлықтық мәселелер) арқылы 
қызметтер көрсетуді жоспарлау керек. Қызметтерді үйлестіру, әсіресе, ересектерге ар-
налған мекемеге ауыстыру кезінде, көмек көрсету аяқталғанда көрсетілген қызмет-
терге мониторинг жүргізу және бағалау керек.

Отбасын сүйемелдеуді тиімді жоспарлаудың 10 қадамы 
Әмбебап-озық модельді пилоттық тәртіпте енгізу кезінде жағдаймен жұмыс жасау 

тәжірибесі көрсеткендей, көптеген қызметкерлер жоспарды жасау кезінде нақты ал-
горитм мәнін түсінбеген, мақсатты және қажеттіліктерді 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 әлсіз тұстарын бағалап, қажеттіліктерін анықтаған соң, дербес отба-
сы жоспарын жасаңыз.

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

3. Баланы қатыстырыңыз. Баланы және жасөспірімді қатыстыру оның жасына 
және даму деңгейіне байланысты. Қимыл-қозғалысының шектелуі, сөйлей ал-
мауы немесе ақыл-ойындағы ауытқулар  жоспарлауға қатысуға кедергі емес.

4. Баланың және отбасының анықталған қажеттіліктері негізінде емхананың/Ор-
талықтың және басқа да мекемелердің қызметтерін қосыңыз. Мысалы, егер тіл 
дамыту қажет екенін анықтасаңыз, жоспарға басқа мекемелердегі тіл дамыту 
мамандарымен жұмыс жасау қосылады.

5. Жоспарды орындау мерзімін баланың қажеттіліктеріне қарай жоспарлаңыз.
6. Есіңізде болсын, жоспарды орындау мерзімі қауіпсіздікке төнген қатер дәреже-

сіне және қызметтерге, қорғауға мұқтаждық деңгейіне тәуелді болады. Қатер 
дәрежесі неғұрлым жоғары болса, нақты әрекеттерге қатысты мерзімдер соғұр 
лым қысқа болуы тиіс.
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7. Отбасының қолынан келмейтін істерді жоспарламаңыз. Баланың/отбасының 
жоспарланған әрекеттерді орындау қабілетін және ресурстарын ескеріңіз. Басқа 
мекемелер (үкіметтік емес  ұйымдар, дағдарыстық орталықтар, жергілікті атқа-
рушы орган (әкімдік), жұмыспен қамту орталығы, көші-қон полициясы, балалар-
ды дамыту орталығы) қолдау көрсете алатынын ұмытпаңыз.

8. Жоспарлауға баланың/жасөспірімнің және отбасының анықталған қажеттілік-
теріне жауап ретінде қолданылған шараларға қарай басқа да мамандарды (аты-
жөні, мекеме, байланыс деректері) белсенді қатыстырыңыз.

9. Басқа мамандарды қатыстырғанда поликлиника бөлімшесінің меңгерушісімен 
бірге баланың, отбасының қажеттіліктерін бағалау және іс-шараларды жоспар-
лау үшін ведомствоаралық комиссия құру бастамасын көтеріңіз. Дербес жоспар 
икемді болып қала беруі тиіс екенін естен шығармаңыз.

10 Жоспардың орындалуын қадағалаңыз (мониторинг жоспарын жасаңыз), мақ-
саттар мен әрекеттерді қайта бағалаңыз, өзгертіңіз.

5 - қадам. Жоспарды бекіту.
Жоспар жобасы консилиум талқылауына және қабылдауына шығарылады (ор-

таша 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 кейін кешіктірілмей қабылдануы тиіс. Егер 
отбасына шұғыл шаралар қажет болса, консилиумның төтенше жиналысы өткізіледі.

6 - қадам. Жағдайды басқару және қызметтер көрсету бойынша басқа секторлар-
мен және ҮЕҰ-мен байланысу. 

Әлеуметтік қызметкердің және жасөспіріммен жұмыс жасайтын маманның (педи-
атр, ЖИТС-орталық қызметкері, терапевт) міндетті түрде балалардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғаушы мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің дерекқоры, 
олар көрсететін қызметтер тізімі, жауапты тұлғаларының мекен-жайлары мен байла-
ныс деректері болуы тиіс. 

Қолжетімді ресурстарды нақты анықтау үшін жергілікті қоғамдастықта  отбасына 
қолдау көрсету ресурстарының картасын жасау керек. Сонымен бірге, атамыш ме-
кемелерге жұмыстан тыс уақытта және төтенше жағдайларда жүгіну жолдарын қа-
растыру керек. Қатыгездік, зорлық-зомбылық, немқұрайдылық, баладан бас тарту 
қатері және баланың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқа да фактор-
лар анықталған жағдайда шұғыл шаралар қолданылады, яғни әлеуметтік қызметкер 
патронаж мейірбикесімен және дәрігермен бірге алдын алу немесе жағымсыз салдар-
ды жою бойынша бірқатар превентивтік шараларды жоспарлайды. Оларға келесілер 
жатуы мүмкін: ата-анамен немесе қамқоршымен әңгімелесу, аудандық білім бөлімінің 
қорғаншылық органдарына хабар беру, Ішкі істер департаментімен, дағдарыстық ор-
талықтармен, отбасылық типтегі ұйымдармен, кәмелетке толмағандарды бейімдеу 
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10-ҚОСЫМША: 
Баланың және отбасының қажеттіліктерін тереңдетілген бағалау

Осы қосымшада отбасылар үшін пайдалануға болатын екі түрлі бағалау құжаты 
келтірілген. Оқу мақсаттарына ең лайықтысын таңдай аласыз немесе нақты жат-
тығуға сәйкестендіріп   түзеге аласыз.

Мекеме: Учаске
Баланың және 
ата-анасының 
аты-жөні:

Мекен-жайы: 
Отбасымен жұмыс жасайтын 

әлеуметтік қызметкердің аты-
жөні

Тереңдетілген бағалауды бастау және 
аяқтау күні (күні/айы/жылы)

Сүйемелдеу бағдарламасына 
қосылу күні (күні/айы/жылы)

• Мәселелерді шешу бойынша жалпы қадамдарды зерделеу: болашақта басқа 
мәселелер туындаса, отбасының есіне жеткен жетістіктерін және пайдалана алатын 
әдістерін салу.

• Қалған кез-келген мұқтаждықтарды және алаңдаушылықты талқылау: отба-
сы мүшелеріне орын алған өзгерістерді сақтау жоспарын жасауға көмектесу. Кезігуі 
мүмкін барлық ықтимал кедергілерді, соынмен қатар, оларды еңсеру стратегияларын 
талқылау.

Жағдайды жабу туралы шешім келесі қағидаттар негізінде қабылдануы мүмкін:
• отбасының жағдайы айтарлықтай тұрақты, мысалы, баланың денсаулығы 

жақсарған, 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.
Жағдайды жабу кезінде әлеуметтік қызметкер отбасының және оның әлеумет-

тік ортасынан қатыстырылған басқа да тұлғалардың отбасындағы жағдай өзгерген 
жағдайда әлеуметтік-психологиялық қызметпен қалай байланысуға болатынынан  
хабардар болуын қамтамасыз етуі тиіс.

