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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

“ВИЧ-инфекцияны алдын алуу” маалымат жыйнагы Кыргыз Республикасынын
мектеп жетекчилери жана мугалимдерине арналган. Маалымат жыйнагы ВИЧ/СПИД
менен күрөшүү ишинде билим берүү органдарынын адистеринде ВИЧке жана ага
жакын көйгөйлөргө байланыштуу суроолор боюнча маалымат берүү жолу менен
эпидемияга карата каршылык көрсөтүүдө түшүнүктү жана жактоочулукту калыптандырууну максат кылып койгон. Жыйнактын материалдары мугалимдерге жана
мектеп жетекчилерине алдын алуу программаларын ишке ашырууга жана жаштарда
ВИЧ-инфекция аспектинде коопсуз турмуштук көндүмдөрдү калыптандырууга, өз
ден соолугуна жоопкерчиликтүүлүктү жогорулатууга жардам берет.
Маалымат жыйнагында ВИЧ-инфекция жана СПИД тууралуу базалык маалымат;
дүйнө жүзүндөгү, Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы эпидемиянын жайылуу тенденциясы жана социалдык-экономикалык натыйжалары; ВИЧ-инфекциянын
белгилери жана СПИДди дарылоо; эпидемияны жеңип чыгуудагы үй-бүлө, мектеп
жана коомчулуктун ролу; ВИЧке карата аярлуулуктун гендердик факторлору чагылдырылган. Мектептерде алдын алуу иштерин уюштуруу, ата-энелер жана коомчулук
менен иштөө, ВИЧ менен жашаган адамдарга, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө карата
кемсинтүүнү жана диcкриминациялоону жеңүү боюнча кеңештер сунушталган.
Маалымат жыйнагындагы берилген материалдар мектеп жетекчилери менен
мугалимдердин маалыматтуулугун гана жогорулатпастан, окуучуларда коопсуз турмуштук көндүмдөрдү калыптандырууга, өз ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамилени өнүктүрүүгө, зыяндуу адаттарга каршылык көрсөтө алууга багытталган сабактарды өткөрүүнүн интерактивдик усулдары менен инновациялык технологияларды
сунуштайт. Алдын алуу боюнча программаларды киргизүү жана алардын жаштарга,
билим берүү тармагына тийгизген таасирине, билим берүү мекемелеринин өкмөттүк
эмес жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулган.
Маалымат жыйнагына ресурстук материалдар, глоссарий, колдонулган жана
сунушталган адабияттардын тизмеси, тиркемелер киргизилген.
Жыйнактын материалдарын сабак өтүүдө жана ошондой эле класстан тышкары
иш алып барууда орто мектептердин мугалимдери, психологдор, валеологдор колдонушса болот. Материалдар жаш курагын, билим деңгээлин, маданий, улуттук,
диний жана башка өзгөчөлүктөрүн жана ошондой эле этикалык факторлорду эске
алуу менен, ВИЧ-инфекциянын дайыма өзгөрүүгө учурап турган жайылуу жагдайы,
аны алдын алууга карата ыкмалар боюнча мугалимдер тарабынан жергиликтүү шарттарга ыңгайлаштырылып жана кошумчаланып кайрадан иштелип чыкса болот.
“ВИЧ-инфекцияны алдын алуу” маалымат жыйнагы ЮНЕСКОнун техникалык жана
каржылык колдоосу менен иштелип жана басылып чыкты.
Бул публикациядагы берилген материалдар жана колдонулган аталыштар ЮНЕСКО
тарабынан кайсы бир өлкөнүн, аймактын, шаардын же райондун же ылайыктуу башкаруу органдарынын укуктук статусуна карата
Жыйнактагы берилген фактылар жана чагылдырылган ойлор үчүн авторлор
жоопкерчиликтүү жана ал ЮНЕСКОнун ойлору менен сөзсүз түрдө туура келбеши
мүмкүн.
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Ыраазычылык билдирүү
“ВИЧ-инфекцияны
алдын
алуу”
маалымат
жыйнагын
адаптациялоодо көргөзгөн колдоо үчүн Алматы шаарындагы
ЮНЕСКОнун Кластердик бюросуна, анын башчысы айым Тарьи
Виртаненге, ВИЧ жана СПИД боюнча программанын адиси Ли
Галинага, ЮНЕСКОнун өкүлү (Бангкок) Розан Вонгго ыраазычылык
билдиребиз.
Жыйнакты адаптациялоо боюнча өткөрүлгөн семинартренингдердин катышуучуларына жыйнактын мазмунуна киргизген
конструктивдүү сунуштары үчүн, Кыргыз билим берүү академиясынын,
Борбордук Азияда СПИДди контролдоо боюнча долбоордун, СПИД,
кургак учук жана безгек менен күрөшүү боюнча Глобалдык фонддун
өкүлдөрүнө, ошондой эле Кыргызстандын бардык региондорунун ар
кандай деңгээлдеги билим берүү уюмдарына ыраазыбыз.
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Кыскартуулардын тизмеси

ВИЧ
ДСУ
ГФСТМ
СЖМ
ЖЖЖИ
КББА
ЛЖВ
КР ССМ
ББ ж ИМ
ӨЭУ
ББУ
ПАЗ
ПИН
ПРООН
РЖК
СПИД
ММК
СРДС
СМКК
БАР
ЮНЕСКО
ЮНИСЕФ
ЮНОДК
ЮНФПА
ЮНЭЙДС
ЮСАИД

Антиретровирустук терапия
Кыргыз Республикасынын баңги затка контролдук
агенттиги
Адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму
СПИД, кургак учук жана безгек менен күрөшүү боюнча
Глобалдык фонд
Сергек жашоо мүнөзү
Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар
Кыргыз билим берүү академиясы
ВИЧ менен жашаган адамдар
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги
Билим берүү жана илим министрлиги
Өкмөттүк эмес уюм
Бириккен улуттар уюму
Психоактивдүү заттар
Баңгилерди инъекциялык жол менен пайдалангандар
БУУнун өнүгүү программасы
Репродуктивдик жаш курак
Адамдын иммундук жетишсиздигинин синдрому
Массалык маалымат каражаттары
Сексуалдык, репродуктивдик ден соолук
Өлкөлүк көп секторлуу координациялык комитет
Борбордук Азия региону
Билим берүү, илим жана маданият боюнча Бириккен
улуттар уюмунун фонду
Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду
Бириккен улуттар уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы
Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду
Бириккен улуттар уюмунун ВИЧ/СПИД боюнча Биргелешкен программасы
АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги
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Киришүү

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ВИЧ-инфекция – социалдык-экономикалык көйгөй
Глобалдык деңгээлде ВИЧ-инфекцияны жеңүү боюнча чараларды кабыл
алуу
ВИЧ-инфекция, СПИД – бул адамдын өмүрүнө, кадыр-баркына коркунуч туудурган адамзаттын глобалдык эң
эле чоң кризиси. Ал андан жапа
“Ядролук куралдай же климаттын глобалчеккен өлкөлөрдүн социалдык өзгөрүүсүндөй болгон эң эле чоң кордык-экономикалык өнүгүүсүнө
кунучтарга тең келген сыяктуу, СПИДдин
тоскоолдук келтирип, улуттук
пандемиясы биздин келечектеги прогресс
коопсуздукка коркунуч туудуменен стабилдүүлүккө бирден-бир олуттуу коркунуч экендигин моюнга алуу керек.
рат. ВИЧ-инфекциянын андан
Демек, мындай пандемия жооп иретинде,
ары өсүү темпи аны жеңип
ошончолук өзгөчө чараларды талап кылат...
чыгуу боюнча глобалдык бир
Бул пандемия анын стабилдешүүсүнүн
катар өзгөчө чараларды кабыл
көрүнбөгөндүгү, анын таасир тийгизүүсүнүн
алууга алып келди.
олуттуулугу жана узактыгы менен бөтөнчө,
ошондой эле коомдук аракеттерди натыйВИЧ/СПИД менен күрөшүү
жалуу жүзөгө ашырууда өзгөчө көйгөйлөрдү
–
бул
Миң
жылдыктын
пайда кыла тургандыгы менен бөтөнчө”.
Саммитинде, адамзаттын тарыД-р Питер Пиот, БУУнун СПИД боюнча Биргелешкен
хындагы дүйнөлүк лидерлерпрограммасынын аткаруучу директору,
дин эң чоң жолугушуусунда
2005-жыл 8-февраль1.
кабыл алынган Миң жылдыктын өнүгүүсүнүн 8 милдетинин бири. 21-кылымда коопсуз
дүйнө куруу үчүн 2000-жылы 147 өлкө жана мамлекет башчылары Миң жылдыктын декларациясын кабыл алышкан. Жакырчылык, ачкачылык жана климаттын
өзгөрүүсүн жеңип чыгуу көйгөйлөрү менен бир катарда турган ВИЧ-инфекция
адамзаттын өнүгүүсүнө тоскоолдук келтирген бирден-бир глобалдык көйгөй деп
таанылган.
2000-жылы тарыхта биринчи жолу саламаттык сактоо маселелерине арналган
БУУнун Коопсуздук кеңешинин заседаниеси өткөрүлүп, Африка өлкөлөрүндө
(Сахарадан түштүгүрөөк) бул көйгөйдүн мүнөзү улуттук катастрофага ээ болуп,
СПИД менен болгон согушта дүйнөлүк коомчулук жеңилгендиги жөнүндө биринчи
жолу белгиленген.
Мына ушунун бардыгы ВИЧ/СПИД боюнча БУУнун Генералдык ассамблеясынын
атайын сессиясын өткөрүү үчүн негиз болду. Бул сессияда кабыл алынган ВИЧ/СПИД
менен күрөшүү ишин жактоо боюнча Декларация ВИЧ-инфекцияны алдын алуу
– жооп кайтаруунун негизги чарасы болушу керек деп аныктаган2. Пандемиянын
коркунучу бардык адамдарды бирин дагы калтырбай тийип өтөт, бирок инфекция
жаштардын жана өндүрүм курагындагы калктын арасына тезирээк жайылууда.
Камкордукка эң муктаж болгон топтор болуп аялдар менен балдар эсептелет.
1

Д-р Питер Пиот «Почему СПИД представляет собой исключительную проблему». Доклад в Лондонской школе экономики, 8
февраля 2005 года.

2

Кыргыз Республикасында 2006 - 2010-жылдарга ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык
натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программа, 5-бет.
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Кыргыз Республикасында ВИЧ-инфекция боюнча жагдай дүйнө жүзүндөгүдөй
эле татаалдашууда. Акыркы жылдары, өлкөдө жыл сайын ВИЧ-инфекциянын
130 - 170 учуру катталган. Ошону менен бирге 2006-жылы официалдуу катталган
учурлардын саны 2005-жылга салыштырмалуу 43 % жогору болгон. 2007-жылы
2006-жылга караганда ВИЧ-инфекциянын учуру 67,6 %га көп болуп, Кыргызстанда
катталган учурлардын жалпы санынын 27,7 % түзгөн. Өлкө боюнча ВИЧинфекциянын салыштырмалуу анча жогору эмес деңгээлде болгонуна карабастан
(Кыргызстанда 2008-жылдын 1-январына 1479 учур катталган), өлкөдө эпидемиянын концентрациядагы экинчи стадиясы байкалууда, ал эми КР Саламаттык
сактоо министрлигинин баалоосу боюнча, ВИЧ-инфекциянын жалпы саны 4500
адамдан жогору. ВИЧ-инфекциянын бардык учурларынын жарымынан көбү 30
жашка чейинки жаш адамдардын арасынан катталган3. Эпидемия баңги заттарын ийне саюу аркылуу пайдалангандардын арасында жайылууда, бирок ошону
менен бирге ВИЧ менен жашаган аялдар менен балдардын санынын өсүү тенденциясы байкалууда. Бул ВИЧ-инфекциянын баңги заттарды пайдалангандардын
чөйрөсүнөн жалпы популяцияга өткөндүгүн баяндайт, ошондуктан анын саламаттык сактоого жана социалдык чөйрөгө болгон таасири жогорулоодо. 2007-жылы
Ош областынын Ноокат районунда медициналык мекемелерде медициналык процедураларды жүргүзүү мезгилинде балдарга ВИЧ-инфекцияны жугузуу учурлары
катталган.
Кыргызстанда ВИЧ-инфекциянын жайылуусу жаш адамдарга маалымат берүү
жана коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн үйрөтүү жолу менен, ВИЧтен сактанууда чечкиндүү чараларды кабыл алууну талап кылды. Бул багыттагы Кыргыз
Республикасынын аракеттери “Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндөгү”
мыйзамдын негизинде, ВИЧти жеңүү боюнча эл аралык демилгелерге ылайык
жүргүзүлгөн. Өлкөдө 2006 - 2010-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД
эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу
боюнча үчүнчү мамлекеттик программа аракетте.
Балдардын жана жаштардын укуктарын коргоо боюнча Кыргыз
Республикасынын аракеттери
Кыргыз Республикасынын демократиялык өнүгүүнүн мына ушул этабындагы
билим берүү системасын жакшыртуусу жаш адамдын жаран катары калыптануусуна улам көбүрөөк таасир тийгизүүгө жардам берет. Окуу жайлар мамлекеттик
программаларды ишке ашыруу маселелеринде жаштарды маалыматтандыруу
жана өлкөнүн бул же тигил багыттагы саясатында көндүмдөрдү калыптандыруу
боюнча жардам көрсөтүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасынын
Балдар укуктары жөнүндөгү конвенцияны кошуп алгандагы эл аралык конвенцияларды ратификациялоосу, балдар менен жаштардын тең укуктуулугун камсыздандыруу жана коргоо боюнча өлкөгө милдеттерди артат. Эң алгач – бул жашоого
жана сак-саламатта өнүгүүгө, дискриминацияны алдын алууга, жеке турмушка
жана маалыматка болгон укук4. Мына бул жоболор Кыргыз Республикасынын
Конституциясы, башка мыйзамдар жана нормативдик-укуктук актылар менен бекитилген. Балдардын укуктарын, мыйзамдык кызыкчылыктарын жана эркиндиктерин
комплекстүү өнүктүрүү 2006-жылы августта кол коюлган Кыргыз Республикасынын
3

Кыргыз Республикасында 2006 - 2010-жылдарга ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык
натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программа, 10-бет.

4

Конвенция о правах ребенка, ст. 2, 6, 16, 17.
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Кыргыз Республикасындагы ВИЧ-инфекциянын жайылуусуна жооп

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Президентинин “Балдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинде” чагылдырылган. Кыргызстандагы ВИЧ-инфекция эпидемиясынын шарттарында бул жоболорду колдонуу шаар жана айыл жериндеги мектеп окуучулары менен жаштар
үчүн, алардын жынысына, улутуна, ата-энелеринин статусуна, динге ишенүүлөрүнө
карабастан милдеттүү окуу программаларын өнүктүрүүнү талап кылат. Мамлекет,
жаштар арасында ВИЧтин жаңы учурларын төмөндөтүү боюнча ВИЧ-инфекция
тармагындагы маанилүү эл аралык демилгелерге кошулуп, өзүнө милдет алган.
Бул максаттарга жетүүнүн жалгыз жолу болуп, жугузууну алдын алуу боюнча билим
берүү менен көндүмдөрдү адат алдырууну киргизген 15тен 25 жашка чейинки 95
пайыздан кем эмес жаш аялдар менен эркектерди ВИЧ-инфекция тармагындагы
билим берүүгө тартуу5. Бул олуттуу милдетти аткаруу жогорку квалификациялуу,
максаттарды ишке ашырууга жөндөмдүү мугалимдер менен мекемелердин тармагы бар Билим берүү жана илим министрлигине жүктөлгөн.
ВИЧ-инфекцияны жеңип чыгуу боюнча Билим берүү министрлигинин
аракеттери
Билим берүү жана илим министрлиги ВИЧ-инфекцияны жеңип чыгуу боюнча
улуттук матрицага киргизилген өзүнүн стратегиялык программасын иштеп чыккан.
Бардык билим берүү мекемелери төмөндө саналып өткөн бир же бир нече предметтердин: Адеп сабагы (Этика), биология, укукка үйрөтүүнүн чегинде жаштарга
билим берүү ишин алып барышат. Кээ бир гимназияларда сергек жашоо мүнөзү
боюнча атайы автордук жана эксперименталдык программалар киргизилген.
Эл аралык уюмдар менен болгон шериктештик
Жаштар арасында ВИЧ-инфекцияны алдын алууну ишке ашырууда эл аралык
уюмдар жардам көргөзүшүүдө. Билим берүү программаларын жүзөгө ашыруунун
саясатын жана методикалык ыкмалардын өнүгүүсүн координациялаган негизги
донорлордун бири ЮНЕСКОнун Кластердик бюросу (Алмата, Казакстан). Анын
колдоосу менен билим берүү уюмдарынын жетекчилери менен адистери үчүн
“ВИЧ/СПИД жана билим берүү” маалымат жыйнагы иштелип жана басылып чыккан. Педагогикалык адистиктеги жогорку окуу жайлардын окутуучулары үчүн окуу
куралы даярдалып жана басмадан чыгып ("ВИЧ-инфекцияны алдын алуу" КРнын
жогорку окуу жайларынын педагогикалык адистиктердеги окутуучулары үчүн
окуу куралы, Б., 2008.), педагогдор үчүн бир катар жолугушуулар жана семинарлар өткөрүлгөн. Ошондой эле, өлкө СПИД, кургак учук жана безгек менен күрөшүү
боюнча Глобалдык фонддун колдоосуна ээ. Глобалдык фонддун колдоосу менен
9-11-класстардын окуучулары үчүн “Ден соолук маданияты” программасынын
тематикалык бөлүмдөрү боюнча жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдери үчүн усулдук жетектөө иштелип чыккан; окутуучу семинарлар өткөрүлүп, бул
көйгөй боюнча окуу мекемелеринин мектептен тышкары аракеттерин маалыматтык колдоо жана өнүктүрүү жагы жолго салынган. Билим берүү жана илим министрлигинин стратегиясын иштеп чыгууга, саясатын өнүктүрүүгө, ошондой эле сергек
жашоо мүнөзүн калыптандыруу боюнча биринчи программаларды ишке ашырууга
БУУнун өнүктүрүү программасы (ПРООН), Калкты жайгаштыруу фонду (ЮНФПА),
БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ) жана “Сорос-Кыргызстан” фонду маанилүү жардам көргөзгөн. Бүткүл дүйнөлүк банктын Борбордук-Азиялык регионалдык ВИЧинфекция боюнча долбоорунун чегинде регион аралык кызматташуу ишке ашырылып жатат.

5

10

Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Билим берүү уюмдарынын аракеттери демилгечил топтордун жана өкмөттүк
эмес жаштар уюмдарынын теңи-теңие окутуу программаларынын чегиндеги
жаштардын демилгеси менен күчөтүлүп жатат. Азыркы убакта өлкөнүн дээрлик
бардык аймактарында жарандык коомдун уюмдары ВИЧ-инфекциянын негизги
аспектилери боюнча жаштарды окутууга өз салымдарын кошуп жатышат. Өзгөчө
бүткүл өлкө боюнча иштеп жаткан “Рейнбоу” борборунун, “Дени сак муун” жана
“Үлгү” ӨЭУ, “Ак турна” (Бишкек), “Үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча Кыргыз альянсы” жана Улуттук Кызыл жарым ай коомунун жана башкалардын салымдарын
өзгөчө белгилей кетүү керек.
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Жарандык коом уюмдары менен шериктештик

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Даталар, фактылар, окуялар
1981

Дүйнө жүзүндө СПИДдин биринчи учуру катталган (АКШ).

1983

СПИДдин табияты аныкталып, адамдын иммундук
жетишсиздигинин вирусу табылган. (Люк Монтанье жана
Франсуаза Барре-Синусси – (Франция).

1987

Мурдагы Советтер Союзунда ВИЧ-инфекциянын биринчи
учурлары аныкталган.

1987

Кыргыз Республикасында СПИДди диагностикалоочу биринчи
лабораториялар уюштурулган.

1987

СПИД боюнча ДСУнун Глобалдык программасы бекитилген.
Дүйнөлүк Саламаттык сактоо ассамблеясы СПИД менен
күрөшүүнүн глобалдык стратегиясын кабыл алган.
БУУнун Генералдык Ассамблеясында талкууланган биринчи оору –
СПИД болду.

1988‑1989

Балдарга ВИЧти жугузуу учурлары Волгоград, Элиста, Ставрополь
шаарларында (Россия – мурунку Советтер Союзу) катталган.

1989

Кыргыз Республикасында СПИДди алдын алуунун биринчи
борборлору түзүлгөн.

1989

Билим берүү мекемелеринде СПИДди алдын алуу боюнча биринчи
иш-чаралар башталган.

1996

БУУнун ВИЧ/СПИД боюнча Биргелешкен программасы түзүлгөн.

1996

Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында ВИЧинфекциянын биринчи учуру катталган.

1996

“Кыргыз Республикасындагы СПИДди алдын алуу жөнүндө»
мыйзам (биринчи) кабыл алынган.

1997

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 1997-2000жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ-инфекцияны жана
жыныстык жол аркылуу жугуучу ооруларды алдын алуу боюнча
Улуттук программа бекитилген.

1997

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында ВИЧ/СПИД менен
күрөшүү үчүн Улуттук көп секторлуу координациялык комитет
түзүлгөн.

1997

Кыргыз Республикасында БУУнун СПИД боюнча тематикалык тобу
түзүлгөн.

1998

Женевада СПИД боюнча ХII Эл аралык конференция өткөн, анда
илимдеги прогресске карабастан, дарылардын кымбаттыгынан
жана жоктугунан СПИДден миллиондогон адамдардын каза болуп
жаткандыгы белгиленген.
Апрелде Дакарда (Сенегал) билим берүү боюнча Бүткүл дүйнөлүк
форум өтүп, 164 мамлекеттен 1000ден ашык өкүл катышкан.
Форумда СПИД пандемиясы бирден-бир маанилүү маселелердин
бири болгон. ВИЧ/СПИДдин жайылуусуна каршы күрөшүүдө
билим берүү чоң күч экендиги жана билим берүү программалары
ВИЧтин жаңы учурларынын кыскаруусуна көмөк бере тургандыгы
таанылган.
Миң жылдыктын Саммитинде, миң жылдыктын өнүгүүсүнүн
максаттары кабыл алынып, анын 8 максатынын бири – ВИЧ/СПИД
жана башка коркунучтуу оорулар менен күрөшүү деп аныкталган.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 2001-2005жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДди, жыныстык жол
аркылуу жугуучу инфекцияларды алдын алуу боюнча экинчи
Мамлекеттик программа бекитилген.
Нью-Йоркто БУУнун Генералдык ассамблеясынын ВИЧ/СПИД
боюнча атайын сессиясы өтүп, 2010-жылга чейин ВИЧ/СПИД
тармагында күрөшүү ишине берилгендик жөнүндөгү Декларация
кабыл алынган.

2000

2000
2001

2001
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2004

2005
2005
2006

2008

ЮНЕСКОнун жардамы менен 1993-жылы негизделген Бүткүл
дүйнөлүк СПИДди алдын алуу жана изилдөө боюнча фонддун
жетекчиси профессор Люк Монтаньеге медицина боюнча Нобель
сыйлыгы берилген.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

2003

Бириккен улуттар уюмунун мүчө-мамлекеттери өзүлөрүнө 2005жылга көбүрөөк жапа чеккен мамлекеттерде, ал эми 2010-жылга
дүйнөлүк масштабда жаштардын арасында ВИЧ-инфекциянын
жайылуу деңгээлин олуттуу төмөндөтүү милдетин алышкан. ВИЧ/
СПИДдин эпидемиясына жооп кылып, биринчи жолу глобалдык
максаттар коюлган.
Кыргызстан ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек менен күрөшүү
боюнча Глобалдык фонддон АКШнын 17 миллион доллардан ашык
өлчөмүндөгү грантын алган.
2004-жылдын 29-июлундагы Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана маданият министрлигинин буйругу менен 2004-2005жылдарга билим берүү мекемелеринде ВИЧ/СПИДди алдын алуу
боюнча программа бекитилген.
“Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзам (экинчи)
кабыл алынган.
БУУнун Генералдык Ассамблеясынын ВИЧ/СПИД боюнча атайын
сессиясы өткөн.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 6-июлундагы
№ 498 токтому менен 2006-2010-жылдарга Кыргыз
Республикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын
социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча
үчүнчү Мамлекеттик программасы бекитилген.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ВИЧ жана СПИД жөнүндө негизги түшүнүктөр
ВИЧ-инфекция – бул башка ооруларга салыштырмалуу “жаш” оору. Иммундук
жетишсиздик синдрому биринчи жолу 1981-жылы жазында АКШда Калифорния
штатындагы жана Нью-Йорк шаарындагы жаш гомосексуалдардын арасында
мурда сейрек кездешүүчү пневмоцисттик өпкөнүн кагыны менен Капоши саркомасынын таң каларлык жогорку жыштыгы жөнүндө кабар келгенде катталган. Оору
чейрек кылымдан аз убакыттын ичинде пандемия мүнөзүнө ээ болуп, бүт өлкөлөр
менен континенттерге жайылды6. ВИЧ-инфекция адамзаттын тарыхындагы эң кыйратуучу эпидемия болуп кала берет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жана
БУУнун СПИД боюнча Биргелешкен программасынын маалыматы боюнча ВИЧ
менен жашаган адамдардын жалпы саны эң жогорку деңгээлге жетти: адистердин
баалоосу боюнча, 2007-жылдын 1-декабрына дүйнө жүзүндө 33,2 адам ВИЧ менен
жашаганы аныкталган7.
ВИЧ-инфекция салыштырмалуу жаңы жана азыркы кездеги кеңири жайылган
оору болгондуктан жана бул дарттын ашкере сыпайы мүнөзүнө байланыштуу
эл аралык уюмдар тарабынан8 ВИЧ боюнча терминология иштелип чыгып жана
өркүндөтүлүп жатат. Бул терминдер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик документтерине киргизилүүдө9. Негизги терминдерди билүү ар бир адам үчүн маанилүү.
Бул өзгөчө, алып барган иш-аракеттери менен шайкеш келген, ВИЧ-инфекцияны
алдын алуу программаларын ишке ашырып жатышкан мугалимдерге көбүрөөк
тиешелүү. Терминологияны билүү мугалимдерге материалды туура түшүндүрүү
үчүн жардам берет жана ошондой эле эпидемияга чалдыккан адамдар менен
алардын жакындарынын сезимдерин басмырлаган сөздөрдөн жана иштерден
окчун болууга өбөлгө түзөт. Белгилей кетсек, ВИЧ-илдети менен жашаган адамга
карата болгон басмырлоо мамилелер же сөздөр, аларга карата башкалардын
терс мамилесин өркүндөтөт, муну өз учурунда стигматизация деп аташат. Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык10, стигматизация үчүн, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
Негизги түшүнүктөр
ВИЧ – бул адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу
ВИЧ-инфекция – бул жугуштуу өнөкөт оору. Ал адамдын иммундук жетишсиздик вирусу (ВИЧ) менен чакырылат. Оорунун негизинде иммундук системанын
бузулууга учурашы жатат.
Иммунитет – организмди оору чакыруучу микробдордон, ошондой эле рак
оорусун, аллергияны жана башка ооруларды алдын алуучу организмдин өзгөрүүгө
учураган өздүк клеткаларынан коргонууну камсыз кылат.
СПИД – бул пайда болгон иммундук жетишсиздик синдрому. Бул оор жугуштуу
оорулар, шишиктер менен коштолгон жана иммундук жетишсиздик вирусу (ВИЧ)

6

Пандемия – бул бүткүл дүйнөнү курчап алган эпидемия.

7

Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2007. ЮНЭЙДС/ВОЗ, Женева, Швейцария, 2007, с. 1-9.

8

ВОЗ – Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму; ЮНЭЙДС – БУУнун СПИД боюнча биргелешкен уюму; ЮНЕСКО – БУУнун билим
берүү жана маданият боюнча программасы.

9

«Кыргыз Республикасынын ВИЧ/СПИД жөнүндө» мыйзамы (2005; Кыргыз Республикасында 2006 - 2010-жылдарга ВИЧ/
СПИДдин эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программа.

10 «Кыргыз Республикасынын ВИЧ/СПИД жөнүндө» мыйзамы (2005), ст.13,16.
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ЛЖВ – оорунун белгилери жок стадиясында кандай болсо, иммундук система
терең бузулууга учураган стадияда так ошондой, ВИЧ менен жашаган адамдар.
ЛПВ – ВИЧ-инфекциядан жапа чеккен адамдар – ВИЧти жугузуп алган туугандарына жана жакындарына байланыштуу моралдык жана мүлктүк зыян тарткан
адамдар.
Негизги калк – бул өздүк жүрүм-турумдарынын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу
(корголбогон секс же баңги заттарын пайдалануу) ВИЧти жугузуп алуу коркунучу
абдан жогору болгон жана коомдук саламаттыкка көбүрөөк коркунуч туудурган
адамдар.

ВИЧ-инфекция, ЖЖЖИ жана баңги заттар боюнча кырдаал
“Оорунун биринчи учуру аныкталгандан баштап, 1981-жылдан бери
иммундук жетишсиздик синдромунан (СПИДден) 25 миллион адам каза болду,
бул адамзаттын тарыхындагы эң эле кыйратуучу эпидемия. Акыркы убакта
дүйнө жүзүнүн көп региондорунда антиретровирустук дарылоо жана кароо
мүмкүнчүлүгүнүн жакшыргандыгына карабастан, 2007-жылы СПИД эпидемиясы 2,1 миллион адамды алып кетти, анын ичинде 15 жашка чейинки 330
миң бала бар”.
2007-жылы ВИЧ менен жашаган адамдардын жалпы саны эң жогорку деңгээлге
жетти. Адистердин баалоосу боюнча, 2007-жылдын 1-декабрына 33,2 миллион адам
– ВИЧ менен жашагандар. 2,5 миллион адам биринчи жолу ВИЧти жугузуп алышкан,
анын ичинен 420 000 бала 15 жашка чейинкилер11.
КМШ өлкөлөрүндөгү жана Кыргыз Республикасындагы жагдай
Акыркы алты жылдын ичинде, эпидемиянын эпицентри ВИЧ/СПИДдин жаңы
учурларынын эң жогорку өсүү темпи байкалган Батыш Европа жана Борбордук
Азия өлкөлөрүнө ооду. Баалоолор боюнча, 2006-жылы ВИЧ менен жашаган адамдардын саны бул региондо 1,6 миллион адамга жеткен – акыркы он жылдын ичинде
бул сан дээрлик жыйырма эсеге көбөйгөн. 2006-жылы биринчи жолу катталган ВИЧинфекция учурларынын 90 % эки региондо – Россия Федерациясы (66 %) менен
Украинада (21 %) катталган. Ошондой эле, ВИЧтин биринчи жолу катталган учурларынын саны башка өлкөлөрдө – Азербайжанда, Грузияда, Казакстанда, Кыргызстанда,
Молдова Республикасында, Тажикстанда өсүүдө. Борбордук Азиядагы эң ири эпидемия Өзбекстанда белгиленүүдө. ВИЧтин жаңы учурларынын жалпы санынын
экиден үч бөлүгү (62 %) баңги заттарын ийне саюу аркылуу пайдалангандардын, ал
эми бирден үч бөлүгүнүн көбү (37 %) гетеросексуалдык өнөктөштөрдүн өз ара корголбогон жыныстык катнашынын натыйжасында болуп өткөн. Акыркы төрт жылдын ичинде СПИДден каза болгондордун саны 1,5 эсе көбөйүп, баалоолор боюнча
55 000 чоң адамды жана баланы түзгөн, бул АКШдан үч эсе жогору, 24 эсе Батыш
Европага караганда (17-18 миң АКШда, 2 252 учур Европада). ВИЧтен жапа чеккен
аялдардын саны да өсүүдө, негизинен алардын көбү баңги заттарын ийне саюу
11 Развитие эпидемии СПИДа. Декабрь 2007. ЮНЭЙДС, ВОЗ. Стр. 1.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

адамдын иммундук системасын терең бузулууга алып келген ВИЧ-инфекциянын
акыркы стадиясы.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

аркылуу пайдалануунун натыйжасында дартка кабылган эркек-өнөктөштөрүнөн
жугузуп алышат.
2006-жылы Россия Федерациясында ВИЧ-инфекциянын 39 000 жаңы учуру
официалдуу катталып, ал эми учурлардын жалпы саны 370 000ге жакын адамды
түзгөн. ВИЧти жугузуп алуунун негизги жолу болуп инъекциялык жол аркылуу баңги
заттарын пайдалануу кала берет (66 %). Жаңы учурлардын 40 %га жакыны аялдардын арасынан катталган. 1 %га жакын кош бойлуу аялдар ВИЧти Санкт-Петербург,
Оренбург жана РФнын башка региондорунда жугузуп алышкан12. АКШнын жумушчу
тобу жүргүзгөн изилдөөнүн кириш сөзүндө Россия 2003-жылы: “Статистика коркунучтуу, прогноз кайгылуу... ВИЧ/СПИДдин
эпидемиясынын терс натыйжасы эки өлкөнүн
СПИД эпидемиясы канкалкы, экономикасы жана улуттук коопсуздугу
үчүн абдан зор. Ошого карабастан үмүт бар...”
чалык кеңири жайылган
деп айтылган.