Отбасының мекен-жайы (соның ішінде, пошта индексі, 
егер болса): Телефон:
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Баланың аты Баланың тегі

Туған күні 
(немесе 
туылатын 
болжалды күні)

Жынысы ()

Ә Е

Ата-ана /қамқоршы Аты-жөні Туған 
күні

Жы-
нысы Азаматтығы 

Жынысы және жасы бойынша бөлім көрсетілген, 18 жастан асқан отбасы 
мүшелерінің саны:

Жасы 18-24 25-59 60+

Ерлер 

Әйелдер 

БАҒАЛАУДАН ӨТЕТІН БАЛАНЫҢ (БАЛАЛАРДЫҢ) ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ:
(егер осы мәлімет Бастапқы бағалау кезінде алынбаса, осы кестені толты-
рыңыз):

АТА-АНАНЫҢ/ҚАМҚОРШЫНЫҢ ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ  

Отбасымен бірге тұратын басқа тұлғалардың мәліметтері:

Аты-жөні Туған күні
Балаға/балаларға/
жасөспірімге кім болып 
келеді 

Отбасы түрі

• (нағашы/жиен) ағасы немесе әпкесі 
басқарады  

• басқа туыс басқарады
• асырап алушы ата-ана басқарады
• туыс емес адамдар басқарады
• бала асырап алушылар басқарады 

• ата-ана басқарады
• жалғызбасты ата-ана басқарады
• бала басқарады (18 жасқа толмаған)
• аға (іні) немесе әпке (қарындас/сіңлі) 

(18+) басқарады 
• атасы немесе әжесі басқарады 
• баласынан бас тартуға ниетті жүкті 

әйел басқарады 
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Сұхбат 
алу күні:

Кездесу/сұхбат 
жүргізілген 
тұлғаның (баланың, 
жасөспірімнің, отбасы 
мүшелерінің, басқа 
тұлғалардың) аты-жөні:

Мекеме атауы 
(қатысты 
болса)/ 
лауазымы 

Балаға/
жасөспірімге кім 
болып келеді 

Байланыс 
мекен-жайы/
телефон

 Мақсатты топ (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН БАҒАЛАУ ҮШІН БАЛА ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ 

Бала (балалар), отбасы мүшелері және мекемелер (соның ішінде, бала (балалар) 
баратын мектеп/мектепке дейінгі мекеме) және тереңдетілген бағалауға қатысқан 
басқа тұлғалар

• АИТВ/ЖИТС шалдыққан
• тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 

душар болған
• босқын/мәжбүрлі қоныс аударушы
• отбасымен қауышуға дайындалып 

жүрген немесе қауышып үлгерген 
бала

• этностық, діни және/немесе басқа 
азшылықтар 

• жалғызбасты ата-ана
• көп балалы отбасы

• кәмелетке толмаған ата-ана
• баласынан бас тартуға ниетті жүкті 

әйел 
• ауыр сырқатқа шалдыққа бала немесе 

ата-ана 
• ата-аналық дағдылардың төмен дең-

гейі 
• ішімдікке немесе есірткіге тәуелді 
• кірісі өте төмен отбасы 
• мүгедектігі бар бала немесе ата-ана 
• басқа: 
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1.1. БАЛАНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ:

1.2. ДЕНСАУЛЫҚ: БАЛАНЫҢ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ
АМСК патронаж мейірбикелерінің үйге барып қарау бойынша әмбебап қызметтер 

топтамасын ұсынуы және әлеуметтік әлсіздік қатері орташа және жоғары болса, 
озық қызметтер топтамасын ұсыну, сырқат болса, тиісті медициналық көмек 
көрсету, сәйкесінше тамақтану, дене жаттығулары, қажетті екпелер және даму 
үдерісін тексеру, соның ішінде, тіс пен көз тексерісі, жасы үлкенірек балалар үшін – 
денсаулыққа әсер ететін мәселелер бойынша, оның ішінде, сексуалдық сауат және 
есірткі қолдану мәселелері бойынша сәйкес ақпарат және кеңес беру кіреді. Өсу және 
даму, сонымен қатар, физикалық және психикалық саулық мәселелерін қамтиды. 
Әрі, генетикалық факторларды да ескеру қажет болуы мүмкін.  

Тамақтану және өсу:

Екпе алу:

Шектеулі мүмкіндіктер/мүгедектік (физикалық, ақыл-ой, сенсорлық, көптік) 
және ауыр сырқат (АИТВ (ВИЧ)/ЖИТС (СПИД), туберкулез және т.б.):

Физикалық даму (көру және есту қабілеті, ұсақ моторика, ірі моторика):
Киім және жеке гигиена:
Кәсіби медициналық қызметтерге қолжетімділік және оларды пайдалану(патронаж 

мейірбикесінен ақпарат, отбасылық дәрігер, педиатр, логопед, дефектолог, тар 
бейінді мамандар, дамуды бақылау, стационарлық ем, жарақаттанушылық, 
медициналық кеңестер және т.б.):

ОТБАСЫН ЖӘНЕ БАЛАНЫ ТЕРЕҢДЕТІЛГ 
ЕН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

*Ескертпе: заңгерлік және өзге құжаттар (мысалы: төлқұжат, денсаулық/мүгедектік 
туралы анықтама, оқу үлгерімі табелі және т.б.) қарастырылуы қажет; қа-
жет жағдайда, Отбасыны тереңдетілген бағалауға олардың көшірмелері, 
сонымен қатар, психологтың және басқа да мамандардың бағалау қоры-
тындысы қоса тіркеледі.

Баланың және оның отбасының қажеттіліктерін кешенді бағалау.

Құжат атауы Иә Қатысы жоқ
Патронаж мейірбикесінің/мейіргерінің немесе ЖТД 

қорытындысы 
Психологиялық бағалау қорытындысы 
Құқықтық бағалау қорытындысы 
Басқа маманның қорытындысы (мысалы, жұмысқа 

орналастыру маманы, педагог, логопед және т.б.)
Отбасының эко-картасы
Отбасының генограммасы
Басқа 
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ДЕНСАУЛЫҚ: АТА-АНАНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
Қандай дәрежеде ата-ана/қамқоршы баланың денсаулық саласындағы даму 
қажеттіліктерін ұғынады және тиісінше әрекет жасайды? Балаға тамақ, сусын, жылу, 
баспана, таза және лайықты киім, тиісті жеке гигиена қамтамасыз етіледі. Ата-ана/
қамқоршы баланың физикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін және тиісті 
медициналық және стоматологиялық көмекпен қамтамасыз ету үшін шара қолданады. 
Бала қауіптен немесе залал келуден тиісінше қорғалған. Ол қауіпті ересектермен/басқа 
балалармен және өз/өзіне зақым келтіруден қорғалған. Үйде де, үйден тыс та қатерлер 
мен қауіптер жете ұғылады.

Әлеуметтік қызметкердің түйіндемесі. Мықты жақтар, қанағаттандырылмаған 
қажеттіліктер және балаға денсаулығына қатысты зақым келтіріліп жатқанын немесе 
келтірілгені мүмкін екенін көрсететін дәлелдер туралы ақпаратты жазып алыңыз.

Мықты жақтар

Әлсіз жақтар

Қорытынды және түсіндірмелер

1.3. БІЛІМ: БАЛАНЫҢ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 

Балаға қатыгездік көрсету:

Бала ұлттық стандарттарға сай 
қажетті екпелер алды иә жоқ  ақпа-

рат жоқ

Ескертпе 
(мысалы, 
екпе түрі):

 ДЕНСАУЛЫҚ
Шектеулі мүмкін-
діктер/ мүгедектік 

психи-
калық 
ауытқу

физи-
калық 
ауытқу

көптік 
ауытқу-
лар

 сен-
сорлық 
ауытқу

жоқ  ақпарат жоқ

Шектеулі мүмкіндіктер/мүгедектік сипаттамасы:

Мүмкіндіктері шектеулі балаға қолдау 
көрсетіледі: иә жоқ  ақпа-

рат жоқ

Мүмкіндік-
тері шектеулі 
балаларға 
көрсетілетін 
қолдау түрі:

Ауыр сырқат: иә жоқ Егер «Иә» болса, ауыр 
сырқат түрі:

Баланың туылған сәттен басталатын танымдық дамуының барлық салаларын қамтиды.
Ойнау және басқа балалармен қарым-қатынасқа түсу, кітаптарға қол жеткізу, түрлі 
дағдылар мен қызығушылықтарға ие болу, табысты бастан өткеру және өз жетістіктерін 
сезіну тұстарын қамтиды.
Баланың белсенді білім алуына, жетістікке жетуіне мүдделі, баланы бастапқы даму 
нүктесін және білім алуда өзіне тән қажеттіліктерін ескеретін ересек адамның қатысуын 
қамтиды.