сайын, ошончолук көп аял
ВИЧ жана СПИД боюнча БУУнун Бириккен
программасынын эксперттеринин пикири
боюнча, Борбордук Азия өлкөлөрүндө ВИЧалууда.
инфекциянын жайылуусу төмөн бойдон калууда,
бирок инфекциянын жалпы катталган саны тез
темп менен жогорулоодо. Ошону менен бирге
ВИЧ менен жашаган адамдардын анык саны официалдуу статистиканын маалыматынан бир топ жогору. Дүйнө жүзүндөгү эң жаш эпидемияны Өзбекстанда байкоого болот13. Инъекциялык баңгилерди пайдалануу – эпидемиянын өнүгүүсүнүн
башкы күчү болуп, эпицентри өлкөнүн борбор шаары Ташкентте жана ага жанаша
райондордо жайгашкан. Бирин-бири коштогон инъекциялык баңгилерди пайдалануу менен коммерциялык секс эпидемиянын өнүгүүсүнө көмөктөш14.

ВИЧ-инфекцияны жугузуп

Эпидемиянын алгачкы стадиясында ВИЧ-инфекция жүрүм-туруму жогорку коркунучтагы калктын арасына жайылат. Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндөгү
эпидемиянын өнүгүүсүн баңги заттарды пайдалануунун коркунучтуу формалары
аныктайт. Борбордук Азия регионунда ВИЧ-инфекциянын официалдуу катталган
учурларынын 50-75 %ын баңги заттарды инъекциялык жол менен пайдалангандар
түзүшөт. Ошону менен бирге эле ВИЧ-инфекциянын таралышы баңгилерди пайдалангандардын арасында жогору жана ал ушул өлкөлөрдөгү эпидемиянын стадиясын аныктайт. Баңги заттарын ийне сайынуу аркылуу пайдалангандардын арасында ВИЧ-инфекциянын көбүрөөк жайылуусу аялдар менен балдарды дартка чалдыгууга алып келүү менен жалпы популяцияга тез өтүп жатат. 2006-жылы өлкөнүн
Түштүк-Казакстан областында (Шымкент шаары) медициналык мекемелердеги
ВИЧ-инфекцияны жугузуу катталып, натыйжада 130 ашык бала ВИЧ-илдетине чалдыккан15. Чыгыш Европанын жана Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрүндө ВИЧ
менен жашаган аялдардын, ошондой эле ВИЧ-позитивдүү энеден төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Бирок ошого карабастан, бул өлкөлөрдө эпидемияны жеңип
чыгуу үчүн мүмкүнчүлүктөр сакталып калууда16.

12 Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2007. ЮНЭЙДС/ВОЗ, Женева, Швейцария, 2007, с. 27.
13 Ошол эле жерде.
14 Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2004. ЮНЭЙДС/ВОЗ, Женева, Швейцария, 2004, с. 55.
15 Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2005. ЮНЭЙДС/ВОЗ, Женева, Швейцария, 2005, с. 54.
16 Ошол эле жерде.
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Кыргызстандагы ВИЧ-инфекциянын биринчи учуру 1987-жылы Бишкек шаарында аскер учкучтарынын мектебинде окуп жаткан африкалык өлкөлөрдүн жаранынын биринен катталган. 1987-жылдан 1991-жылга чейин бул мектептеги чет
элдик студенттердин ичинен, жалпысынан алганда инфекцияны жугузган 15 чет
элдик жаран катталган. 1995-жылдан баштап ВИЧ-инфекция Кыргызстанга доктур
Ж. Назаралиевдин клиникасына баңгиликтен дарыланууга келген КМШнын атуулдарынан катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык
регионалдык бюросу 1996-жылга чейин Кыргызстанды өз жарандарынын арасында ВИЧ-инфекция жок жалгыз өлкө деп эсептеген. Биринчи ВИЧти жугузуп алган
мекендеш Бишкек шаарында 1996-жылы катталган. 1998-жылдан баштап учурлар
өлкөнүн региондорунан каттала баштады. 2001-жылдын 1-февралына Кыргыз
Республикасында мекендештердин арасында бардыгы биригип 14 учур, анын ичинен 4 учуру областардан аныкталган (1-сүрөт).
2008-жылдын 1-сентябрына Кыргызстанда ВИЧ-инфекциянын 1826 учуру катталган (анын ичинен 1692 адам – өлкөнүн атуулдары). Саламаттык сактоо министрлигинин баалоосу боюнча, Кыргыз Республикасында ВИЧ менен жашагандардын
анык саны 2012-жылга 9600 жетиши мүмкүн. Жасалып жаткан аракеттерге карабастан, өлкө боюнча ВИЧ-инфекциянын жайылуусу стабилдүү жогору болуп кала
берүүдө.
Сүрөт 1. 1987-жылдан 2007-жылга чейин Кыргыз Республикасында ВИЧинфекциянын официалдуу катталган учурларынын саны

Өлкө боюнча

Ош областында

ВИЧ-инфекция өлкөнүн бардык региондорунан катталган (2-сүрөт) жана көбүнчө
эркектердин арасында жайылууда 3-4-сүрөттөр). Ошол эле убакта ВИЧти жугузган
аялдар менен балдардын санынын көбөйүшү байкалууда, бул эпидемиянын ийне
саюу аркылуу баңги заттарын пайдалангандардын чөйрөсүнөн жалпы популяцияга
өткөндүгүн айгинелейт. 2001-жылы аялдар бардык ВИЧ менен ооругандардын
8 пайызын түзсө, 2007-жылы 22 % түздү. 2005-2006-жылы ВИЧ менен ооруйт деп
табылгандардын үчтөн бир бөлүгү (31 пайыз) аялдар17. Акыркы 7 жылдын ичинде
ВИЧ менен жашаган аялдардын саны 100 эсе өстү жана 2008-жылдын 1-декабрына
17 «СПИД» Республикалык бирикмесинин маалыматы.
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Кыргыз Республикасында ВИЧ-инфекциянын жайылышы боюнча жагдай

Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасынан 300 аял катталган. ВИЧ менен
жашаган 71 кош бойлуу аял аныкталып, ВИЧти жугузуп алган энеден төрөлгөн 13
балага ВИЧ-инфекция диагнозу коюлган.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Сүрөт 2. 2008-ж. 1-декабрына Кыргыз Республикасында областтардын
алкагындагы катталган ВИЧ менен жашагандардын саны

Ысык-Көл

Чүй

Сүрөт 3. 1996-2007-жж. Кыргыз Республикасынын жарандарынын
арасынан катталган ВИЧ-инфекциянын эркектер менен аялдардын
санынын катышы

аялдар

эркектер

Сүрөт 4. 1996-2007-жж. чейин Кыргыз Республикасында эркектер менен
аялдардын арасында официалдуу катталган ВИЧ-инфекция учурлары
Аялдар
28%

Эркектер
72%
18

ВИЧ-инфекциянын негизги жугуу жолу болуп баңги заттарын ийне саюу аркылуу жолу кала берет, ал 74 % түзөт (сүрөт 6), бирок акыркы жылдары инфекцияны
жыныстык жол аркылуу (22 %) жана ошондой эле энеден балага (1 %) жугуу учурлары көбөйүүдө. 2007-жылы ВИЧ-инфекцияны бейтапканада жугузуу учурлары
аныкталып, эпидемия учурундагы анын катталган саны 3 % жана 2007-жылы катталгандардын санынан 9,3 % түздү. Ошону менен бирге баңги заттарын пайдалануунун
натыйжасында ВИЧ-инфекцияны жугузуу жолу 61,4 % азайган.
Сүрөт 5. 2008 - жыл. 1-апрелине ВИЧ менен жашап катталгандарды жаш
курагы боюнча бөлүштүрүү.
жана жогору

Сүрөт 6. 1987-ж. 2007-ж чейинки эпидемиянын бүт мезгили ичиндеги
ВИЧ-инфекциянын жугуу жолдору
ОИИ
вертикалдуу

жыныстык

инъекциялык

Сүрөт 6 а. 2007-ж. ВИЧ-инфекциянын жугуу жолдору
жыныстык
27%

вертикалдуу
3%

ОИИ
9%

инъекциялык
61%
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ВИЧ продуктивдүү курактагы адамдардын арасына көбүрөөк жайылат. 18 жашка
чейинки балдардын арасынан ВИЧ-инфекциянын 60 учуру (5,4 %), анын ичинде эрте
жаш курагындагы (5 жашка чейинки) 51 (4,1 %) балада катталган. Аныкталгандардын
көпчүлүгү (87,3 %) 40 жашка чейинкилер, анын ичинен 20-29 жаш курагындагы
адамдар 41,9 %, 30-40 жаш – 38 % түзөт (сүрөт 5). Оору деп табылгандардын жалпы
санынын 108не СПИД диагнозу коюлган; 193 киши каза болгон (анын ичинен 20
аял), 88 – СПИДдин кесепетинен (9 аял).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Кыргыз Республикасында жыныстык жол аркылуу жугуучу
инфекциялардын (ЖЖЖИ) жайылуусу боюнча жагдай
Кыргыз Республикасында ВИЧ-инфекциянын жайылышына жыныстык жол
аркылуу жугуучу инфекциялардын бүт тобунун жайылуу тенденциясынын индикатору болгон сифилис (котон жара) эпидемиясы себепкер. 1990-жылдан 1997-жылга
чейинки мезгилде котон жара менен ооругандардын саны өлкө боюнча 77 эсе,
ал эми Бишкек шаары боюнча 140 эсе өскөн18. Азыркы убакта котон жара оорусу
туруктуу төмөндөө абалында болгондугуна карабастан, анын деңгээли 1991-жылдын көрсөткүчүнөн 13 эсеге жогору (сүрөт 7)19.
Акыркы 10 жылдын ичинде (1998 - 2007) өлкөдө котон жара, гонорея, трихомониаз, хламидиоз жана гарднерелез сыяктуу ооруларды камтыган ЖЖЖИдин 230 194
учуру катталган20. Официалдуу маалымат боюнча, 1998-жылдан 2007-жылга чейинки
мезгил ичинде 31 490 адам котон жара менен ооруган21. Адистердин пикири боюнча,
официалдуу статистикага бул оорунун учурларынын анык санынын 60 %дан ашыгы
белгилүү. Республикада 1995-жылдан баштап жыл сайын тубаса котон жаранын
учурлары катталат. Анын эң көп саны 1999-жылы – 93, ал эми 1995-жылдан 2007жылга чейинки мезгилде бардыгы биригип 591 тубаса котон жара катталган
ЖЖЖИнин өсүшү Кыргыз Республикасындагы социалдык-экономикалык өткөөл
мезгилдин кыйынчылыктарынын натыйжасы болуп саналат. Калктын жакырлыгы
аялдарды сексуалдык жактан пайдаланууга жана эрте башталган жыныстык мамилелерге алып келди22. Турмуш-тиричилик жактан гендердик стереотиптер, жүрүмтурумдун төмөнкү коркунучу бар аялдардын жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекцияларды өз күйөөлөрүнөн жуктуруп алуу коркунучун жогорулатты. ЖЖЖИлерди
дарылоодо акы төлөө, жашыруун сыр сактоо кепилдигинин жана маалыматтын
жоктугунан мындай кызмат мектеп окуучуларына жана жаштарга жеткиликтүү
эмес23. Калктын маалыматтуулугу жетишерлик болбогондугуна байланыштуу, ВИЧилдетин жана ЖЖЖИды жугузуп алуудан сактануу төмөн бойдон калууда. Өз учурунда, пациенттерде ЖЖЖИдын болушу ВИЧ-инфекцияны жуктуруп алуу
коркунучун бир топ жогорулатат дагы, жоон топ адамдардын потенциалдуу
ВИЧ жуктуруучулар болуп кала берүүсүн күбөлөндүрөт.
Баңги зат жана ВИЧ-инфекция
Бүгүнкү күндө баңги жана башка психоактивдүү заттарды пайдаланууга байланышкан маселелердин актуалдуулугу коркунучтуу масштабдарга жетти жана бул
маселе көп жылдарга чейин актуалдуу бойдон калат. Өзгөчө биздин өлкөнүн эл аралык баңги трафикке байланыштуулугун жана бардык, анын ичинде эң эле өнүккөн
өлкөлөрдө баңги затын колдонуунун өсүп жатышын эсепке алсак. Баңги заттарды
колдонуунун жайылуусу көптөгөн медициналык жана социалдык көйгөйлөр менен
18 Кыргыз Республикасында 2001 - 2005-жылдарга ВИЧ-инфекцияны/СПИДди, жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекцияларды
алдын алуу боюнча Мамлекеттик программа. Бишкек, 2002, 21-бет.
19 Кыргыз Республикасынын Улуттук статкомитетинин маалыматы.
20 Ошол эле жерде.
21 Кыргыз Республикасынын Улуттук статкомитетинин маалыматы.
22 Кыргыз Республикасынын 2001 - 2005-жылдарга карата СПИД/ВИЧ-инфекцияны, жыныстык жана инъекциялык жолдор менен
берилүүчү инфекцияларды алдын алуу боюнча Мамлекеттик программасы. Бишкек, 2002, б.15.
23 Кайрылуунун же диагноздун жашыруун сакталышы – бул маалыматтын текшерилип жаткан адамдын макулдугусуз үчүнчү
жакка берилбей тургандыгын түшүндүрөт. КРнын Саламаттык сактоо министрлигинин токтомуна ылайык, өспүрүмдөр
ЖЖЖИны жуктуруп алган учурда, ал тууралуу маалымат ата-энелерине жана окуган жерине билдирилет. Балдар мындай
маалыматтын жайылышын каалабагандыктан, өз алдынча дарыланууну, айрым учурда медициналык билими жок адамдарга
жашыруун кайрылууну туура көрүшөт. Мунун бардыгы квалификациясыз жардамдын берилүүсү жана оорунун кийинчерээк
татаалдашып, өнөкөткө айланып кетүүсүнө, ошондой эле оорулардын таралуу коркунучуна алып келет.
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Кыргызстан Борбордук Азиянын башка өлкөлөрү сыяктуу эле Афганистандан
келген героинди Россия, Чыгыш жана Батыш Европага алып өтүүчү транзиттик пункту
болуп калды. Мурдагы советтик республикалар сыяктуу эле Кыргызстандагы наркотрафиктин башталышы сайынуучу баңги затты колдонуунун өсүшүнө жана ВИЧинфекциянын таралышына алып келди.
2008-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасында психоактивдүү заттарды колдонуучу 7842 адам расмий түрдө катталган. ЮНОДКтун баалоосу боюнча,
(2006-жыл)24 өлкөдөгү көйгөйлүү пайдалануучулардын саны 26 миң адамга чейин
жетет, алардын ичинен 25 миңге жакыны баңгини ийне аркылуу колдонушат. ВИЧинфекциянын таралышына каршы колдонулуп жаткан чараларга карабастан, катталып жаткан жаңы учурлардын саны көбөйүүдө. Жуктуруп алган учурлардын 72
пайызга жакыны баңгини ийне саюу жолу менен кабыл алуучулардын (ПИН) арасында болууда.
Ийне саюу жолу менен баңгини колдонуу Кыргызстандагы ВИЧ-инфекция эпидемиясынын негизги жылдыруучу күчү болуп саналат.
Баңгини инъекциялык жол менен кабыл алуучулар (ПИН) – бул героин, морфин,
кокаин же метамфетамин – баңги затын куюу үчүн ийнелерди өзүнүн кан тамырына
саюучу адамдар.
Сүрөт 9. КРда 1995-2007-жж. баңгиге көз карандылык боюнча катталган
учурлардын саны

Баңги заттарын
колдонуу

Ийне саюу аркылуу
баңги заттарын
колдонгондор

Ошондой эле, баңгичилердин түзүлүшү да өзгөрдү. Эгерде 1991-жылы баңги
затын колдонуучулардын 10 пайызы гана аны ийне аркылуу пайдаланышса, 2007жылы расмий каттоолордо – 64 пайыз, ал эми баалоо боюнча баңги колдонуучулардын 96,2 пайызы ийне аркылуу сайынышат. Дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү баңги заттарынын бири болгон героин негизги баңги болуп эсептелет. Баңги затын алгачкы
жолу өспүрүм куракта чегип көрүшөөрү көп байкалат. Мектеп окуучуларынын
дээрлик 10 пайызы ПАЗдын даамын татып же колдонуп көрүшкөн.
24 ЮНОДК – БУУнун баңгилер жана кылмыштуулук боюнча комиссиясы.
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коштолуп, өсүп келе жаткан муундарга жана улуттун генофондунун деградацияланышына таасирин тийгизет.

ВИЧке карата аялуу топтордун арасында ПИНдерде ВИЧтин таралуусу өтө
жогору.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Эмне үчүн баңгини инъекциялык жол менен кабыл алуучулар (ПИН) ВИЧке
карата аярлуу?
Инъекциялык баңгини колдонуу, өзгөчө сайынуу үчүн жалпы аспаптар колдонулган учур – өтө зор тобокелдиктеги коркунуч. Адамдын кан тамырына ийне сайылып
жатканда, шприцте же ийнеде бул адамдын канынын кандайдыр бир өлчөмү калат.
Эгерде бул кан ВИЧ вирусун алып жүргөн болсо, анда ийне жана шприц ВИЧке булганган болуп эсептелет.
Эгерде ушул эле булганган шприц же ийнени башка адам пайдаланса, анда
жугуштуу кан организмге келип
түшөт, ошентип ВИЧ бир адам8-10 класстын окуучуларынын
дан экинчи адамга берилет.
арасында жүргүзүлгөн 2006-жылкы
Мындай учурда жуктуруп алуу
изилдөө төмөндөгүнү аныктады25:
коркунучу ВИЧке чалдыккан
адам менен жыныстык байла• суралгандардын 2,4 % –
нышта болгонго караганда бир
өмүрүндө куурайдын (марихуана)
топ жогору.

препараттарын бир жолу татып
көрүшкөн;

• 0,5 % – ар дайым (40 жолудан
ашык) марихуананы колдонушкан;
• 3,7 % ингалянттарды татып
көрүшкөнүн билдиришкен;
• 2,4 % өмүрүндө куурайдын
препараттарынан башка
баңгилерди бир жолу татып
көрүшкөндөрүн билдиришкен.

Адамдар аспап сатып алууга акчасы жок болгондуктан
же ВИЧке чалдыгуу коркунучун түшүнбөгөндүктөн, булганган ошол эле ийнелерди
жеке өздөрү үчүн колдонушу
ыктымал.

Баңги заттарын колдонгондордун бардыгы ВИЧти
жугузуп алышат

Акыл-эсти өзгөртүүгө алып
келген бардык баңги заттар
алардын колдонуу ыкмасына
карабастан, адамдарды анын алдында алсыз кылат. Баңги заттардын таасири
астында адамдар өз жүрүм-турумдарын контролдобостон, мас болбой турган
кезде жасабай турган кооптуу кылык-жорукка барышат. Мисалы, презервативди
колдонууга мажбурлашпайт. Ошондуктан алкогол акыл-эсти өзгөртүүчү баңги деп
эсептелинет.

Билим берүү жана баңгилерди колдонуу
ВИЧ эпидемиясы көп убакта ийне саюу аркылуу баңгилерди колдонгон жаш жана
сексуалдуу эркектерден башталат. Алардын кээ бири мектепке барып жүргөндө
эле баңгилерди колдонуп башташкан.
Баңги заттарды колдонуунун мүмкүн болгон себептери жана факторлору:
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•
•
•

•

Конституционалдык-биологиялык: психикалык жана/же наркологиялык
оорулар менен тукум кууп жүктүү болушу
• Салттуу: берилген аймакта психоактивдүү заттарды колдонуу салты (Ош, Чүй
жана Ысыккөл аймактарында).
• Индивидуалдык - психологиялык:
• Жашы улууларды же кадыр-барктуу курбуларын тууроо.
• Терс эмоционалдык кайгыруусун унутуу айласы.
• Өспүрүм үчүн маанилүү болгон курбуларынын тобундагы адаттарга дал
келүүгө умтулуу.
• Инсандык аномалдык белгилер деструктивдүү жүрүм-турум (гедонизм, өз
пайдасын көздөгөн алдамчылык (авантюризм), өтө тез козголгучтук, өзүн
жогору же төмөн баалоо, жогору комформдуулук, туруксуз мүнөз).
• Улууларга (ата-энеге, мугалимдерге) багытталган каршылык көрсөтүү
реакциясы (“атайлап өчөшүү”, “эрегишүү” ).
• Кулак түрүп кызыгуучулук.
• Басым көрсөтүүлөргө же күч колдонууга баш ийүү.
Өспүрүмдөрдө
калыптанышы

психоактивдүү

заттарга

көз

карандылыктын

Өспүрүмдүн психоактивдүү заттарды колдонууга көнүп кетиши, эреже катары,
бир нече иреттелген баскычтардан турат. Тилекке каршы, биринчи даамын татып
көргөндөн башка баскычтарда өспүрүм баңги заттан же баш айлантма уулу заттан
өз алдынча, өз эрки менен баш тарта албай калат.
1. Биринчи даамын татып көрүү. Бул кандайдыр бир жагдайдын пайда
болушунда кулак түрүп кызыгуучулуктан, “бардыгы сыяктуу болууга”
умтулуудан, ”жашаган короодо” же окуу жайда да болушу мүмкүн.
2. Топтук көз карандылык. Бул шарттуу рефлекстин механизми боюнча
калыптанат: адат болуп калган шарттарда же белгилүү бир тааныш
компаниянын арасында баңги же баш айлантма заттарды кабыл алуу. Бул
көрсөтүлгөндөрдөн сырткары убакта өспүрүм психоактивдүү заттарды
колдонуу жөнүндө ойлобойт.
3. Психикалык көз карандылык. Кайра-кайра жагымдуу сезимдерди баштан
өткөрүү үчүн психоактивдүү заттарды колдонуу керектөөсүнүн пайда
болушу.
4. Баңги затка патологиялык (жеңе албаган мүнөздө ) тартылуу. Кантип болсо
да организмге тезирээк психоактивдүү заттарды кабыл алууга аракет кылган
абал. Муну көз карандылыктын жеткен чеги катары эсептесе болот.
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•

Социалдык:
Берилген аймакта психоактивдүү заттарды өзгөчө көп колдонуунун кеңири
таралгандыгы.
Үй-бүлөдө эмоционалдык контакттын жоктугу.
Жайсыз үй-бүлө (ата-энелердин алкоголизми же баңгилиги, жашоо шартынын
начардыгы, толук эмес үй-бүлө).
Массалык-маалымат каражаттарында (ММК) баңги заттар менен ууландыруучу
баш айлантма заттарды колдонууга байланышкан жаштардын жекече маданий
багытынын, клуб маданиятынын, музыканын кээ бир стилдеринин (рейв,
“кислоталык багыттар”, джангл ж.б.) активдүү пропагандаланышы, кээ бир ММК
тарабынан баңги заттарды ачыкка чыгарууну парда жаап пропагандалоо.
Адекваттуу эмес жаштар саясаты, кемчиликтер, жашы жете элек
өспүрүмдөрдүн бош убагын уюштуруу боюнча реалдуу программанын жоктугу.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

5. Дене-бой көз карандылыгы. Баңги заттын курамына кирген химиялык
бирикмелердин организмдин зат алмашуу процессине кошулушу.
Препараттарды кабыл алууну токтоткондо өспүрүмдү жапа чектирген,
абстиненттик синдром деп белгиленген бузулуулар башталышы мүмкүн:
дене-боюнун сыздашы, кусалык, кооптонуу, кыжырлануу, өзүнө же
башкаларга жини келүү, өзүнө өзү кол салганга чейин баруу.
Баңги затка толеранттуулук (сезимталдыктын жогорулашы). Кабыл алынган препараттын белгилүү өлчөмүнө организмдин күтүлгөн реакциясынын аздыгы пайда
болгон абал. Организм баңги затка көнүп калат. Натыйжада биринчи кабыл алгандыгынан 10-100 эсе көп доза керек болот. Демек препараттын организмге тийгизген уулуу, бузуку таасири да жогорулайт.

Өспүрүмдөрдүн психоактивдүү заттарды колдоно
баштагандыгынын жалпы белгилери:
• Окууга жана адатта кызыккан нерселерине кызыкпай калышы.
• Айлана-чөйрөдөгүлөрдөн оолактоо, супсак мамиле кылуу, сыр катуу жана калп
айтуу.
• Кыжырлануу, жинденүү абалы – табигый эмес көңүл коштук менен алмашып
турат.
• Өспүрүм өз теңдүүлөр менен эмес, өзүнөн улуураактар менен баарлашып,
жакындашат.
• Yй-бүлөнүн кирешесине дал келбеген, кайдан келгени белгисиз же чоң
суммадагы акчаларды алып жүрүшү. Акчаны бирөөлөрдөн карызга алууга же
алсыздардан тартып алууга умтула баштайт.
• Баңги затты жана/же башка психоактивдүү заттарды колдонору белгилүү
болгон өспүрүмдөр менен көбүрөөк мамилелеше баштайт.
• Колунда бар үй-бүлөлөрдүн балдарына кызыгуусу жогорулайт, алар менен
достошууга абдан аракеттенет.
• Баңгиликтин атрибуттарын алып жүрүшү: шприц, ийне, дары-дармектин
бөтөлкөсү, фольга же целлофан баштыктар, клейдин тюбиги, кескин жыты бар
заттардан калган пластик пакеттер, кийиминен жана оозунан спецификалык
мүнөздөгү химиялык жыт жыттанышы.
• Тамакка табитинин өзгөрүшү: кээде тамакка такыр табити тартпай калышы,
анан кайра кескин түрдө сугалактанышы. Мезгил-мезгили менен жүрөгү
айланып, кусушу.
• Чыканагынын бүгүлгөн жеринде, ийнинде, манжаларында ийне сайынуунун
издери, терисинин, былжыр чел кабыкчаларынын ырбап кетиши.
• Көз чанагынын «себепсиз эле» чоңоюп, кичирейиши.
Мектеп жана мугалим эмне кыла алышат?
Коопсуз жана колдоо көрсөтө ала турган мектептик чөйрө коргонуу факторлорун күчөтөт жана ВИЧ-инфекциянын таралуу коркунучун төмөндөтөт. Билим берүү
окуучуларга турмуштук көндүмдөрдү үйрөтүү менен баңгилерден жана ВИЧти
жугузуп алуудан коргойт.
Мугалимдер жана башка мектептин кызматкерлери өспүрүмдөрдө коопсуз
жүрүм-турумдун турмуштук көндүмдөрүн калыптандырууда маанилүү ролду ойношот. Мугалимдер бул ролду кантип ойноого үйрөтүлүшү керек.
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Психоактивдүү заттарды колдонууну алдын алуу салттык түрдө 3 этапка
бөлүнөт:
1. Биринчилик алдын алуунун бир максаты – бул баңгини сунуш кылган
адамдарга каршылык көрсөтүүгө жана баңгиге «жок» деп айтууга жаш
адамдарды үйрөтүү. Бул этапта башкы роль мугалим менен ата-энеге
таандык.
2. Психоактивдүү заттар (ПАЗ) ашыкча колдонулган учурда экинчилик алдын
алуу жүргүзүлөт. Экинчилик алдын алуунун ийгилиги – эрте аныктоо жана
башталгыч стадиясында дарылоо.
3. Yчүнчүлүк алдын алуу – бул ПАЗды дайыма колдонгон адамдарды дарылоо
жана баңги заттарын пайдалануу коркунуч туудурган практикаларынын
(ВИЧ, гепатит В жана С) натыйжасын алдын алуу. Кыргызстанда бул этапта
баңги колдонуучулар үчүн шприцтерди алмаштыруу жайлары, баңги
заттарын тамырга саюу аркылуу эмес, ичүү жолу менен колдонулган
алмаштыруучу метадон терапиясы кирген, зыяндуулукту төмөндөтүү
программаларынын аракеттенүүсү маанилүү ролду ойнойт.
Өспүрүмдөр менен жаштар жеткиликтүү маалыматтын жоктугунан жана аларда
кооптуу жүрүм-турумдун турмуштук көндүмдөрүнүн калыптанбагандыгынан ВИЧти
жугузуп алууга, баңги заттарын ийне сайынуу аркылуу колдонгондордун санын
толуктап жатышат. Ата-энелер, мугалимдер, коомчулук өз аракеттерин бул багытта
топтошу зарыл.

ВИЧ-инфекция жана СПИД тууралуу жалпы маалымат
ВИЧ-инфекция – бул өнөкөт жана азырынча айыкпас инфекциялык оору.
Оорунун негизинде организмди инфекциялардан коргой турган жана шишиктердин өнүгүүсү менен коштолгон, организмдин өзүндөгү бузулууларды алдын
ала турган иммундук системанын бузулуусу жатат. Иммунитеттен ажыраган организм дени соо адамда ооруну козгобогон инфекциялык агенттердин алдында да
өзүн-өзү коргой албай алсыз болуп калат. Дүйнө жүзүндөгү окумуштуулардын бир
кыйла аракеттерине карабастан, вирусту жок кыла турган дары алигиче иштелип
чыга элек. Ошого карабастан оорунун өнүгүүсүн токтото алган жана ВИЧ менен
жашаган адамдардын өмүрүн узарта турган атайын дарылоо26 жакшы натыйжасын
берип жатат.
26 АРТ – Антиретровирустук терапия – ВИЧке таасир берүүчү атайы препараттарды көрсөтмөлөө.
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• ВИЧ боюнча алдын алуу программаларын киргизүү.
• Турмуштук көндүмдөрдүн негизинде баңгиликти алдын алуу жана сергек
жашоо мүнөзүнө окутуу программаларын киргизүү.
• Так жана туура маалымат берүү.
• Консультация берүү боюнча мектеп окуучуларына досчулук кызматтарды
көрсөтүү.
• Тобокелдикке жолугуу тартылуу же баңгилерди колдонуп жаткан
өспүрүмдөргө маалымат берүү жана жардам көрсөтүүнү камтуу максатында
“Теңи-теңине” принциби боюнча окутууну уюштуруу.
• Баңгилер боюнча көйгөйлөрү бар окуучулар менен иш процедурасын жана
саясатты иштеп чыгуу.
• Окуучулардын арасында баңгилерди колдонуу көйгөйлөрүн жеңип чыгууга
мугалимдер менен мектеп психологдорун окутуу.
• Ата-энелерди алдын алуу иш чараларына катыштыруу.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Бул ооруну алдын алуу үчүн вакцинаны иштеп чыгууга адамдын иммундук
жетишсиздик вирусунун жогорку деңгээлдеги өзгөргүчтүгү мүмкүнчүлүк бербей
жатат. Ошондуктан алган билим жана андан соң ар бир адам тандап алган коопсуз жүрүм-турум гана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун жугузуп алуудан
сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Мына ушуга байланыштуу ВИЧ жана аны алдын
алуу жолдору жөнүндө толук маалымат берүүчү, балдар менен жаштарды коопсуз
жүрүм-турум көндүмдөрүнө үйрөтө турган билим берүү мекемелеринин ролу зор.

ВИЧ-инфекция менен күрөшүүнү татаалдаштырган өзгөчөлүктөр
ВИЧ-инфекция 10 жана андан да көп жылга созулган жашырын, өтө узак мезгилге ээ.
Адам өзүнүн ВИЧ статусу жөнүндө шектенбестен, эрктен тышкары вирусту өзүнүн
өнөктөштөрүнө жугузат.
Бүгүнкү күндө ВИЧ-инфекция – бул өнөкөт, өмүр бою коштоп жүрө турган илдет.
Азырынча бир дагы адам ВИЧтен айыга элек.
Дүйнө жүзүндө ВИЧ-инфекцияны дарылоо үчүн ондогон дары каражаттары
иштелип чыгып жана пайдаланылып жатат. Бирок алардын бирөө дагы вирусту
өлтүрө албайт, бир гана анын өнүгүүсүн жайлатат.
Азыркы мезгилде ВИЧ-инфекцияны алдын ала турган вакциналарды иштеп
чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок вирустун жогорку өзгөргүчтүгүнө
байланыштуу, мындай вакцинаны иштеп чыгып жана практикада колдонуу үчүн
ондогон жылдар керек болот.
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Азыркы убакка чейин адамдын иммундук жетишсиздиги вирусунун жаратылышы (кайдан пайда болгондугу) тууралуу жалпы пикир жок. ВИЧ сыяктуу вирустар жаратылышта кездешип, жаныбарларда оору козгойт. Маймыл сымалдардын
(жашыл маймылдар, макакалар, резустар), мышыктардын саркома вирусу жана
башка вирустар белгилүү. Бул вирустун жаратылышынын табигыйлыгы тууралуу
айтууга мүмкүндүк берет. Мүмкүн кээ бир сырткы факторлордун таасири астында
ал түрүн өзгөртүп жана адам үчүн коркунучтуу болуп калышы да ыктымал.
Инфекциянын жугуу жолдору
ВИЧ аны жугузуп алган адамдын бардык органдарында жана ткандарында болот.
Ошондой эле адамдан бөлүнүп чыккан бардык суюктуктарда, анын өтө чоң концентрациясы канда, спермада, аялдын жыныс органдарынан бөлүнүп чыгууларда жана эмчек
сүтүндө болот, ал эми шилекейде, көз
жашында жана заңда вирустун саны
ВИЧ үч гана жол менен жугат:
анча көп эмес болгондуктан, алар
• кан аркылуу (таза эмес
инфекцияны жугузуп алууга алып
аспаптарды колдонууда,
келбейт.