Оқуға және білім алуға (ресми, бейресми және ресмилендірілген) қатысу: 
Оқудағы жетістіктер:



103

БІЛІМ

Бала білім беру мекемесіне барады  иә  жоқ

Барса, мекеме атауы:
Ерте балалық шақта күтім көрсетіледі иә жоқ
Қазіргі уақытта алып жатқан білімі 

Балалар еңбегі және басқа тұстар:

• аяқталған мектеп білімі 
• қатысы жоқ(бала - нәресте) 
• ерекше қажеттіліктері бар бабалаларға арналған мектеп
• кәсіби білім
• басқа түрлері/мектептен тыс оқу 
• мектепті тастап кеткен
• жоғары/орта білім 
• мектепке дейінгі білім
• ешқашан бармаған
• бастауыш мектеп

Егер бала балбақшаға/балаларды дамыту 
орталығына/дайындық сыныбына/
мектепке алынса:

Оқуды бастаған жылы:_________________

Балалар еңбегі: иә жоқ

БІЛІМІ: АТА-АНАЛАРДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
Қандай дәрежеде ата-ана/қамқоршы баланың білім саласындағы даму қажеттіліктерін 
ұғынады және тиісінше әрекет жасайды? Баланы оқыту және интеллектуалдық дамыту 
ынталандыру, танымдық стимуляция және әлеуметтік мүмкіндіктерге қолжетімділік 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

Әлеуметтік қызметкердің түйіндемесі. Мықты жақтар, қанағаттандырылмаған 
қажеттіліктер және балаға білім алуына қатысты зақым келтіріліп жатқанын немесе 
келтірілгені мүмкін екенін көрсететін дәлелдер туралы ақпаратты жазып алыңыз.
Мықты жақтар
Әлсіз жақтар
Қорытынды және түсіндірмелер

Эмоциялық және мінез-құлықтық даму, Сәйкестендіру, Отбасылық және әлеуметтік 
байланыстар, Әлеуметтік таныстырылым және Өз қамын жасау дағдылары кіреді.

1.4 ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ
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Эмоциялық және мінез-құлықтық даму 
Баланың бастапқыда ата-анасына және қамқоршыларына, ал кейін, есейген сайын, 
отбасынан тыс адамдарға қатысты сезімдерінде және іс-әрекеттерінде көрінетін 
реакцияларының орындылығына қатысты болады. Ерте балалық шақта бауыр басу 
сипаты мен сапасы, темперамент сипаттамасы, өзгерістерге бейімделу, стресске 
реакция және өзін-өзі тиісінше тізгіндеу дәрежесі кіреді.

Эмоциялық даму

Мінез-құлықтық даму

Отбасылық және әлеуметтік байланыстар
Басқа адамдармен, соның ішінде, отбасы мүшелерімен, қатарластарымен және 
қауымдастықтағы басқа адамдармен ниеттестік (жаны ашу) және тұрақты, әрі жылы 
қарым-қатынас құру қабілеті. 

Бала қазір 
отбасымен 
бірге тұрады

 иә  жоқ

Жетім: анасының өлімі әкесінің 
өлімі

ата-анасының 
екеуінің де көз 
жұмуы

аталғандардың 
ешқайсысы

Некеден тыс 
туылған:  иә  жоқ  ақпарат жоқ

ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК  ЖӘНЕ  МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ  ДАМУ: АТА-АНАЛАРДЫҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІ
Ата-ана/қамқоршы қандай дәрежеде баланың психоәлеуметтік даму қажеттіліктерін 
ұғынады және тиісінше әрекет жасайды? Отбасыдағы орнықты жағдайды ата-ана/
қамқоршы қамтамасыз етеді. Баланың эмоциялық қажеттіліктері қанағаттандырылған, 
бала ата-анасың/қамқоршысының оны бағалайтынын сезеді. Баланың маңызды ересек 
адаммен сенімді, тұрақты және сүйіспеншілікке толы қарым-қатысқа мұқтаждығы 
қанағаттандырылады, баланың қажеттіліктеріне тиісінше сезімталдықпен және 
ықыласпен қарау қамтамасыз етілген. Балаға эмоцияларын және мінез-құлқын өз 
бетінше реттеуге рұқсат етіледі. Оған шамадан тыс қамқор болудан және баланы 
танымдық белсенділіктен және оқудан қорғаштаудан аулақ болу кіреді. Ата-ана/
қамқоршы әлеуметтік мәселелерді шешу, ашуды тізгіндеу, басқаларды құрметтеу және 
көңіл бөлу, тиімді тәртіптілік және мінез-құлықты қалыптастыру сияқты салаларда 
сәйкес мінез-құлық ережелері мен шекараларын белгілейді.

Әлеуметтік қызметкердің түйіндемесі. Мықты жақтар, қанағаттандырылмаған 
қажеттіліктер және балаға эмоциялық және мінез-құлықтық дамуына қатысты зақым 
келтіріліп жатқанын немесе келтірілгені мүмкін екенін көрсететін дәлелдер туралы 
ақпаратты жазып алыңыз.

Мықты жақтар

Әлсіз жақтар

Қорытынды және түсіндірмелер
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Отбасының өз баспанасы бар ма, әлде пәтер/үй жалдай ма? Бала тұратын жерде 
баланың және үйде тұратын басқа отбасы мүшелерінің жасына және дамуына сай 
барлық қажетті жағдай және керек-жарақ бар ма? Баспананың және оны қоршаған 
ортадағы ішкі және сыртқы ерекшеліктері кіреді. Негізгі керек-жарақтарға  су, жылыту, 
санитарлық жағдай, тамақ жасауға арналған жағдай, ұйықтайтын орын, сонымен қатар, 
тазалық, гигиена, қауіпсіздік және олардың бала тәрбиесіне әсері кіреді.

ТҰРҒЫЛЫҚТЫ МЕКЕН ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ 

1. Тұрғылықты 
мекен сенімді.

2. Тұрғылықты 
мекен қазір 
тұрақты, бірақ 
болашақта одан 
айырылып қалу 
қаупі бар.

3. Тұрғылықты 
мекен тұрақсыз, 
одан айырылып 
қалу қаупі бар, жиі 
ауысады.

4. Отбасы қазір 
үйсіз немесе 
үйсіздерге арналған 
орында тұрады.

2.2.  ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Отбасында кім жұмыс істейді, жұмыс сипаты қандай және жұмысқа қатысты қандай 
да бір өзгерістер болды ма? Бұл балаға қалай әсер етеді? Жұмыстың бар немесе жоқ 
болуын отбасы мүшелері қалай қабылдайды? Бұл олардың баламен арадағы қарым-
қатынасына қалай әсер етеді? Баланың жұмыс істеп көру тәжірибесі және оның 
отбасына әсері кіреді. 

2.3  КІРІС
Ұзақ уақыт бойы кіріс көзінің болуы. Кіріс отбасы қажеттіліктерін өтеуге жеткілікті 
ме? Отбасыға қолжетімді ресурстар қалай пайдаланылады? Балаға әсерін тигізетін 
қаржылық қиындықтар бар ма?