инфекцияны алып
жүргөн канды жана анын
препараттарын куюуда,
донордук органдарды жамоодо
же бир жерден бир жерге
көчүрүүдө);

ВИЧти кан аркылуу жугузуу
бузулган канды, анын компоненттерин жана препараттарды куюу
учурунда, ошондой эле таза эмес
медициналык жана башка теринин бүтүндүгүн бузууга алып кел• ВИЧти жугузуп алган адам
ген (маникюр жасоо үчүн аспаптар,
менен болгон жыныстык
кулак тештирүүчү ийнелер, сүнөткө
катнашта;
отургузуу үчүн аспаптар, сакал
алгычтын мизи, ийне саюуда кол• ВИЧти жугузуп алган энеден
донулуучу ийнелер ж.б.) аспаптар
балага.
аркылуу болушу мүмкүн. Жугузуп
алуу үчүн сөзсүз түрдө эле кандын
көзгө көрүнүп туруусу зарыл эмес,
ал үчүн саналып өткөн аспаптарда
жана буюмдарда анча көп эмес сандагы көзгө көрүнбөгөн кандын болуусу эле
жетиштүү экенин белгилей кетүү керек. Жугузуу ВИЧ менен жашаган адамдын
каны башка адамдын организмине келип түшкөндө жугаарын өзгөчө белгилей
кетүү зарыл. Мындай жол менен жугузууда текшерилбеген кандын куюлушу өзгөчө
коркунучту туудурат. Баңгилерди пайдалануу учурунда бир ийнени чогуу колдонуу ВИЧ-инфекцияны жугузууда өзгөчө мааниге ээ. Ал ийнени колдонгон адамдардын бардыгына инфекция бир убакта жугушу ыктымал. Баңгилер күнүгө пайдаланылгандыктан жана топтун мүчөлөрү алмашып тургандыктан ВИЧти жугузуунун
бул жолу геометриялык прогрессия боюнча 1:5:25 ж.у.с. тоголоктолгон кардын
көбөйүүсү сындуу мүнөзгө ээ болот. Мына ушуга байланыштуу, ВИЧ-инфекциянын
тез көбөйүү темпин артыкча баңгилерди пайдалануудан жайылган өлкөлөрдөн
көрүп турабыз. Мындай жагдай Кыргызстанды кошкондогу мурдакы Советтер
Союзунун бардык өлкөлөрү жана ошондой эле кээ бир Борбордук Европанын жана
Азиянын өлкөлөрү үчүн мүнөздүү.
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Адамдын иммундук жетишсиздик вирусунун
жаратылышы

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Инфекцияны жугузуунун жыныстык жолу
Вирус эркектен аялга жана аялдан эркекке жыныстык катнаштын бардык түрүндө
(гетеро, гомо, бисексуалдык) жугат. Жыныстык өнөктөштөрдө сезгенүүлөрдүн
жана венерикалык оорулардын болуусу ооруну жугузуп алуу коркунучун күчөтөт.
Ар кайсы адамдар менен болгон көптөгөн жыныстык катнаштар ВИЧ-позитивдүү
шерикти жолуктуруу тобокелдигин өзгөчө
жогорулатат. Айрыкча коркунучту эркектерВИЧ-инфекцияга каршы
дин арасындагы корголбогон гомосексуалВИЧ-позитивдүү кош бойдык жыныстык (презервативди колдонбогон)
луу аялга боюнда бар
жана зордукка салган жыныстык катнаштар
кезинде алдын алуучу
түзөт. Бул жыныстык органдардын травмага
дарылоону белгилөө –
чалдыгуу даражасына байланыштуу болот.
ымыркайга ооруну жугузуу
Аялдын
организминин
физиологиялык
коркунучун (тобокелдигин)
өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алар ВИЧти
бир кыйла төмөндөтөт.
жугузуп алууга кабылдагычыраак болушат.
Аялдардын алсыздыгына экономикалык,
социалдык, маданий факторлор дагы таасир
берет.
Инфекцияны энеден балага жугузуп алуу
ВИЧ кош бойлуу кезинде, төрөт учурунда жана эмчек эмизгенде жугушу мүмкүн.
ВИЧ менен төрөлүү коркунучу эненин оорусунун стадиясынан, жыныс органдардын өнөкөт ооруларынын болуусунан, кош бойлуулуктун жүрүшүнөн жана антиретровирустук дарылоону өз убагында жүргүзүүдөн көз каранды.
ВИЧ-инфекция жукпайт:
• турмуш тиричилигиндеги катнаштарда, мамилелерде,
• өбүшкөндө,
• жөтөлгөндө,
• чүчкүргөндө,
• кол алышууда,
• дараткананы пайдаланууда,
• мончого түшкөндө,
• бассейнге түшүүдө,
• коомдук транспортто,
• төшөнчү, шейшептер аркылуу,
• идиш-аякты колдонгондо,
• китептер жана канцелярдык буюмдар аркылуу,
• курт-кумурскалар чакканда,
• үй айбанаттарынан ж.б. аркылуу.
ВИЧ-инфекцияны жугузуп алуу факторлору
Адамдардын ВИЧ-инфекцияны жугузуп алууларынын себептери көп. Аларды
шарттуу түрдө: жекече (1), социалдык (2) жана укуктук (3) деп бөлүүгө болот.
1) Жекече себептер – адамдардын өзүнө коркунуч келтирген нерселерди жасоосуна
же өз коопсуздугун камсыз кылуу боюнча эч нерсе жасабагандыгына байланыштуу
болот. Мисалы, адамдар баңги зат сайынышат (б.а. өзүнө коркунуч келтирген нерсе
жасашат), шприцти тазалап алышпайт (б.а. өз коопсуздугун камсыз кылбайт).
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•
Баңги зат сайынууда тазаланбаган шприц, ийне колдонуу.
• Жыныстык катнаш учурунда презервативди колдонбоо.
Бул себептер, өз кезегинде, төмөнкүдөй коркунучтарга байланыштуу:
• Адам өзүн СПИДден коргоо үчүн эмне кылуу керектигин билбейт.
• Адам эмне кылуу керектигин билет, бирок «Эмне болмок эле», «Бул
жолкусунан эчтеке болбойт» деп ойлоо менен буга маани бербейт. Адатта,
коргонуу чараларына адам мас абалында же баңги заттын таасири астында
болгондо, жеңил ой мамиле кылат.
• Адам эмне кылуу керектигин билет, буга жооптуу мамиле кылат, бирок
керектүү кадамдарды жасоого күчү жетпейт. Мисалы, күйөөсү шаарга
чыккан сайын тетири басып, башка аялдар менен жыныстык катнашка
барарын аялы билет жана ага презерватив колдон деп эскертүүгө аракет
кылат, бирок аялынын бул тууралуу сүйлөшүүсүнө орой жооп берип
сактануу ыкмалары жөнүндө уккусу да келбейт.
• Ийне саюу аркылуу баңги затын колдонгон эркек ВИЧ-инфекцияга чалдыгат.
Ал бул тууралуу тестирлөө учурунда билет жана ВИЧтин жыныстык жол
аркылуу жугушун алдын алуу чаралары жөнүндө жыныстык өнөктөшүн
маалыматтандыруу зарылчылыгын эскертишет. Бирок ал аялына бул
тууралуу айтпайт жана жыныстык катнашта презервативди колдонгон
эмес. Анын аялы ВИЧ-инфекцияга кабылат жана ал жөнүндо кош бойлуу
мезгилинде текшерилип жатып билет. Күйөөсүнүн туугандары аялга кош
бойлуу мезгилинде врачка барууга жана алдын алуу дарылоону алууга
тыюу салышат. Ал ВИЧ-инфекцияны жугузуп алган бала төрөйт (турмуштан
алынган окуя, Кыргызстан).
2) Социалдык себептер – бул адамдар ВИЧтен сактануу үчүн керектүү нерселерди ала албагандыктан келип чыгат

Кыргызстан үчүн оору жугузуунун көнүмүш болгон социалдык себептери:
• Маалымат алуу мүмкүнчүлүктүн жоктугу: мектепте бул маселени
окутпайт, семинарларга лидерлер гана барышат. Телекөрсөтүүлөр болсо
СПИД менен коркутушат, бирок эмне кылуу керектигин айтпайт.
Ошондуктан адамдар ВИЧтен эмне кылып сактанууну билишпейт.
• Сактануу каражаттарын сатып алуу мүмкүнчүлүктүн жоктугу: көпчүлүк
айылдарда презервативди сатып ала турган жерге жетиш үчүн бир күн
кетет. Баңги зат колдонгон адам таза шприц сатып албагандыгынын себеби:
акчасы жок же милицияга түшүп калгандан коркот. Адам эмне кылуу керек
экендигин билген, бирок белгилүү себептерге байланыштуу керек
нерсени жасаган эмес.
• Медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүктүн жоктугу. Адам ЖЖЖИ –
ВИЧ-инфекцияны жугузуунун оңой жолу экенин билгенден кийин, диагнозу
элге тарап кетет деген коркунучтан, врачка барууга убактысынын же
акчасынын жоктугунан же мындай кызмат көрсөтүүлөр ал жашаган жерде
болбогондугунан, мисалы, айыл жергесинде врачка кайрылбайт. Бул
себептерди жоюуга болот.
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Кыргызстан үчүн көнүмүш болгон оору жугузуунун жекече себептери:

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

3) Укуктук себептер
Укуктук себептер – бул ВИЧ, ЖЖЖИ жуктуруу коркунучун жараткан адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында пайда болуучу себептер.
• Бул көпчүлүк учурда үй-бүлөдө да кездешиши мүмкүн болгон сексуалдык
зордуктоо. Зордуктоонун курмандыгы жуктуруп албаш үчүн өзүн коргой
албайт.
• Буга кызды ала качып алуу жана кыздын макулдугу жок аны күйөөгө берүү
окуялары да жакын келет. Кыз өзүнүн күйөөсүнүн мурда эмне кылып
жүргөндүгүнөн кабары жок, ал андан саламаттыгы тууралуу далил талап
кыла албайт; ал презерватив колдонууга мажбурлай албайт.
• Жубайлардын бири-бирин алдашы. Сыртта сексуалдык контактта, анын
ичинде коммерциялык контактта болгондор өзүнүн өнөктөшүн ВИЧ
жуктуруп алуу коркунучунан сактай алышпайт. Бул учурда эки аспект болушу
мүмкүн: (1) жубайына тазалыгын сактаган адам өзүнүн өнөктөшүнүн алдап
жүргөнүн билбейт (билгиси келбейт), ага ишенет; (2) жубайына тазалыгын
сактаган адам өнөктөшүнүн алдап жүргөнүн билет (шекшийт), бирок ага бул
жөнүндө айтууга батынбайт; (3) эркек презерватив колдонуу тууралуу айтат,
мажбурлайт, бирок анын сунушун кабыл албайт; (4) жубайы презерватив
колдонуу керек деген сөзүнөн кайтпайт, бирок зордукталат.
• Жубайлардын бири (жыныстык өнөктөштөр) баңгини ийне аркылуу
колдонот, бирок, бул тууралуу өнөктөшүнө билдирбейт, өзүн жана өзүнүн
өнөктөшүнө жугузуп алуудан коргоо боюнча чара колдонбойт.
ВИЧтин көбөйүү механизми
Адамдын иммундук жетишсиздик вирусу башкысы иммундук системанын
клеткаларын жабыркатат. ВИЧ адамдын клеткасына (лимфоцит) түшөт жана
өзүнүн ферменттеринин жардамы менен анын генетикалык аппаратына
тизилет. Натыйжада, жабыркаган клетка өзү эле күнүнө 1 миллион вирусту
чыгара баштайт. Мына ошентип ал функциясын жоготуп бара-бара өлүмгө
дуушар болот. Жаңы вирустар клеткадан чыгып жаңы лимфоциттерди
жабыркатышат. Иммундук системанын клеткаларынын саны белгилүү бир
деңгээлге жетип азайганда, организм инфекциялык ооруларга жана башка
тышкы таасирлерге туруштук бере албай калат да СПИД стадиясы башталат.
Рис. Механизм размножения ВИЧ
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Связывание

ВИЧ-инфекциянын өзгөчөлүгү – узакка созулган жашыруун мезгилге ээ болгонунда, адамдын ВИЧти жугузуп алгандыгын лабораториялык ыкмалар менен гана
аныктоого болот. Адамдын сырткы келбети боюнча анда ВИЧтин бар же жок экенин аныктоого мүмкүн эмес. Ал өзүн жакшы сезип, бирок ошол эле убакта башкаларга ВИЧти жугузат.
ВИЧ-инфекциянын белгилери өтө эле ар түрдүү, бирок оорунун өнүгүүсүндө
белгилүү мезгилдүүлүк байкалат. Адам адегенде вирусту жугузуп алганын сезбейт, азыркы замандагы лабораториялык изилдөөлөр да вирусту жугузуу фактысын аныктай албайт. “Терезе мезгили” өткөндөн кийин 2-3 жумадан 1 жылга чейин
(ВИЧти жугузуп алгандардын 96 %
антителолор 3 айга чейин пайда
Терезе мезгили – бул организмге
болот) гриппти же сасык тумоону
вирус киргенден баштап антителолорэлестеткен абал өнүгөт, башкача
дун пайда болушуна чейинки мезгил.
айтканда, дененин температуБул мезгил орточо алганда 2 жумарасы көтөрүлүп, лимфа түйүндөр
дан 3 айга чейин созулат жана ВИЧке
чоңоёт, баш ооруу, алсырагандык,
тестирлөөдө жана консультация
кыңкыстап ооруп жүрүү, денеде
берүүдө зор мааниге ээ. Эгер ВИЧти
жаралардын
пайда
болушу
жугузуп алууга байланыштуу болгон
мүмкүн. Бул белгилер тез эле өтүп
кооптуу жагдайдан кийин 2 жумадан
кетет жана адам өзүн толук ооруаз убакыт өткөн болсо, анда текшерибагандай сезип калат. ВИЧ менен
лип жаткан адамга 3-6 жана 12 айдан
жашаган көп адамдар ооруну
кийин кайрадан текшерилүүдөн өтүүсү
жугузуп алган так убактысын жана
сунушталат.
мүмкүн болгон учурларды аныктай алышпайт.
Өзүн толук жакшы сезгендигине карабастан, оору билинбестен жана кыйшаюсуз күчөйт, вирус көбөйүп, бардык ички органдарды, мээни,
ичегини, өпкөнү ж.б. бузулууга учуратат. Бул мезгилде кайрадан лимфа түйүндөр
чоңоюуп, оорулуу арыктайт, иммундук системанын нормалдуу абалында сейрек
кездешүүчү инфекциялык оорулар кошулат, коркунучтуу шишиктер өнүгөт. Оору
адамдын өзүн жакшы сезүү мезгилдери менен алмашып, бирок анын андан кийинки
күчөшү мурункуга караганда оорураак өтөт, абал акырындык менен начарлап, анык
СПИД башталат. Бейтап тамакка табитинин жакшы экендигине карабастан, салмагын жоготот, кахексия – таптакыр арыктоо башталат, басылбаган ич өтүү, бардык
органдарды жана системаларды бузган ар кандай оорулар кошулат, кээ бир учурларда СПИД-деменция – кем акылдык өнүгөт.
Инфекциянын өнүгүшү:
• адам сексуалдык катнашка барган же ЛЖВ менен баңгини чогуу
колдонгондон башка учурларда илдетти качан жугузуп алганын аныктоого
дээрлик мүмкүн эмес.
• Адамдын ВИЧти жугузуп алганын 3-6 айдан кийин атайы медициналык
тесттер аныктай алат. Ал бул учурда дени сак болуп көрүнөт жана өзүн
кадимкидей эле жакшы сезет. Вирустун кирүүсүнө жооп катары адамдын
канында организм иштеп чыккан ВИЧке каршы антителолордун белоктордун бар экенин бул учурда медициналык тесттер аныктайт.
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Оорунун белгилери

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

•
Кандагы антителолордун пайда болушу менен СПИДдин биринчи
белгилери (коштоп жүрүүчү оорулар) билинген мезгилдин ортосунда бир
нече жыл өтүшү мүмкүн. Баңгилерди колдонбогон, ден соолугун караган,
көңүлү жайдары адамдарда бул мезгил он жылга чейин созулушу мүмкүн.
Баңги колдонгон, начар тамактанган, сунушталган режимди сактабаган, башка
оорулардын алдын албаган адамдарда канда антителолордун пайда болушунан
тартып оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейин бир жылдан үч
жылга чейинки убакыт керек болот.
ВИЧ-инфекцияны аныктоо
ВИЧ-инфекция узак убакыт бою (10 жыл жана андан көп) билинбей жүрө бериши
мүмкүн. Жугузуп алган адамдын өңү жакшынакай болуп жана өзүн жакшы сезет,
бирок ал вирус организмге кирген убактан баштап инфекцияны башкаларга жугуза
башташы мүмкүн. ВИЧ-инфекция диагнозу лабораториялык текшерүүнүн негизинде гана, канда ВИЧке антителолордун бар экендиги аныкталганда коюлат.
ВИЧке тестирлөө жана консультация берүү
ВИЧке тестирлөө – бул канда ВИЧке антителолордун бар экендигин изилдөө.
Ал түшүнүп маалымат алган адамдын ыктыярдуу макулдугунун негизинде гана
жүргүзүлүүгө тийиш. Мыйзам менен каралган кээ бир учурларда тестирлөө (текшерилип жаткан адамдын каалоосунан тышкары) мажбурлоо менен өткөрүлөт, бирок
ал соттун чечими менен прокурордун же тергөөчүнүн токтомунун негизинде ишке
ашырылат27. ВИЧке тестирлөөнүн бардык этаптарында (мажбурлоодон тышкары)
адам аны андан ары текшерилүүдөн жана анын жыйынтыгын алуудан баш тарта
алат.
16 жашка чейинки балдар ВИЧке тестирлөөнү алардын маалыматтанган макулдугунун негизинде, тестирлөө өткөрүлүп жатканда ата-энелеринин же мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн катышуусу менен өтүшөт.
ВИЧке тестирлөөнүн маанилүү элементи – бул консультация берүү.
Текшерилүүдөн өтүп жаткан адамга тестирлөө процедурасын өтүү, оң натыйжа
алуунун түбү эмнеге алып келээрин, ВИЧ-инфекциясы тууралуу маалымат берилет
ошондой эле оң натыйжа алып калган учурда ага моралдык жана психологиялык
жактан колдоо менен камсыздандырылат.
ВИЧке тестирлөө жана консультация берүү көпчүлүк учурда акысыз өткөрүлөт.
Аны каалаган медициналык мекемеде өтүүгө болот. Тестирлөөнү өтүү менен кайрылуу фактысы жана анын жыйынтыгы конфиденциалдуу маалыматка жатат жана
жарыялоого болбойт. Андан тышкары тестирлөөнү анонимдүү б.а. өздүк тууралуу
маалымат (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, паспорттук маалыматтары, жашаган жери) көргөзүлбөгөн шартта өтүүгө болот. Бул учурда ВИЧке текшерилип жаткан адамга персоналдуу номер берилет, ал эми тестирлөөнүн жыйынтыгын телефон аркылуу билип алууга болот.
ВИЧке тестирлөөнүн натыйжалары
ВИЧке кадимки тестирлөөдө кандагы антителолор – вирустун адамдын организмине таркашына жооп иретинде организмде иштелип чыккан атайы белоктор
27 «Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы (2005), ст. 7.
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Терс жыйынтык адамдын канында ВИЧке антителолордун жок экендигин
күбөлөйт. Мындай жыйынтыкка төмөнкү учурларда жетишүүгө болот: эгер адамда
ВИЧ аныкталбаса (1), эгер адам ВИЧти жугузуп алып, бирок терезе мезгилине туш
келсе (2). Жугузуп алуу фактысын (эгер кооптуу жагдай болгон болсо) жокко чыгаруу үчүн 3 жана 6 айдан кийин кайрадан ВИЧке текшерилүү керек.
ВИЧке тестирлөөнүн оң жыйынтыгы текшерилген адамдын организминде
ВИЧке антителолордун бар экендигин көрсөтөт. Демек, бул адам ВИЧ-инфекцияны
жугузуп алган.
ВИЧке тестирлөөнү эмне үчүн өтүү керек?
• өзүнүн ВИЧ статусун билүү үчүн.

Эгер адам терс ВИЧ-статуста болсо
• ВИЧтин жугуу жолдору, сактануу ыкмалары жөнүндө маалымат алат, өзүнүн
жугузуп алуу коркунучун баалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле ага
чечим кабыл алууга (жүрүм-турумун өзгөртүү), ВИЧти жугузуп алууну алдын
алууга жардам бере турган кеңештер менен сунуштарды алат.
Эгер адам оң ВИЧ-статусунда болсо
• Врачтын карамагында болуп, өз убагында консультация алат, психологиялык
колдоого ээ болуп, ВИЧ менен жашаган башка адамдар, ошондой эле бул
тармакта иштеген уюмдар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн алышат.
• Зарылчылыгы болсо, СПИДдин өнүгүүсүн алыстаткан жана вирустун
көбөйүүсүн токтоткон атайы каражаттарды алышат.
• Башка адамдарга жыныстык катнаш учурунда же инъекциялык
препараттарды куюуда ВИЧтин берилүүсүн алдын алган кеңештерди жана
сунуштарды алышат.
• Кош бойлуу аялга белгиленген атайы дарылоо ВИЧтин балага берилүү
коркунучун төмөндөтөт.
ВИЧ менен жашаган адамдар үй-бүлөнү пландаштыруу же болбосо антиретровирустук каражаттар менен дарылоону камтыган ВИЧти энеден балага берилишин алдын алууда комплекстүү чараларды кабыл алуу үчүн өз статусун билүүлөрү
зарыл. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында ВИЧ менен жашаган адамдардын өмүрүн узартып жана жашоосунун сапатын жогорулаткан ВИЧти дарылоонун
жана оппортунисттик инфекцияларды алдын алуунун натыйжалуу ыкмалары бар
жана алар жеткиликтүү. Адамга өз ВИЧ-статусун билүү ВИЧ менен жашаган адамдарды колдоо боюнча программаларга, негизги калк үчүн алдын алуу программаларына кирүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган медициналык, социалдык жана юридикалык жардам алууга мүмкүндүк берет.
ВИЧти дарылоо:
• Дүйнө жүзүндө ВИЧ-инфекцияны жана СПИДди дарылоо үчүн натыйжалуу
дарыларды ойлоп табуу боюнча маанилүү иштер жүргүзүлүп жатат. Врачтар
вирустун көбөйүү процессин токтото алышат, бирок ушул убакка чейин
ооруну айыктыруучу каражаттар жок. Дарылануу пациент үчүн кымбат жана
оор. Дарыланууга болгон жактоочулуктун жоктугу, дарыларды убагында
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аныкталат. Бул үчүн белгилүү убакыт керек болот, ошондуктан антителолор жугузуп алгандан кийин дароо пайда болбойт жана тесттин жыйынтыгы терс болуп
чыгат (терезе мезгили).

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ичпей же оорулуунун дарылануудан баш тартышы көйгөй бойдон калууда.
Бирок туура дарылануу адамдын жашоосун узарта алат.
• Азыркы убакта ВИЧ-инфекцияны акысыз дарыланууга бардык буга
муктаж болгондор мүмкүнчүлүк алышкан. ВИЧтин жаңы төрөлгөн балага
берилүүсүн алдын алуу боюнча, кош бойлуу аялдар үчүн дарылануу
каралган.
• Адамдар СПИДдин стадияларында коштогон ооруларды (кургак учук,
өпкөнүн кагыны ж.б.) айыктыруу боюнча дарылана алышат.
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу
ВИЧ үч белгилүү жол менен гана жугат.
Жаш адамдар өзүлөрүн ВИЧтен сактап кала алышат:
• Курагы толук жетилгичекти жыныстык катнаштан кармануу;
• инфекцияны жугузуп албаган бир гана ишенимдүү жыныстык өнөктөшкө ээ
болуу;
• ар бир жыныстык катнашта дайыма презервативди колдонуу;
• стерилденген гана медициналык аспаптарды колдонуу .
Жыныстык жол менен жугуучу биринчи үч ыкма АВС стратегиясы деп аталат
(англис тилинин аббревиатурасы) же ВВП (орусча: кармануу – берилгендик – презерватив). Жыныстык жол аркылуу жугузууну алдын алуу үчүн ЖЖЖИ өз убагында
аныктоо жана дарылоо маанилүү болуп эсептелет.
ВИЧтин энеден балага берилүүсүн алдын алуу: ВИЧ менен жашаган кош бойлуу
аялды ретровирустарга каршы (антиретровирустар) каражаттар менен дарылоо,
төрөттү алып баруунун белгилүү тактикасы, баланы төрөлгөндөн кийин атайы
дарылоо, ошондой эле мындай балдарды эмизбей коюу ВИЧтин жугуу коркунучун
бир топ төмөндөтөт (30 %дан 1 % чейин).
ВИЧ сырткы чөйрөгө өтө чыдамсыз, жогорку температуранын жана зыянсыздандыруучу башка каражаттардын таасири астында тез өлөт. Азыркы убакта медициналык манипуляциялардын коопсуздугун камсыздандыруу үчүн бардык зарыл
чаралар көрүлгөн – бүт донордук кан ВИЧке текшерилет, медициналык аспаптарды
пайдалануу жана туура стерилизациялоону көзөмөлдөө иш жүзүнө ашырылып,
ВИЧ менен жашаган бардык кош бойлуу аялдар вирустун балага жугуусун алдын
ала турган дарылануудан өтүшөт.

Кыргыз Республикасынын ВИЧ-инфекция тармагындагы саясаты
“Эпидемиянын өнүгүшүн токтотуш үчүн, бардык өлкөлөр билим
секторлорунун, маалымат берүүнүн жана медико-санитардык
тейлөөнүн күчү менен эпидемияны алдын алууга басым жасашы керек”
(ЮНГАССтын Декларациясы, 2001-жыл, 18-бет).
Кыргызстандагы ВИЧ-инфекция боюнча жагдайды эл аралык эксперттер салыштырмалуу стабилдүү деп баалашат. Бирок жаңы учурлардын санынын өсүшү токтотпостон өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө олуттуу көйгөйлөрдү
жаратууда.
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ВИЧ-инфекциянын жайылышына өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык,
маданий жана укуктук факторлор таасир этет. Укуктук факторлорду шарттуу түрдө
мындайча бөлүүгө болот:
• Эл аралык укук нормаларын
(«Адам укугунун жалпы
Кыргыз Республикасынын өкмөтү
Декларациясы, «Балдар
бул көйгөйдүн маанилүү экендиукугу жөнүндө Декларация»)
гин өз учурунда аныктоо менен
ратификациялоо (өлкө тарабынан
өлкөбүздөгү мекендештирибиздин
кабылдоо);
• Универсалдуу мүнөздөгү
бири ВИЧ-инфекция менен ооруганжалпы мыйзамдар (Кыргыз
дыгы катталган учурдан баштап эле
Республикасынын Конституциясы,
ВИЧ-инфекцияны жоюу чараларын
Кодекстер);
көрө баштаган.
• Атайын чыгарылган мыйзамдар
(«Калктын ден соолугу жөнүндө
мыйзам», «ВИЧ/СПИД жөнүндө
мыйзам»);
• Ведомстволук-нормативдик
укуктук актылар (Билим берүү министрлигинин буйруктары);
• Укуктарды иш жүзүнө ашыруу практикасы, башкача айтканда,
мыйзамдуулуктун өлкөбүздө колдонулушу.
Балдардын укуктары адам укуктарын коргоо боюнча атайын эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот.
Кыргыз Республикасынын жаштар саясатынын негиздери жана ВИЧинфекция менен баңгиликти алдын алуу боюнча программалар менен
байланышы28
Жаштардын арасында ВИЧ/СПИДди алдын алуу маселелери боюнча Кыргыз
Республикасында мамлекеттик саясат калыптанып, мыйзам чыгаруу базасы
түзүлгөн. Өлкөдө “Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД жөнүндө” (2005-ж.)
экинчи мыйзамы аракетте. Билим берүү уюмдарынын окуу программаларына
ВИЧ/СПИДди жана аны алдын алуу боюнча так маалымат алуу укугун “Кыргыз
Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзам менен мамлекет кепилдикке
алат. Бул мыйзамда ошондой эле ВИЧ/СПИД менен жашаган адамдардын жана
ВИЧти жугузуп алган энелерден төрөлгөн балдардын укугу жана милдеттери бекитилген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү үчүнчү “2006-2010-жылдарга Кыргыз
Республикасында ВИЧ/СПИД эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаны” бекитти.
Билим алып жаткан жаштардын ден соолугун жана өмүрүн коргоо Кыргыз
Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы менен бекитилген (31-берене). Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери
жөнүндө” мыйзамынын 13-беренесинде (2002) мындай делет: “Өспүрүмдөрдүн
укуктук билимдерин жана жыныстык сабаттуулугун жогорулатуу, эрте бойго бүтүүгө,
ЖЖЖИ, ВИЧке алып келе турган эрте жыныстык катнаштардын алдын алуу үчүн жалпы
билим берүүчү мектептердин окуу программаларына жыныстык тарбия боюнча
сабактар киргизилет”. Мына ушул маселелер жаштардын жана өспүрүмдөрдүн
28 «ВИЧ/СПИД жана билим берүү» маалымат жыйнагынын материалдары боюнча берилген. Б., 2006, 25-28 беттер.
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ВИЧ-инфекциянын укуктук аспектилери

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

репродуктивдик укуктарын коргоону камсыз кылган Кыргыз Республикасынын
“Жарандардын репродуктивдик укуктары жөнүндөгү” мыйзамдын 11, 23, 24,
25, 28, 29 беренелерине киргизилген. ”Кыргыз Республикасындагы мамлекеттин көмөкчү жардамы” мыйзамына кошумчалар менен өзгөртүүлөр киргизилип,
ВИЧ/СПИД менен жашаган, ВИЧти жугузуп алган энелерден төрөлгөн балдарга ай
сайын берилүүчү социалдык көмөкчү жардамдын өлчөмү белгиленген.

Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттери жана ВИЧ-инфекциядан
балдарды жана жаштарды коргоо областындагы эл аралык жетектөөчү
принциптери
Кыргызстан ВИЧ-инфекция боюнча глобалдык демилгелерди ишке ашырууда
өз милдеттерин аткарып жатат. ВИЧ/СПИДди жана баңгиликти жоюу маселелери
2000-жылы 149 өлкөнүн башчылары тарабынан кабыл алынган Миң жылдыктын
Саммитинин 8 максатынын бири болуп саналат. 2001-жылы БУУнун Генералдык
Ассамблеясынын атайын сессиясында кабыл алынган “ВИЧ/СПИД менен күрөшүү
ишин жактоо Декларациясы” жана 2003-жылы кабыл алынган “Европа менен
Борбордук Азиядагы шериктештик жана кызматташтык” жөнүндөгү Дублин декларациясында мындай делет: “2005-жылга чейин 15-24 жаштагы эркек жана
аялдардын жок дегенде 90 пайызы, 2010-жылы 95 пайызы ВИЧ боюнча так
маалымат, билим алууга жетишилсин. ВИЧ менен ооруп калуу коркунучун
төмөндөтүү үчүн зарыл болгон керектүү турмуштук жөндөм-шыктардын
иштелип чыгышына жардам берүүчү ВИЧ боюнча жаштарга арналган программаларга, өзү тең курактагыларга билгендерин айтып берүү ыкмаларына тартылышына, булардын бардыгы жаштар, ата-эне, үй-бүлө, агартуу
жана медицина кызматкерлери менен толук кандуу биргелешкендиктин
чегинде жүргүзүлүшүнө жетишилсин”. Мындан тышкары жаштардын жана
өспүрүмдөрдүн жеке сырына, жекече турмушуна, илимий прогресстин жетишкендиктерин пайдаланууга болгон укугун коргоо, алардын медициналык достук кызматынан пайдалануусун камсыз кылат29.
Балдардын ВИЧ/СПИД тармагында укугун коргоо боюнча практикалык сунуштар
«ВИЧ/СПИД жана адамдардын укугу» Эл аралык жетектөөчү принциптеринде
берилет30. 8-принцип боюнча мындай делет: «Мамлекеттер өз калкы менен биргелешип аялдар, балдар жана башка өксүк топтор үчүн жагымдуу жагдай
түзүү менен теңсиздикти жана ар түрдүү ой-жоорууларды четтетиши керек».
F, g, h, i, j пункттарында балдардын жана өспүрүмдөрдүн жаш өзгөчөлүгүн
жана жөндөмүн эсепке алуу менен, аларды «так жана толук маалымат» менен
камсыз кылуу, анын ичинде «ВИЧ/СПИДди мектептерде жана андан тышкары
жерлерде алдын алуу каралган. Бул алардын жыныстык турмуш маселелерине оң жана жоопкерчилик менен мамиле кылуусуна көмөкчү болот”.

“Бул маалыматта балдардын жекече турмушунун кол тийбестиги, маалымат алууга укук берүү, жашыруун сыр сактоо, түшүнүк менен макулдук берүү,
сактануу чаралары, сыйлоо менен катар ата-энелердин укуктары, функциялары жана милдеттери каралышы зарыл (п.g)31.