АУҚАТТЫЛЫҚ ЖӘНЕ КІРІС ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ 

1. Тұрақты және 
жеткілікті 

2. Тұрақты, бірақ 
шектеулі

3.Тұрақсыз, шектеулі 
немесе тиісінше 
басқарылмайды

4. . Тұрақсыз, тым 
шектеулі немесе 
нашар басқарылады  

Кіріс сомасы 
• кездейсоқ жұмыстардан (келісімді жұмыс) түскен жалақы 
• зейнетақы
• маусымдық жұмыстан түскен жалақы 
• отбасының жиған-тергені
• тұрақты жұмыстан түскен жалақы 
• жоқ
• өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен жалақы 
• басқа
• әлеуметтік көмек/әлеуметтік жәрдемақылар

2.1. ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЛАРЫ

*Отбасындағы басқа баланың (балалардың) даму қажеттіліктерін бағалау үшін 
қосымша парақтар қосыңыз және бағалауды құрылымға сай жүр-
гізіңіз. 

2. ОТБАСЫ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА ФАКТОРЛАРЫ
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9 отдых детские площадки, 
лагерь летнего 
отдыха

10 дополнительное 
образование (спорт, 
музыка, рисование, танцы,
шахматы)

11 навыки самостоятельного 
обслуживания

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА И ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ДОМУ

12 защита от пренебрежения услуги психолога 
семейного, 
консультации по 
родительским 
навыкам воспитания

13 защита от травм и 
несчастных случаев

услуги по 
консультированию 
родителей

14 защита от отравления и 
ожогов

услуги 
информирования 
родителей и 
опекунов о важности 
безопасного 
окружения ребенка

15 ненасильственные методы 
воспитания

школы позитивного 
родительства, 
консультирование 
родителей и опекунов 

ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

16 доступ к услугам узких 
специалистов 

услуги 
психотерапевта, 
логопеда, 
дефектолога, 
педагога

17 доступ ребенка к игровым 
площадкам

18 доступ ребенка к услугам 
инклюзивного  детского 
сада, центра развития

19 потребность в лечении получение квоты,
сопровождение 
семьи во время 
получения услуг 
в другом городе, 
регионе, за 
пределами страны 

21 занятия спортом

22 занятия творчеством

23 подготовка к школе 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мекеме: №___ учаске 
___________________________
Бала және отбасы туралы 
ақпаратты жіберетін 
патронаж мейірбикесінің 
аты-жөні  

Отбасымен жұмыс 
жасайтын әлеуметтік 
қызметкердің аты-жөні

_________________________

Жоспарды 
орындауды 
бастау күні: 

Жоспарды орындауды 
аяқтау күні:

Отбасының тұрғылықты 
мекен-жайы:

БАЛАНЫҢ (БАЛАЛАРДЫҢ) ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІ: 

Баланың аты Баланың тегі Туған күні 
(немесе 
туылатын 
болжалды 
күн)

Жынысы ()

Ә Е

Ә Е

Ә Е

Ә Е    

Әлеуметтік қызметкердің отбасының өмір сүру жағдайлары, жұмыспен 
қамтылуы және кірісі балаға және ата-аналардың/қамқоршылардың баланың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктеріне қалай әсер ететіні туралы 
түйіндемесі.
Мықты жақтар
Әлсіз жақтар
Қорытынды және түсіндірмелер
2.4 ОТБАСЫ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІ 
Балаға қатысты тұқым қуалаушылық генетикалық, әрі психоәлеуметтік 
факторларды қамтиды. Отбасының тыныс-тіршілігіне отбасында кім тұратыны 
және олардың баламен қандай байланыста екені; отбасы құрамындағы 
маңызды өзгерістер; ата-ананың балалық шағы; отбасы үшін маңызды өмірлік 
оқиғалар тарихы және олардың отбасы мүшелері үшін маңызы; отбасы тыныс-
тіршілігінің сипаты, соның ішінде, баланың бауырларымен байланысы және 
сол байланыстың балаға әсері; ата-ананың мықты жақтары мен қиындықтары, 
соның ішінде, ата-ананың жоқ болуы; бір-бірінен бөлек тұратын ата-ана 
арасындағы қарым-қатынас әсер етеді.
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Отбасыны дамытуды жоспарлауға қатыстырылатын отбасы мүшелері, соның 
ішінде, балалар (ата-ана/қамқоршылар, туыстар, басқа отбасы мүшелері және 
т.б.):
Аты-жөні Балаға кім болып келеді Байланыс мәліметтері:

2

3

Отбасыны дамытуды жоспарлауға қатыстырылатын мемлекеттік 
органдардың, үкіметтік емес  ұйымдардың, жергілікті әлеуметтік қызметтердің 
және т.б. өкілдері:
Аты-жөні Мекеме Байланыс мәліметтері:

1

2

3

Мақсат: 
Іс-қимылдар, 
шаралар

Жауапты тұлға/ 
мекеме

Мерзімдері Орындалғаны туралы 
белгі

_____/_____
күні/айы/жылы

Орындалды
Орындалған жоқ

_____/_____
күні/айы/жылы

Орындалды
Орындалған жоқ

_____/_____
күні/айы/жылы

Орындалды
Орындалған жоқ

ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫНА ШОЛУ ЖАСАУДЫҢ КЕЛІСІЛГЕН КҮНДЕРІ:

Қолдары:
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Ата-ананың/
қамқоршының аты-
жөні 

Қолы Күні 

1

Баланың 
(балалардың) аты-
жөні 

Қолы Күні 

1

Патронаж 
мейірбикесінің аты-
жөні 

Қолы Күні 

ЖТД аты-жөні Қолы 

Әлеуметтік 
қызметкердің аты-
жөні 

Қолы Күні 

Жоспар  ... данада, қол қойылған және келесілерге берілген: 
Отбасы  ___________Патронаж мейірбикесі______________

Ресурстар картасын жасау (үлгі)

Жүкті әйелдерге және 0-5 жасар балаларға қызметтер көрсететін (аудандағы/қаладағы/
облыстағы) мекемелердің және жеке тұлғалардың тізімі ______________________________ 

№ Баланың 
қажеттіліктері 

Қызметтер Серіктес-
тер, 
мекеме-
лер

Лауазымы, 
аты-жөні

Байланыс 
мәлімет-
тері,
мекен-
жайы

БАЛАНЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕКТЕГІ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 

1 баланың 
отбасында, 
отбасылық 
ортада өмір сүруі 
және өсуі

баладан бас тартудың 
алдын алу, уақытша 
баспана, баланың 
туыстары, заңгер 
қызметтері
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2 тамақтану 0-6 айлығында тек 
емшек ему, қосымша 
тамақ енгізу, құнарлы 
қосымша тамақ енгізу 
бойынша консультация 
беру, ата-аналарға 
дұрыс тамақтану және 
семіздіктің алдын алу 
бойынша консультация 
беру

3 денсаулық патронаж мейірбикесінің, 
емхананың 
қызметтері, екпелер 
салу, баланың және 
оның ата-анасының/
қамқоршылары-ның 
қажеттіліктерін бағалау

4 ата-анасына 
бауыр басу

баланы ұнамды 
әдістермен тәрбиелеуді 
қалыптастыру 
қызметтері  

5 өмір үшін қауіпсіз 
баспанада тұру 
(кәріз, су, электр, 
жылу бар)

баспана кезегіне қою, 
баспананы жөндеу, 
ауыз суға, санитарияға 
қолжетімділікпен 
қамтамасыз ету

БАЛАНЫ ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУ 

6 тіл, ойын, кітап 
оқу

тілді дамыту қызметтері, 
ата-ананы баламен 
ойнауға үйрету, 
отбасылардың және 
балалардың балаларға 
арналған кітаптарға, 
балаларға және ата-
аналарға арналған 
кітапхананың оқу 
залдарына қолжетімділігі

7 әкені қатыстыру әкелер қауымдастығы, 
қолдау топтары 

8 мектепке 
дайындық 

9 демалыс балалар алаңдары, жазғы 
демалыс лагерьлері

10 қосымша білім 
(спорт, музыка, 
бейнелеу өнері, 
би, шахмат)

11 өз-өзіне 
қызмет көрсету 
дағдылары 
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ҚАУІПСІЗ ОРТА ЖӘНЕ ҮЙДЕ ЖАЗАТАЙЫМ ЖАҒДАЙҒА ҰШЫРАУДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

12 немқұрай-
дылықтан қорғау 

отбасылық психолог қыз-
меттері, ата-аналардың бала 
тәрбиелеу дағдылары бойынша 
консультация беру

13 жарақаттардан 
және жазатайым 
оқиғалардан 
қорғау 

ата-аналарға консультация 
беру қызметтері 

14 уланудан және 
күйіп қалудан 
қорғау 

ата-аналарды және қамқоршы-
ларды баланы қоршаған орта 
қауіпсіз болуы қаншалықты 
маңызды екені туралы ақпа-
раттандыру қызметтері 

15 бала тәрбиелеудің 
зорлықшыл емес 
әдістері

балаларды ұнамды әдістермен 
тәрбиелеу мектебі, ата-ана-
ларға және қамқоршыларға 
консультация беру 

ДАМУЫНДА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БАР БАЛАНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 

16 мамандардың 
арнаулы қызмет-
теріне қол-
жетімділік  

психотерапевт, логопед, дефек-
толог, педагог қызметтері

17 баланың ойын 
алаңдарына қол-
жетімділігі 

18 баланың инклю-
зивті балабақ-
шаға, дамыту 
орталығына 
қолжетімділігі 

19 емделу қажет-
тілігі

квота алу, отбасыны басқа 
қалада, өңірде, елден тыс қыз-
меттер алу кезінде сүйемелдеу 

20 ата-анасының 
эмоциялық «жүк-
тен» арылуы

психологиялық консультация, 
ерекше қажеттіліктері бар 
балалардың ата-аналарының 
өз-өздерін қолдау топтарын 
құру, отбасына «тең-теңімен» 
қағидасы бойынша қолдау 
көрсету

21 спортпен айна-
лысу

22 шығар-
машылықпен 
айналысу
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23 мектепке  
дайындық 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

24

ата-ананың бірінің 
немесе екеуінің 
де жұмысы 
болуы/жұмысқа 
орналасуы

25

ата-ананың бірінің 
немесе екеуінің 
де қайта даярлау, 
оқыту, біліктілікті 
арттыру курста-
рына баруы

26

балаға жәрде-
мақы, мүгедектік 
жәрдемақысын, 
асыраушы-
сынан айырылу 
жағдайындағы 
жәрдемақыны, 
бала күтімі жәр-
демақысын, АӘК 
(атаулы әлеумет-
тік көмек), ШАК 
(шартты ақшалай 
көмек) және т.б. 
төлеу

27
дәрі-дәрмек және 
басқа да қолдау 
құралдарын алу 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

28

отбасылық, 
баспаналық 
құқық мәселелері 
бойынша консуль-
тация беру 

29

зорлық-зом-
былық және 
немқұрайдылық 
жағдайларын-
да баланың 
құқықтарын 
және мүдделерін 
қорғау

30

мигранттар отба-
сындағы балалар-
дың құқықтарын 
және мүдделерін 
қорғау
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11- ҚОСЫМША:

Емделуге ықылас таныту сценарийлері
Катя - 3 жаста және Таня - 1 жаста.
Катя мен Таня – әпкелі-сіңілі, аналарымен бірге тұрады. Бүкіл отбасы АИТВ шал-

дыққан. Катя - 3 жаста және Таня - 1 жаста. Аналары қазір АРТ қабылдамайды, үнемі 
емделу тәртібін бұзады. АИТВ шалдыққанын мойындамайды және осы туралы мүл-
дем сөйлескісі келмейді. 

Екі қыз да АРТ қабылдайды. Анасының айтуынша, Таня берген шәрбатты түкіріп 
тастайды. Ал Катяның дәрілерін таңертеңгі асының жанына қояды. 

Катя жергілікті балабақшаға орналастырылған, бірақ анасы оны көбінесе апармай-
ды. 

Клиникаға келген сайын аналарының көңіл-күйі үнемі нашар болады, ал балалар 
дың қан талдамасының нәтижелері қазір нашар болып тұр. 

Балалар анасына қатты бауыр басқан. Ананың айтуынша, Катя сіңілісіне қарайды. 
Ананың әке-шешесі жақын маңда тұрады және қыздарға жиі қарап тұрады, бірақ қы-
здары мен немерелері АИТВ шалдыққанын білмейді. 

Қыздардың әкелері туралы еш мәлімет жоқ, сондықтан, олардың бір әкеден неме-
се әртүрлі әкелерден туғанын нақты білмейміз. 

Осы сценарийлерде нені қарастыру керек
• Осы жастағы баланың қажеттіліктері қандай?
• Сол қажеттіліктер қанағаттандырыла ма? Осы бала/балалар физикалық және 

эмоциялық жағынан тиісінше дамып келе ме?
• Осы отбасы бұрын қандай қиындықтарға тап болған?
• Қазір қандай қиындықтарға тап болып жүр?
• Осы отбасының (соның ішінде кеңейтелген отбасының) қандай мықты қасиеттері 

бар?
• Осы отбасының қолдау алуға қатысты қажеттіліктері қандай және оны қайдан ала 

алады?

Саша – 6 жаста
Саша – 6 жаста. Ол АИТВ-жұқпасын анасынан босану барысында жұқтырған. Қазір 

әжесімен тұрады, себебі, анасы түрмеде отыр. Әкесі Сашаның нәресте кезінде қайтыс 
болған, сол себепті ол туралы ештеңе есінде жоқ. 

Саша әжесінің қадағалауымен үш жасынан бастап АРТ қабылдайды. Вирус жүк-
темесі анықтау деңгейінен төмен болғанда ол өзін жақсы сезінеді, бірақ ауруханада 
вирустық жүктеме соңғы үш айда артып кеткені анықталды. Әжесінен осы туралы 
сұрағанда, ол Сашаның «бауырын улап жатқандықтан» дәрі қабылдауды доғарғанын, 
ал қазір шөптермен емдеп жатқанын, содан Саша өзін бақыттырақ сезінетінін айтты. 

Саша – өте салмақты және көп сөйлемейтін бала, ал әжесі – өктем кісі.

Осы сценарийлерде нені қарастыру керек
• Осы жастағы баланың қажеттіліктері қандай?
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• Сол қажеттіліктер қанағаттандырыла ма? Осы бала/балалар физикалық және 
эмоциялық жағынан тиісінше дамып келе ме?

• Осы отбасы бұрын қандай қиындықтарға тап болған?
• Қазір қандай қиындықтарға тап болып жүр?
• Осы отбасының (соның ішінде кеңейтелген отбасының) қандай мықты қасиет-

тері бар?
• Осы отбасының қолдау алуға қатысты қажеттіліктері қандай және оны қайдан 

ала алады?

Руслан - 12 жаста
Руслан - 12 жаста. Оған АИТВ іште жатқан кезінде жұққан. Руслан әжесімен тұрады. 

Анасы бір жыл бұрын АИТВ-мен байланысты аурудан қайтыс болған. Оның инемен 
егілетін есірткі қолданғаны белгілі. 