29 Дублинская декларация «О партнерстве и сотрудничестве в Европе и Центральной Азии», 2003, ст. 13.
30 ВИЧ/СПИД и права человека. Международные руководящие принципы, ООН, Нью-Йорк и Женева, 1998 г., 47-50 беттер (п.
38).
31 Ошол эле жерде.
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жаштардын арасында ВИЧти алдын
алуунун 5 приоритеттүү максаты
белгиленген:
1. Бардык деңгээлде үгүт ишин
жүргүзүү.
2. Берилген маалыматтын актуалдуу мазмунун иштеп чыгуу.
3. Тобокелдикке алып баруучу
жүрүм-турум моделдерин
өзгөртүү.
4. ВИЧ менен ооруган адамдарга
жана жугузуп алгандарга камкордук көрсөтүү.
5. ВИЧ/СПИДдин институционалдык натыйжаларына мамилесин
билдирүү.

Кыргыз Республикасынын
билим берүү системасынын ВИЧинфекцияны алдын алуудагы
ролу жана милдеттери33

“ВИЧ/СПИД билим берүү сектору үчүн чоң коркунуч туудуруп,
учурда билимге болгон суроо-талапка жана билим сапатына таасир этүү менен “Билим бардыгы
үчүн” программасынын максатына жетүүсүн үзгүлтүккө учурата
баштады”.
(Дакар

Билим

берүү

форуму,
2000-ж.)

Эпидемияны жеңип чыгуу боюнча
иш көп секторлуу ыкманын негизинде
аткарылып жатат. Мына ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын
өкмөтү, бардык мамлекеттик структуралар, Билим берүү жана илим министрлиги менен Саламаттык сактоо министрлиги, Коргоо министрлиги, Ички иштер министрлиги ж.б. менен бирге ВИЧинфекцияны жеңип чыгуу боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашырууга
тартылышкан. Бул иш граждандык сектор, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар
менен бирге аткарылып жатат.
Мамлекеттик программанын аткарылышынын координациясын Кыргыз
Республикасынын өкмөтүнүн алдында ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек боюнча
түзүлгөн Өлкөлүк көп секторлуу координациялык комитет – СМКК ишке ашырат.
Бул демек, СПИД боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруучулардын негизгилеринин бири мектептер дегенди билдирет. Мектептер бул ишинде ата-энелер,
ВИЧ-инфекция жана ага жакын көйгөйлөр тармагында иш алып барышкан коомдук лидерлер, жергиликтүү жана өкмөттүк эмес уюмдар менен өз ара аракеттенишип, ошондой эле теңи-теңине окутуу программасынын алкагында окуучулардын
активдүүлүгүн өнүктүрүүлөрү керек.
ВИЧ-инфекция боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашыруудагы
Билим берүү жана илим министрлигинин милдеттери
Кыргыз Республикасында 2006 - 2010-жылдарга ВИЧ/СПИДди алдын алуу жана
анын социалдык-экономикалык натыйжалары боюнча мамлекеттик программа
“Жаштар үчүн коркунучту азайтуу” стратегиясын негизги стратегия катары
32 Ошол эле жерде.
33 «ВИЧ/СПИД жана билим берүү» маалымат жыйнагынын материалдары боюнча берилген. Б., 2006, 29-33 беттер.
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“... Балдардын өздөрүн тарбиялоого катышуу укугу, өз оюн билдирүү
укугу жана алардын турмушуна тиешелүү чечимдерди кабыл алууга катышуу укугунун сакталышы алардын балдарга арналган ВИЧ программаларды
түзүүгө катышууга түрткү бериши
керек”32.
ЮНЕСКОнун стратегиясы боюнча

киргизген. Анын максаты жаштар арасында ВИЧ-инфекциянын, жыныстык жол
аркылуу жугуучу оорулардын жана баңгиликтин жайылышына жол бербөө.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

1.
2.
3.
4.

Бул стратегиянын милдеттери:
Жаштар арасында ВИЧ/СПИДди жана баңгиликти алдын алуу боюнча
программаларды саясий, укуктук, каржылык жана коомдук жактан колдоону
камсыз кылуу.
Билим берүү жана илим министрлигинин, Эмгек жана социалдык коргоо
министрлигинин нормативдик-усулдук базасын жана кадрлар боюнча
мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү.
Мамлекеттик билим системасында ВИЧ/СПИД/ЖЖЖИ, баңгиликке
байланыштуу маселелер боюнча жаштардын маалымат алуусун жогорулатуу
менен коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн калыптандыруу.
ВИЧ/СПИД жана баңгиликти алдын алуу жана коопсуз жүрүм-турум
көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча атайы муктаждыктары бар (көчө таптап
жүргөн) балдар жана жаштар үчүн маалымат-билим берүү программаларын
ылайыктап иштеп чыгып, жайылтуу.

ВИЧ-инфекциядан жаш
муунду сактап калуу ВИЧинфекциядан өзү жапа чеккен билим берүү системасынын келечегин камсыз
кылуу үчүн керек.

Кыргыз Республикасынын билим берүү
мекемелеринин ВИЧ/СПИД/ЖЖЖИ жана
баңгиликти алдын алуу боюнча иш аракеттериндеги жоопкерчиликтери:
•
Окуучуларга, студенттерге ВИЧтин жугуу
жолдору, аны алдын алуу боюнча так, толук
маалымат берүү.
•
Аларда коопсуз жүрүм-турумду
калыптандыруу.
•
Өздөрү алган маалыматты, билимди өзү
теңдүүлөргө жеткирүүгө үйрөтүүнүн ыкмаларына, усулдарына окутуу.
• ВИЧ менен жашаган адамдарга карата толеранттуулукка үйрөтүү.

Стигманы жана дискриминацияны жоюу (жеңип чыгуу)
Стигма – сөзмө-сөз которгондо “тамга”, “белги”, “эн басуу”, “көө тагы” дегенди
түшүндүрөт. Бул айрыкча күчтүү социалдык эн тамга адамдардын өзүнө жана
башкаларга мамилесин толук бойдон өзгөртүп, адамга каалабаган сапатты алып
жүрүүчү мамиле кылууга мажбурлайт. Стигманын тамыры тереңде: Байыркы
Грецияда кулдарды жана кылмышкерлерди эн тамга басып белгилешкен. Стигма
адамды аны курчап тургандардын арасында дискредитациялайт. Стигма өзүн-өзү
аңдап билүүгө, аң-сезимге чоң таасир тийгизет.
Дискриминация – латын сөзү. “Айырмалоо”, “укугун төмөндөтүү”, ”укугуна кол
салуу”, “ордун төмөндөтүү”, “теңдигинен ажыратуу” дегенди түшүндүрөт.
ВИЧ/СПИД секс жана өлүм сыяктуу тыюу салынган темалардай эле коркунуч туудурат. Оорунун жайылып кетиши (эпидемия) “кудайдын жазасы”, “күнөө үчүн айып
тартуу” сыяктуу кабыл алынып, адамдардын жооп кайтаруусун пайда кылган. Алар
чет өлкөлүктөрдү, гомосексуалисттерди, жаштарды, билимсиз адамдарды ж.б.
күнөөлөй башташкан.
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ВИЧти жугузуу жолдору жөнүндөгү так жана туура эмес маалыматтар оорудан
коркуунун натыйжасында келип чыгат да жөнү жок ой жоорууларга жана дискриминацияга алып келет. Мисалы, ВИЧти жугузуп алгандарды жумушка, бала бакчаларга, мектепке, ооруканаларга албаган учурлар. ВИЧке туш болгондор ооруну
жугузуп алуунун алгачкы этабында эле жардам, маалымат алуу, дарыланууда тоскоолдукка учурайт. Ошентип адам укугу бузулат, анткени бул адамдар жумушка
орношуу, ден соолугун коргоо, дарылануу, билим алуу, өзүн башкалардын сыйлоо
укугунан ажыратылат. Бул оорунун жайылышын андан ары күчөтөт.
БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 2001-жылы июнда өткөрүлгөн атайын сессиясында кабыл алынган ВИЧти жоюуга Умтулуу Декларациясында биринчи планга
ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминацияны жоюунун мааниси
боюнча глобалдык консенсуска жетишүү маселеси коюлган. Дүйнө жүзүндө оорунун жайылып кетиши менен байланышкан уят жана стигма оорунун келип чыгыш
себептери жана ага жооп катары иштелүүчү иш-чараларды ачык талкуулоого
мүмкүндүк бербейт. Ушул себептен көпчүлүк өлкөлөрдүн жоопкерчиликтүү кызматкерлери жана саясатчылары мындай көйгөй бар экенин жана аны тез аранын
ичинде чара көрүү керектигин танышат34.
34 ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминацияны жоюу боюнча
ишмердүүлүктүн концептуалдык негизи жана принциптери. ЮНЭЙДС. СПИДге
каршы бүткүл дүйнөлүк иш чара. 2002 - 2003.

Стигма, дискриминация жана адам
укугунун бузулушу бири-бири менен
байланыштуу. Алар бири-бирин
толуктап, күчөтүп жана бири-бирин
актоо менен «бузук чөйрө» түзүшөт.
Алар ошондой эле оорунун жайылышына жооп катары коомчулуктун конструктивдик чара көрүү
жөндөмдүүлүгүнө тоскоол болушат.
Дүйнөдө катастрофалык абал
түзүлгөнүнө карабастан, коомчулук
унчукпай кутулуп келүүдө, практика
жүзүндөгү иш чаралар болсо стигманын жана адамдардын ачыкка чыгуудан коркуусунан улам жасалууда.

Стигма – бул инсандын девальвацияга туш болуу процесси. Көпчүлүк
учурда ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма терс элестөөлөрдүн негизинде өнүгөт жана аларды бекемдетет. ВИЧ менен жашаган адамдар
– булар баңги затын колдонгондор,
секс-кызматчылары жана алар буга
татыктуу болгондору үчүн ушуга
туш болушту деген стереотип бар.
ВИЧ-инфекция контекстиндеги
дискриминация негизинен төмөнкү
себептердин натыйжасында пайда
болот:
• вирусту турмуш-тиричиликтеги
өз ара мамилелешүүдөн жугузуп
алуу коркунучу, көбүнчө бул туура
эмес маалыматтын негизинде
келип чыгат;
• ооруну жугузуп алгандар
моралдык жактан бузулгандар
деген ой жоруу;

34 ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминацияны жоюу боюнча ишмердүүлүктүн концептуалдык негизи жана
принциптери. ЮНЭЙДС. СПИДге каршы бүткүл дүйнөлүк иш чара. 2002 - 2003.
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ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминация ооруну жугузуп
алуунун жаңы учурларын алдын алууга, оорунун жайылышынан жапа чекендерге
тийиштүү кам көрүүгө жана дарылоого чоң тоскоолдук кылат.
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• расага бөлүштүрүүчүлүк, гомофобия, кандайдыр бир белгилүү
социалдык класстын өкүлү болушу, жынысы боюнча өзгөчө аялдарды
дискриминациялоо;
• жогоруда аталгандардын көпчүлүк бөлүгүн чагылдырган мыйзамдар менен
социалдык эрежелер.
Мектептин жетекчилери жана мугалимдери ал окуу жайында ВИЧти жугузуп
алган окуучулар окуп же ВИЧти жугузуп алган мугалимдер иштеп калууларына даяр
болушу керек. Билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин милдети ВИЧ менен
жашаган адамдарга социалдык колдоо көргөзүп, алардын билим алуу укугун коргоо менен ал окуу жайына келишине шарт түзүп берүүсү керек.
Педагогдорго жана окуучуларга арналган алдын алуучу программалар ВИЧ
менен жашаган адамдарга жана калктын ооруyну жугузуп алуу коркунучун туудурган бөлүгүнө гумандуу мамиле жасоону калыптандырууга багытталып, аларга
кайсы жерден жардам жана психосоциалдык консультация ала алары жөнүндө
маалымат бериш керек.
Билим берүү системасында өткөрүлгөн стигманы жана дискриминацияны
төмөндөтүүчү иш чаралар:
• ВИЧ/СПИД жөнүндө маалымат берүү деңгээлин жогорулатуу;
• коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүнө үйрөтүү;
• жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде ой-пикир алмашууну,
мамиле түзүүнү калыптандыруу;
• билим берүү процессин психологиялык жактан колдоо;
• жагымдуу укуктук чөйрө түзүү (тиешелүү эларалык жана өлкөлүк
документтерге жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу).

Мугалимдер жаштарды ВИЧ-инфекцияга кабылган адамдарды дикриминациялоого эмес, аларга карата чыдамдуулук көрсөтүүгө жана
тилектештикти билдирүүгө үйрөтүүлөрү керек.
“Кыргыз Республикасынын ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзамы (2005-ж.) ВИЧ/
СПИД менен жашаган адамдардын жана ВИЧке туштуккан энелерден төрөлгөн
балдардын укуктарын жана милдеттерин бекемдеди. Бул мыйзам боюнча алгач
ирет стигма жана дискриминация түшүнүктөрү аныкталып, мындай иш-аракеттер
үчүн жоопкерчилик белгиленди, ВИЧке тестирлөө, психосоциалдык консультация
берүү ошондой эле ВИЧке текшерилүүнүн жыйынтыгынын жашырын сакталышы
менен байланышкан иш аракеттер такталып аныкталды.
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Гендер жана гендердик факторлордун ВИЧ-инфекцияга кириптер болууга
таасири
Кыздардын жана аялдардын ВИЧ-инфекцияга аз туруштуулугу
Азыркы учурда аял менен эркектин аткарган ролуна байланыштуу биологиялык жынысы (англис тилинен алганда - sex) жана коомдогу социалдык жынысы
(англис тилинен алганда - gender) деп аныкталат. Ошентип, гендер же социалдык
жыныс, аял менен эркектин жүрүм-турум мүнөздөрүнүн, жашоо стилинин,
ой-жүгүртүү мүнөзүнүн, артыкчылыктарды баалоо, нормалардын, жашоого
умтулуусунун жана башка белгилеринин комплексин тартуулайт. Адам баласына жаралгандан берилген жана аны кайра башкача кылып өзгөртө албаган биологиялык жынысына караганда, гендер конкреттүү социо-маданий коомдо калыптанып, белгилүү бир тарыхый мезгил аралыктарында өзгөрүүгө дуушар болот.