Руслан кейде әкесімен араласып тұрады, бірақ тұрақты емес. Әкесі бейберекет 
өмір сүреді, ішімдік пен есірткі тұтынуды жалғастырып жүр. 

Русланның анасы АИТВ-жұқпаның дәрілеріне сенбей, орнына балама дәрі-дәрмек-
тер қабылдаған. Русланды емханаға апармаған, орнына оған да балама дәрі-дәрмек-
тер берген. 

Анасы қайтыс болған соң, әжесі Русланды ауруханаға апарған. Онда ол екі апта 
жатқан. Осы уақытта оған АИТВ шалдыққаны айтылып, ол АРТ қабылдай бастаған. 

Алайда, Русланның әжесі тағайындалған ем тәртібін сақтамаған. Руслан АРТ қа-
былдаудан бас тартып отыр. 

Кейде Русланға әкесі келіп, дәріні күштеп ішкізетінін айтып қорқытады. Осыған бай-
ланысты әкесі Русланды бірнеше рет ұрған. 

Руслан футболды жақсы көреді. Әжесі оған мектептегі футбол командасында ойна-
уға рұқсат бермейді, басқа клубтарға тұруына және достарымен мектептен тыс кезде-
суіне тыйым салады. 

Осы сценарийлерде нені қарастыру керек
• Осы жастағы баланың қажеттіліктері қандай?
• Сол қажеттіліктер қанағаттандырыла ма? Осы бала/балалар физикалық және 

эмоциялық жағынан тиісінше дамып келе ме?
• Осы отбасы бұрын қандай қиындықтарға тап болған?
• Қазір қандай қиындықтарға тап болып жүр?
• Осы отбасының (соның ішінде кеңейтелген отбасының) қандай мықты қасиет-

тері бар?
• Осы отбасының қолдау алуға қатысты қажеттіліктері қандай және оны қайдан 

ала алады?

Маша – 18 жаста 
Марша – 18 жаста. Марша аудан орталығынан алыс жатқан ауылда тұрады. Оның 

ата-анасы ішімдікке салынған, Маршаның бастауыш мектепте алған тек 3 сыныптық 
білімі бар. 10 жасқа қараған шағында ол ата-анасымен бірге ішімдік іше бастады. Со-
дан көп ұзамай, көшеде қараусыз қалып, мемлекеттік жетімдер үйіне орналастырыл-
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ды. Маршаның ата-анасының екеуі де тірі, Маршамен араласып тұрады. 
16 жасында АИТВ жұқпасына тексерілгенде нәтижесі оң болып шықты, оны жыны-

стық жолмен жұқтыруы ықтимал. 18 жасқа дейін екі рет жүкті болып үлгерген. Бірінші 
жүктілігінде баланы шынымен қалағанмен, оны түсік тастатуға мәжбүрлеген. Екінші 
жүктілігінің соңғы сатысында баласы түсіп қалған, бұл жайт Маршаны қатты қапа-
ландырған. 

18 жасқа толғанда оған жетімдер үйнен кетуге тура келіп, өз пәтеріне ие болды. 
Жетімдер үйінен кетерден екі ай бұрын оған АРТ тағайындалды. Жетімдер үйінде АРТ 
қабылдау қатаң қадағаланатын. Жетімдер үйінен тыс ол АРТ қабылдауды өзі қадаға-
лауы тиіс болатын. 

Оған әлеуметтік қызметтер тарапынан аздаған қолдау көрсетілді, әрі АИТВ маман-
дарынан телефон арқылы көмек көрсетілді. Ол дәрі қабылдап жүргенін айтады, бірақ 
қан талдамасы мүлдем олай емес екенін көрсетеді.

Осы сценарийлерде нені қарастыру керек
• Осы жастағы баланың қажеттіліктері қандай?
• Сол қажеттіліктер қанағаттандырыла ма? Осы бала/балалар физикалық және 

эмоциялық жағынан тиісінше дамып келе ме?
• Осы отбасы бұрын қандай қиындықтарға тап болған?
• Қазір қандай қиындықтарға тап болып жүр?
• Осы отбасының (соның ішінде кеңейтелген отбасының) қандай мықты қасиет-

тері бар?
• Осы отбасының қолдау алуға қатысты қажеттіліктері қандай және оны қайдан 

ала алады?

12-ҚОСЫМША:
Балаға қатыгездік көрсетуді анықтау
Владимир
«Бүгін жағдайым нашар, кеше туған күнім болды, 12 жасқа толдым. Ешкім есіне де 

алған жоқ, ал бүгін таңертеңгі аста тамақ та жетпей қалды. Әкем тырысып жүр, мені 
жақсы көретінін білемін, уақытының басым бөлігінде, тым болмағанда сау кезінде, қо-
лынан келгенін жасайды, бірақ ағам Руслан бізден бөлек кеткелі бері үй шаруасында 
көмектесетін ешкім жоқ.  

Әкемнің достары үнемі дерлік біздің үйде – арақ ішеді, түнімен музыка қосады. 
Негізі олар жаман адамдар емес, бірақ бар тамақты жеп қояды, солардың арасында 
Томо есімді біреуі бар, сол бар жерде өзімді ыңғайсыз сезінемін. Кейде түнде оянсам, 
ол менің бөлмемде жүреді. Бірақ ол маған заттар, кейде тәттілер, кейде аздап ақша бе-
реді. Сондықтан, ол жақсы адам деп ойлаймын, маған қамқор болып жүрген сияқты.

Енді достарымды үйге әкеле алмаймын, себебі, үй қоқыс толы қорадан айнымай-
ды. Қайда тұратынымды көрсе, мені жек көріп кетер еді. Мектеп те титықтатты, са-
бақтан жиі қаламын. Анам маған дәл әкем сияқты күйге түсесің деді, себебі, түкке 
тұрғысызбын. Ол үнемі солай дейтін. Артына қайырылмастан мені және әкемді та-
стап кетті, бізді жек көретінін айтты, бізге өмірімді талқандадыңдар деді. 

6 ай бұрын маған АИТВ жұқтырғанымды айтты. Дәрі ішпегеніме бірнеше ай болды. 
Клиникада барлық айтқандарын қостап, менен не естігісі келсе, соны айтамын да қо-
ямын. Менің қарным аш, енді басым да ауырады».
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13-ҚОСЫМША:
Емделуге құлықтылық және білім алу дәрістері
Осы жаттығулармен қатысушылармен пікірталас шеңберінде бөлісе аласыз.

1. СҰРАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ҚОРАП
Бұл – өте қарапайым жаттығу, оны жастарды құпия пікірін білу үшін пайдалануға 

болады. Бұл, сондай-ақ, құпия түрде сұрақтар қою тәсілі, адамдар емделуге 
құлықтылығына қатысты қиындықтарымен бөлісе алатын немесе сексуалдық 
денсаулыққа қатысты сұрақтарын қоя алатын сессияларда да тиімді.

Қорап, қағаз бен қалам беріңіз.
Топтық жұмыс үшін
• Түсіндіріңіз: «әркім қағазға ойындағысын жазып, қорапқа салуы керек». Ол сұрақ 

[АИТВ туралы, қарастырылатын тақырып туралы] немесе кез-келген мәселе бо-
луы мүмкін. Оны қорапқа салыңыз. Бәрі құпия, сондықтан, кез-келген мәселе ту-
ралы сұрай аласыз.

• Содан кейін сұрақтарды қарап шығып, оларға жауап беріңіз.
• Осы жаттығу арқылы пікірталас тудыруға тырысыңыз.

Клиникада бағалау, сұрақтарға түсініктемелер мен жауаптар беру үшін 
• Қорапты жастардың қолы жететін жерге қойыңыз.
• Оның үстіне қораптың құпия сұралатын сұрақтар немесе кері байланыс беруге ар-

налғанын түсіндіретін белгі қойыңыз.
• Қораптың жанына хабарландыру тақтасын іліңіз.
• Қорапты аптасына бір рет тексеріп тұрыңыз. Егер сұрақтарға арналған қорап бол-

са, сұрақты және жауапты компьютерде теріп, қағазға басып шығарып, хабарлан-
дыру тақтасына іліңіз. Егер кері байланыс қорабы болса, өз жауабыңызды және 
түсініктемелеріңізді  компьютерде теріңіз. Хабарландыру тақтасына қораптағы
қағаздарды ілмеңіз, себебі, біреу баланың жазуын танып қоюы мүмкін.

2. МЕНІҢ БҮГІНІМ, МЕНІҢ БОЛАШАҒЫМ
Шығармашылыққа негізделген осы жаттығу көтеріңкі көңіл-күй орнатуға және 

жас тұлғаны болашағы туралы ойландыруға арналған. Жаттығуды жеке немесе топта 
жүргізуге болады.

Журналдар, қағаз, қайшы, түрлі-түсті қаламдар мен желім дайындаңыз. 
Жас тұлғадан қағазды төрт бөлікке бөлуді өтініңіз. Әр бөлімге төмендегілерді  

жазуы керек:
• Кімді жақсы көресің;
• Не істегенді жақсы көресің;
• Болашақта нені қалайсың;
• Барғың келетін жер немесе жерлер.
Әр бөлімді көрсету үшін сурет салуын немесе журнал қиындыларынан колаж жа-

сауын өтініңіз.
Егер бала жалғыз болса, жасағандарын сізбен талқылауын өтініңіз.
Егер топ болса, жұмысының нәтижесімен бөліскісі келетіндер бар-жоғын сұраңыз 

«ешкімді мәжбүрлемеңіз).
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Аяғында олардан өздері жақсы көретін адамға қамқорлық көрсету үшін, өздері 
жақсы көретін істерді жасай беруді жалғастыру үшін, болашақта арман-тілектерін жү-
зеге асыру үшін не істеу керек екенін сұраңыз. 

Көптеген күнделікті жайттарға қоса олар дені сау болып қалуы тиіс, сондықтан, 
егер өздері айтпаса, сіз айтыңыз.

3. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЭССЕ
Егер бала жазуды жақсы көрсе (есте сақтаңыз, кейбір балалар үшін бұл қиын бо-

луы мүмкін, сондықтан, мәжбүрлемеңіз), армандайтын болашағы туралы қысқа эссе 
жазуды өтінуге болады.

Содан соң, бала эссесін түрлі дене қалпында (орындықта отырып, түрегеп, айнаға 
қарап тұрып немесе орындыққа шығып тұрып) оқуы тиіс. Оқу барысында бала өзі 
сипаттаған болашаққа сене бастауы және болашағына қатысты оптимисттік сезімді 
сезінуі тиіс.

Егер бала жаза алмаса немесе жазуды жақсы көрмесе, өзі көргісі келетін бола-
шақтың суретін салып, оны жаңағы әртүрлі дене қалпы тәсілін қолдана отырып, түсін-
діріп беруді өтіне аласыз.

14-ҚОСЫМША:

Рөлдік ойын – ата-ана/қамқоршы
1-карточка: Сіз православ (христиан немесе мұсылман) дінін ұстанасыз. Сіз бір жы-

нысты қарым-қатынас туралы сөйлескіңіз келеді, себебі, мұндай қарым-қатынастар 
құдайға қарсы күнә және гомосексуалды жастар анықталған жағдайда түрмеге жа-
былуы (тіпті өлтірілуі) тиіс деп санайсыз.

2-карточка: Сіздің пікіріңізше, егер ата-ана есірткі қолданса немесе ішімдік ішсе, 
олардан балаларын дереу тартып алу керек. Олар – нашар адамдар және балаларына 
теріс әсер ететін болады. Балалардың жағдайы балалар үйінде жақсырақ болады. 

3-карточка: Сіздің пікіріңізше, АИТВ шалдыққан кәмелетке толмаған адамды 
күштеп дәрі ішкізу керек. Сіздің асырап алған 17 жасар ұлыңыз бар, ол АИТВ шал-
дыққан. Сіз оны күнде дәрісін тығып қоймауы үшін жейдесін шешуге мәжбүрлейсіз, 
артынша дәріні жұтқанына көз жеткізу үшін аузын тексересіз.

4-карточка: Сіздің пікіріңізше, некеден тыс жыныстық қатынасқа түсуге болмайды 
және, егер некеде тұрмаса, жастарға жыныстық жұқпалардан сақтану заттарын  бер-
меген дұрыс, ал егер дәрігер беретін болса, оны түрмеге жабу керек.

5-карточка 5: Сіздің пікіріңізше, балаларға жыныстық қатынас туралы айтудың қа-
жеті жоқ. Осы туралы әңгімелер оларды жыныстық қатынасқа түсуге тек итермелей-
тін болады. Бұл дұрыс емес, дәл осы себепті кәмелетке толмағандардың сексуалдық 
белсенділігі жоғары болады.

6-карточка: Сіздің ойыңызша, АИТВ жұқтырған адамдарға жыныстық қатынасқа 
түсуге болмайды. Сіздің әпкеңіз ЖИТС-тен көз жұмды, себебі, күйеуі АИТВ жұқтырға-
нын білмеген. Енді сіз АИТВ жұқтырған жиеніңізге күтім көрсетесіз және оған ешқа-
шан жынысқа қатынасқа түспесін деп айтасыз, себебі, ол дәл әкесі сияқты ауруын 
адамдарға жұқтыратын болады.
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Количество

олько детей (до 18 лет) находятся на диспансерном 
те у Вас?

олько из них принимают АРТ?

ствия или проблемы Решения

4. Прием лекарств
4.1 Данные

4.3 Определение препятствий приверженности АРТ и план дальнейшей работы с данным 
кейсом: 

5. Секс и отношения
5.1 Беседуете ли Вы с детьми и молодежью о сексе и отношениях?
ДА/НЕТ
5.2 Если НЕТ, пожалуйста, объясните почему, а затем перейдите к вопросу 5.

Если ДА, продолжайте отвечать на все вопросы в этом разделе: 
5.3 В каком возрасте Вы беседуете со своими пациентами о сексе и отношениях?

4.2 Для подростков нормально сопротивляться приему лекарств. Распределение детей по 
приверженности АРТ (по фамильно)

Имеют 
незначительные 
проблемы

Имеют 
значительные 
проблемы

Не принимают АРТ

Количество Комментарии

15-ҚОСЫМША:
Тренингтен кейінгі тест
ТРЕНИНГТЕН КЕЙІНГІ ТЕСТ
Тренингке дейінгі тест нәтижелерімен салыстырыңыз.
Осы сауалнама толығымен құпия болып табылады.
Оқу барысын бақылап отыру мақсатында осы алаңда аты-жөніңіздің бас әріптерін 
және туған жылыңыздың соңғы екі санын жазыңыз:

1. Барлық жастағы балалар өз АИТВ-мәртебесін білуге 
құқығы бар.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін

2. Балаға АРТ бермейтін ата-ана/қамқоршы - нашар ата-ана/қамқоршы.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін

3. Егер бала АРВ дәрілерін қабылдамаса, оны бірнеше аптаға ауруханаға жатқызып, 
оларды қабылдауды үйрету керек.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін

4. Балалармен және жастармен жыныстық қатынас туралы әңгімелесу оларды 
жыныстық қатынасқа түсуге итермелейді.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін

5. ЖИТС-орталықтардағы мамандар өз жұмысы барысында балаларға қатысты стигма 
көрсетілуіне жол беруі мүмкін..

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін

Біз балалармен және ата-аналармен/қамқоршылармен АИТВ туралы ақпаратпен қалай 
бөлісетінімізге көңілім толады.

Толығымен 
келісемін Келісемін Пікірім жоқ Келіспеймін Толығымен келіспеймін
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число бесед/
занятий охват детей

Какие возникают эмоции

Различные отношения в нашей жизни 

Половая зрелость и изменение тела

Беременность и зачатие

Твое тело, твое решение - согласие

Контрацепция

Пути передачи ВИЧ, включая информацию о том, что 
неопределяемая вирусная нагрузка означает, что 
человек не может передавать вирус 

5.4 Проведены беседы/занятия с детьми: 

6. Подходы, ориентированные на ребенка
6.1 Проводите ли Вы комплексную оценку детей и их семей, находящих
нии?
ДА/НЕТ
Если НЕТ, пожалуйста, объясните почему

Если ДА, продолжайте отвечать на все вопросы в этом разделе: 
6.2 Данные

Количество

Сколько детей (до 18 лет) находятся на диспансерном 
наблюдении у Вас?

Сколько из этих детей и семей прошли комплексную 
оценку?

16-ҚОСЫМША:

Тренингті бағалау
«АИТВ және басқа да созылмалы сырқаттармен өмір сүретін балаларды және 

жасөспірімдерді психоәлеуметтік сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулықты» жүзеге асыру 
КҮНІ, орны
Тренингті бағалау үлгісі
Лауазымы (мысалы, әлеуметтік қызметкер, дәрігер):
Тренинг мақсаттары

• АИТВ-мен өмір сүретін балаларға және жасөспірімдерге психоәлеуметтік қолдау
көрсетудің қазақстандық стандарттарын қалай енгізу керек мәселесін қарастыру.

• Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасау кезінде балаға бағдарланған 
әдістемелерді түсіну.

• Кешенді бағалауды және кейс-менеджментті пайдалануды зерттеу.
• АИТВ-мәртебесі  оң балалар мен жасөспірімдер тап болатын нақты мәселелерді 

және сол мәселелерді балалар мен жасөспірімдерді өміріне қалай әсер етуі мүмкін 
екенін қарастыру.

• Балалардың денсаулығына қатысты нәтижелерді жақсарту үшін балалармен,
жастармен және олардың отбасыларымен қалай қарым-қатынас құру керек.

• АИТВ- мәртебесі оң балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасау кезінде 
практикалық әдістемелерді зерттеу.

• Тренингте алған білімді тәжірибеге енгізу, енгізу алгоритмін және жоспарларын жа-
сау мүмкіндігін беру.

Тренинг құндылығын бағалау
Шкаладағы сәйкес сандарды шеңберге алып, төмендегі тарауларды толтырыңыз.
1 Тренинг жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жетті ме?

2 Презентацияларды және іс-шараларды бірге қолдану қаншалықты пайдалы болды?

3. Жалпы тренинг мазмұны қаншалықты пайдалы болды?

4. Әр тарау қаншалықты пайдалы болды?

Толығымен Мүлдем жеткен жоқ

Толығымен Мүлдем жеткен жоқ

Өте пайдалы      Пайдасыз

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 
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1 - тақырып: Балаға АИТВ-статусын жария ету үшін 
отбасылармен жұмыс жасау 5 4 3 2 1

2 - тақырып: Баланың АИТВ туралы ақпаратты білуі 
және түсінуі 5 4 3 2 1

3 - тақырып: Балалармен және отбасылармен қарым-
қатынас құру және консультация беру 5 4 3 2 1

4 - тақырып: АИТВ туралы білім бағдарламаларын 
әзірлеу 5 4 3 2 1

5 - тақырып:Кешенді бағалау және кейс-менеджмент  5 4 3 2 1

6 - тақырып: Емделуге құлықтылық және дәрі 
қабылдауы 5 4 3 2 1

7 - тақырып: МДТ және басқа қызметтермен жұмыс 
жасау 5 4 3 2 1

8 - тақырып: Қарым-қатынас, жыныстық жетілу және 
сексуалдық денсаулық 5 4 3 2 1

9 - тақырып: Стигма және өз-өзіне бағытталған стигма 5 4 3 2 1

10 - тақырып: Балаларды қорғау 5 4 3 2 1

11- тақырып: Ересектерге қызмет көрсету жүйесіне 
ауысу 5 4 3 2 1

12- тақырып: Стандарттарды енгізуді жоспарлау 5 4 3 2 1

6. 3 күндік тренингтің қай тұсы ең пайдасыз болды және неге?

7. Сіз білуге үміттенген, бірақ назардан тыс қалған тұстар болды ма?

8. Сіздің ойыңызша, сізді көбірек оқыту және қолдау көрсету керек болатын қан-
дай да бір тұстар бар ма?

9. Тренерлер өздерін қалай ұстады?

10. Осы алаңда кез-келген басқа алып-қосарыңызды жазыңыз.

Осы үлгіні толтыруға уақыт бөлгеніңізге рақмет. 

Өте  
жақсы

Нашар
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1. Команда және қызмет туралы жалпы ақпарат 

17-ҚОСЫМША:

Сырттан бағалау үлгісі
1-тоқсан
Осы үлгі денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлерінің тәжірибесін дамы-

ту немесе жетілдіру мақсатында оған сырттан баға беруге арналған. Үлгі: «АИТВ 
ЖӘНЕ БАСҚА ДА СОЗЫЛМАЛЫ СЫРҚАТТАРМЕН ӨМІР СҮРЕТІН БАЛАЛАРДЫ ЖӘНЕ 
ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ПСИХОӘЛЕУМЕТТІК СҮЙЕМЕЛДЕУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТА» 
(2019) көрсетілген көптеген индикаторларға сілтеме жасайды.

Осы бағалаудың арқасында әлсіз және мықты жақтарды, әрі қарай қажетті жетіл-
діруді, сонымен қатар, мамандарға және олардың командаларына керек оқуды, ре-
сурстарды немесе қолдауды анықтауға болады.

Осы сырттан бағалау жылына кем дегенде бір рет жүргізілуі тиіс, бірақ, оған әр алты 
ай сайын оралып тұрған жөн.

Балалармен жұмыс жасайтын мамандар Саны

Дәрігерлер саны 

Мейірбикелер саны

Психологтан саны

Әлеуметтік қызметкерлер саны

Саны

Сізде (18 жасқа толмаған) қанша бала диспансерлік 
бақылауда?

Сол балалардың қаншауы өз АИТВ-мәртебесі  туралы 
біледі?

ИӘ/ЖОҚ ИӘ/ЖОҚ

Жергілікті АИТВ жөніндегі үкіметтік емес ұйым (ҮЕҰ) 
бар ма?

Сіз жергіліктік ҮЕҰ-а жұмыс жасайсыз ба?

Сіз АИТВ-мен өмір сүретін балаларға арналған 
қатарластар қолдау көрсету тобын жүргізесіз бе 
немесе науқастарыңыздың осындай топқа қатысу 
мүмкіндігі бар ма?

Сіз АИТВ-мен өмір сүретін балалардың ата-аналарына, 
қамқоршыларына және/немесе бауырларына 
арналған тең дәрежелі қолдау көрсету тобын 
жүргізесіз бе немесе науқастарыңыздың осындай 
топқа қатысу мүмкіндігі бар ма?

2. Білім мен коммуникация
2.1 Өз АИТВ-мәртебесі  туралы білетін балалар
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