Конкреттүү социо-маданий абалда адамдарга тиешелүү делген, маданияттын алкагынан алып караганда, көпчүлүк тарабынан кабыл алынган
жүрүм-турум нормалары жана эрежелеринин жыйындысы, аялдардын жана
эркектердин жүрүм-турум мүнөздөрү, алардын жынысына жараша айырмаланышы – гендердик ролдор деп аталат. Коомдо аялдардын жана эркектердин өзүн кандайча алып жүрүшү керек экендиги жана өзүн чындыгында кандайча алып жүргөндүгү тууралуу стереотиптик көз караштар калыптанып калган.
Бул элестетүүлөр гендердик стереотиптер деген аталышка ээ болгон. Башкача
айтканда, гендердик стереотиптер – бул аялдардын жана эркектердин жалпы
кабыл алынган жүрүм-турум нормаларынын тизмеги же жыйындысы. Айрым гендердик стереотиптер аялдардын аялдык, назиктик, эркектердин кайраттуулук,
эрдик мүнөзүн билдирсе, кай бири алардын коомдогу ээлеген ордун, социалдык
абалын, аткарган ролдорун түшүндүрөт, мисалы: эркек – «табышкер», «үй-бүлөнү
багуучу», аял – «үй кожойкеси», «үйдөгү иштерди жүргүзүүчү», «очоктун сактоочусу», «үй-бүлөнүн очогунун коргоочусу» катары каралат. Алар укумдан-тукумга
берилип, эч өзгөрүлбөгөндүктөн, гендердик мамиле тарабынан өзгөртүүгө бөгөт
коюлат да эч кандай өзгөрүүсүз кала берет. Гендердик стереотиптер ар кандай
формада болот: көндүмдөр, адаттар, үрп-адат, каада-салт, коомдук пикир, укуктук буйруктар ж.б. Мына ушулардын негизинде үй-бүлөдөгү аял менен эркектин
өз ара мамилелери тарыхый жагынан да курулат, өсүп-өнүгөт. Гендердик мамилелердин калыптанышында, аял менен эркектин индивидуалдык сапаттык
өзгөчөлүгүнө караганда, жыныстык айырмачылыктары үстөмдүк кылат.
Аялдардын алсыздыгынын маданий фактору же гендердик
стереотиптери
Ар кандай факторлордун таасиринин негизинде калыптанып калган калктын сексуалдык маданияты аялдардын жана эркектердин сексуалдык жүрүм-турумдарына
ар кандай моделдерди таңуулайт. Анын үстүнө, аялдарга тиешелүү бир топ табу35
жана нормалар көпчулүк учурда аялдардын жүрүм-турумун чектеп, аларды
көбүрөөк басмырлап, ызалантууга түрткү берет. Аялдын макулдугусуз курулган
үй-бүлө анын укугунун тең эместигине алып келет, аны ызалантууга шарт түзөт, сексуалдуулукта демилге көтөрө албайт, экономикалык жактан көз каранды (өзүнүн
35 Табу – диний тыюу салуу, кайсы бир ишке же сөзгө, предметке. Бул жерде каймана мааниде берилет, тыюу салынган нерсе
тууралуу деп берилди.
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ВИЧ-инфекцияны алдын алуунун гендердик аспектилери
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иштеп тапкан каражаты жок, болсо дагы аны каалагандай колдоно албайт); өзүнүн
күйөөсүнүн же туугандарынын жетегинде болот (күйөөсүнүн же кайын энесинин
уруксаты жок үйдөн чыга албайт, курбулары менен катташа албайт, туугандарына,
жадакалса, врачка да бара албайт). Бул учурда аялдар коопсуз жыныстык мамилеге
басым жасай алышпайт.
Мындай үй-бүлөлүк жашоону сексуалдык кордук деп атаса болот, аны аялдар
норма деп эсептешет да өмүр бою чыдап жашап келишет.
Үй-бүлө гана эмес, каада-салттар, коомдук пикир да аялдарды экинчи орунга
коюп, баш ийүүчүлүккө алып келет. Гендердик стереотиптердин басымы, айрыкча
айыл жергесинде, адамды өмүр бою коштоп жүрөт, ал тургай өспүрүм куракта эле
кыздардын өзүн-өзү баалоосу төмөн болуп калыптанат. Кыз бала өзүнүн жыныстык
жетилүү курагындагы өзгөрүүлөрдөн ыңгайсыз абалда болуп, сексуалдык турмушунда стереотиптердин калыптанышы, экинчи катардагы жыныстык белгилердин
пайда болушу да анын жүрүм-турумунда басынууга алып келет.
Бир гана жыныстык өнөктөшкө берилгендик – бул аялдын милдети. Туура эмес
жүрүм-турумдагы (күйөөсүнүн көзүнө чөп салган) аялдарды коом гана эмес, анын
жакындары, туугандары да жек көргөн, жалпы эл алдында жоопко тартып, таш
бараңга алган, өлтүрүп койгонго чейин барышкан. Ошондуктан уят-сыйыттуулук,
оор басырыктуулук жана кыз белгиси – кыздарга таандык мүнөздөр деп саналып
келген. Бүгүнкү күндө дагы эле кыздардын жыныстык мамилеге баруудан баш
тартышы, андай мамилеге көңүл бурбашы анын пакизалыгы, жүрүм-турумундагы
тазалыгынын белгиси деп эсептелет. Эгер ал сексуалдык суроолорго кызыкса,
гинекологдон кеңеш алса же дарыланса, анда аны бузулган же бир мандеми бар
деп эсептешет. Көпчүлүк учурда ушунун азабынан кыздар жыныстык органдардын
оорулары болсо, өз убагында врачка көрүнбөстөн ооруну күчөтүп жиберишет. Ал
болсо өнөкөт ооруга же тукумсуздукка алып келет. Мындай кыз турмушка чыкканда, албетте анын өзүн эле тукумсуз деп күнөөлөшөт.
Гендердик ролдор жана мамилелер ВИЧ-илдетинин өнүгүшүнө жана анын кесепетине зор таасирин тийгизет. Үй-бүлөдөгү эркектин аялдын үстүнөн үстөмдүгү,
экономикалык ресурстарга жана билим алууга болгон чектөөлөр, маданий нормалар жана каада-салттар – мунун баары аялдардын ВИЧ-илдетине кириптер болуп,
басмырлануусуна өбөлгө түзөт. Көпчүлүк коомдук топтордо калыптанып калган
маданий нормалар, аялдарды жана кыздарды пассивдүү болууга түртүп, аларды
жыныстык жашоонун суроолорунда билимсиз, түркөй кылып, аларга ВИЧ-илдети
жана анын алдын алуу тууралуу суроолорду жабык деп санап, маалымат берүүгө
бөгөт коюшат. Көпчүлүк кыздар жана аялдар ВИЧ-инфекция тууралуу суроолорду
жана андан коргонуу ыкмалары тууралуу эң жөнөкөй маалыматтарды да таптакыр
билишпейт.
ВИЧтин аялдарга тийгизген таасири тууралуу айрым фактылар
Өткөн кылымдын 80-чи жылдары аялдарга ВИЧтин жугуп калуусунун ыктымалдыгы төмөн деп айтылган, анткени жугуу коркунучу эркектерде көбүрөөк учураган.
Ошого карабастан, адегенде ВИЧ жалаң эле эркектер арасында учураган кезде дагы,
мезгилдин өтүшү менен аялдар дагы өздөрүнүн күйөөлөрүнөн жана жыныстык
өнөктөштөрүнөн муну жугузуп алып жабыр тарткан топту түзгөн. ЮНЕЙДСтин маалыматына караганда:
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Эпидемиянын жайылышына жараша ал бир гана жыныстык өнөгү бар аялдарды
да камтый баштайт. Ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыгына карасак:
• Суроого жооп берген аялдардын 33 % алардын күйөөлөрүнө диагноз
коюлгандан кийин гана билгендиги, ал эми 28 % ооруп калгандан кийин, 39 %ы
кош бойлуу болгон учурда билгендиги аныкталган (Мексика);
• 9 % учурда ВИЧ-инфекция үй кожойкелеринен катталса, 0,8 % гана секскызматчылардан табылган (Мексика);
• ВИЧ-илдетин жуктурган аялдардын 80 % учурунда алар өздөрүнүн жалгыз
гана көп жылдан берки өнөктөшүнөн жуктуруп алгандыгы айгинеленген;
• 5 жыл ичинде ВИЧ-илдетин жуктуруп алган аялдардын саны 52 эсеге өскөн.
Алардын көпчүлүгү баңги затын пайдаланган жыныстык өнөгүнөн жуктуруп
алышкан (Казакстан);
• ВИЧти жыныстык жол аркылуу жуктуруп алган аялдардын 88 % бир гана
жыныстык өнөгү/күйөөсү болгон, ал эми 12 %да гана кокустуктан жыныстык
катнаш болгон (Кыргызстан);
• Эгер 2003-жылы расмий түрдө катталган ВИЧ менен жашагандардын 10 %
гана аялдар болсо, 2007-жылы ал үч эсеге көбөйгөн – 27,8 % түзгөн.
ВИЧ-илдети эркектерди да аялдарды да жабыркатарына карабастан, акыркылары көбүрөөк кириптер болуп, көбүрөөк жабыркашына социалдык-экономикалык
жана маданий шарттар гана болбостон, физиологиялык (биологиялык) да себептер өбөлгө түзгөн. Өспүрүм кыздар жана жаш кыздар (бийкечтер) эрте жашында
жыныстык катышка барган же жыныстык кордукка дуушар болгондор ого бетер
ызаланууга, оору жуктурууга кириптер болушат. Себеби, алардын репродуктивдик
органдары өсүп жетиле элек болгондуктан, жаракатка көбүрөөк денгээлде дуушар
болушат.

36 СПИД эпидемиясынын өнүгүшү: 2007-жылдын декабрына карата абал. ЮНЭЙДС/ДСУ, Женева, Швейцария, 2007, 1-9- б.
37 СПИД эпидемиясынын өнүгүшү: 2004-жылдын декабрына карата абал. ЮНЭЙДС/ДСУ, Женева, Швейцария, 2004, 5-б.
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• Дүйнө жүзүндөгү жалпы ВИЧ менен жашаган адамдардын саны 2007жылга 33,2 миллион адамды36 түздү. Алардын ичинен 15,4 миллиону (46,4
%) – аялдар, ал көрсөткүч 2001-жылга салыштырмалуу 1,6 га көп, ал учурда
корсөткүч 13,8 ди түзгөн эле. Африкада, Сахаранын түштүгүндө ВИЧ-илдетин
жугузуп алган чоң кишилердин арасынан 61 % аялдар түзөт.
• Эгерде карап көрсөк, ВИЧ жугузуп алган адамдардын көпчүлүк бөлүгү 15тен
24кө чейинки жаштар (2006-жылга карата ВИЧтин жаңы жуктургандардын
40 %) экендигин алсак, алардын көпчүлүгү бул тууралуу билишпейт. Ошону
менен бирге Африкада, Сахаранын түштүгүндө бул курактагылардын 76 %
– аялдар жана кыздар. Көпчүлүк башка региондордо ВИЧ менен жашаган
аялдардын жана кыздардын саны күн санап өсүүдө37.
• Күн сайын ВИЧти жуктуруп алган 6,8 миң адамдын 55 %ын аялдар түзөт.
• Көбүрөөк жабыр тарткан мамлекеттерде өспүрүм кыздардын жана жаш
аялдардын бул илдетке чалдыгуу мүмкүнчүлүктөрү ошол эле курактагы
эркектерге караганда 5-6 эсе жогору.
• Дүйнөнүн кай бир бөлүктөрүндө аялдар эркектерге караганда узак
жашагандыгына карабастан, СПИД аялдардын жашоо курагын эркектерге
караганда Африканын кээ бир өлкөлөрүндө төмөндөтүп жиберди.
Зимбабведе өткөрүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, 15 жаштан 59 жашка
чейинкилердин арасында каза болгон аялдардын саны 61 %га жеткен. Ал
тургай алар эркектерге караганда өтө жаш кезинде эле набыт болушкан.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Аялдардын
факторлору

кириптер

болушунун

(басмырланышынын)

укуктук

Аялдардын укуксуздугунун/басмырланышынын себептеринин бири – алардын
өз укуктарын билбегендиги. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы
гендердик тең укуктуулуктун мамлекеттик кепилдигинин негиздери жөнүндө»
жана «Үй-бүлөдөгү кордуктан жабыр тарткандарды социалдык-укуктук коргоо
жөнүндө» мыйзамдары аялдардын жана эркектердин жашоонун бардык сфераларында, анын ичинде жыныстык, репродуктивдик саламаттыгын коргоо, ошондой
эле өз денесине өзү ээлик кылуу укугун бекитип берген.

“Аялдардын жалпы адамдык укуктары анын сексуалдык жүрүм-турумуна
байланыштуу, сексуалдык жана репродуктивдик саламаттыгына жана ага
байланыштуу бирөөнүн кыстоосу жок өз алдынча, дискриминациясыз жана
зомбулуксуз укуктарын эркин ишке ашырууну өзүнө камтыйт38.
Аялдардын экономикалык эркиндигинин жетишсиздиги
Акыркы учурларда аялдардын экономикалык статусунун төмөндүгү алардын
алсыздыгына алып келүүдө, анын ичинде турмуштун сексуалдык сферасында дагы
аны алсыратууда. Жакырчылык – аялды жыныстык кызматын акчага сатууга мажбур
кылган факторлордун
бири. Өлкөнүн татаал
экономикалык абалы,
калктын
репродуктивдик саламаттыгынын жана үй-бүлөнү
пландаштыруунун
сапаттуу
кызматынан
пайдаланууну
чектейт. Айыл калкы
медициналык кызмат
алуу үчүн ал кызматка
акча төлөө жана
транспорт үчүн каражат коротууга туура
келет. Булар болсо өз
учурунда айыл калкынын, айрыкча аялдардын материалдык абалынын кыйындашына алып келет.
Калктын репродуктивдик саламаттык, үй-бүлөнү пландаштыруу, ЖЖЖИ, ВИЧ
жана СПИД суроолору боюнча маалыматтуулугунун денгээлинин төмөндүгү.
Изилдөөлөр тастыктагандай, кыздардын жана аялдардын алсыздыгынын негизги
факторлорунун бири, алардын сексуалдык мамилелер тууралуу, айрыкча ВИЧ,
СПИД суроолору боюнча маалыматынын төмөндүгү. Чоң кишилердин арасындагы
респонденттер ВИЧ-инфекциясы аттуу илдет бар экендигин билишет, бирок анын
кандайча жуга тургандыгын жана андан кантип сактануу керектиги тууралуу айтып
бере алышпайт.
Аялдардын экономикалык көз карандылыгы, эрте турмушка чыгуусу, сексуалдуулуктун жана гендердик ролдордогу стереотиптери алардын сексуалдык
38 Платформа действий, принятая IV Всемирной конференцией по положению женщин, п. 96.
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Корголбогон жыныстык мамиле өнөктөшүнөн социалдык-экономикалык
гана көз каранды болбостон, психологиялык жактан да көз карандылыкка
байланыштуу. Аялдар жакындыкты жана ишенимди баалашат, алар өздөрүнүн
өнөктөшүнө ишенишет. ВИЧ менен жашаган аялдардын көпчүлүгү бул илдетти
өздөрүнүн күйөөлөрүнөн жуктуруп алгандыгы да таң каларлык эмес.

ВИЧ менен жашаган аялдар, бул илдеттин кесепетинин бардык оорчулугун,
«оору таркатуучу», «бузулган», «бузуку» сыяктуу коомдун кастык мамилесин, аларды
басмырлоону баштарынан өткөрүшөт. Көп өлкөлөрдөгү аялдар маалыматтын жоктугунан жана каражаттын жетишсиздигинен, эң зарыл болгон медициналык кызматты жана дарыланууну ала алышпайт. Эгер ВИЧ-илдеттүү аялдын үй-бүлөсүндө
дагы бирөө оорулуу болсо, же баласы оорукчал болсо, албетте аны багып-каралоо
бул аялдын мойнуна жүктөлөт. Аялдар өздөрү оорулуу болуп медициналык
кароого муктаж болгон күндө дагы, өзүнүн илдеттенген баласын же күйөөсүн багуусун улантат.
Гендердик стереотиптер аялдарды гана алсыратпастан эркектерди да
алсыз, ызалуу кылууда
Эркектер арасындагы сексуалдуулуктун стереотиптери аларды өзүнүн сексуалдык саламаттыгын ойлонмок турсун, жыныстык өнөгүн тез-тез алмаштырып жана
ошонусу менен өзүн баатыр сезип, эрдемсип сыймыктанууга алып келет. Мындай
эрдемсүүлөр аны өзүнүн оюндагыдай сексуалдуулукка жетүү үчүн, жыныстык
өнөгүнө, аялына жана балдарына да коркунуч туудурат.
• Гендердик стереотиптер ВИЧ-илдетин алдын алууда коомдук жана
индивидуалдык деңгээлде кыздар жана жигиттер арасында да орчундуу
тоскоол болууда.
• Үй-бүлөдөгү аялдын үстүнөн эркектин үстөмдүгү, билим алууга жана
экономикалык ресурстарга чектөөлөр, маданий нормалар жана каадасалттар – мунун баары аялдарды ВИЧ-инфекциянын алдында алсыз,
мажирөө кылат.
• Гендердик стереотиптер оңою менен трансформацияга келбейт, себеби
эркектер өзүнүн коомдогу бийлигин, үстөмдүгүн оңой менен бирөөгө
бергиси келбейт, аялдардын көпчүлүк бөлүгү болсо муну «ушундай болушу
керек» деп эле кабыл алышат.
• Бирок, мындай абалдан аялдар гана эмес, эркектер өздөрү да жабыркашат.
Коомдо жашап жаткан эркектердин сексуалдуулугу тууралуу стереотиптер
башаламан жыныстык жашоону айыптабайт, бул болсо, алардын өздөрү
оору жугузуп алуу коркунучун жогорулатат, өзүнө, жыныстык өнөгүнө жана
аялына, балдарына да оору жугузуу коркунучун күчөтөт.
• Дал ушул гендердик тең укуксуздук эпидемиянын башында турат, ВИЧинфекциянын дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жайылып кетишине, СПИДдин
санынын өсүшүнө, анын кесепетинен өлүмгө учурашына жана жетимдикке
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жана репродуктивдик саламаттык жаатындагы укуктарын ишке ашырууга жана
жыныстык мамиле жаатында да жөндөмсүз болуп, өз укуктарын коргой
албастыгына алып келет. Аялдар өзүн ВИЧ жуктуруп алуудан коргой алышпайт,
анткени алардын экономикалык көз карандылыгы, зордук-зомбулуктун алдындагы
коркунучу, алардын сактануу ыкмаларын колдонууну талап кыла албагандыктан,
корголбогон жыныстык мамилеге барууга мажбур болушат. Аялдар өздөрүнүн
жыныстык өнөгүнүн бийлиги алдында болгондуктан, коргонуу чечимин өнөгү өзү
кабыл алгандыктан, алар өздөрүнүн жыныстык жашоосун көзөмөлдөй алышпайт.

кабылуусуна себепкер болууда. Гендердик өз ара байланышты, мамилени
билмейинче, ЖЖЖИ, ВИЧ-инфекция жана СПИДдин таралышына бөгөт
коюуга болбойт.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Аялдардын ВИЧтин алдында алсыздык көйгөйүн чечүү
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ВИЧ-инфекциянын дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө
таралышынын жана өлүмдүн деңгээлинин жогорулашынын негизги себеби аялдардын корголбогондугунан экенин билүүсү керек. Дал гана гендердик теңсиздик
эпидемиянын булагында болуп, ВИЧ-инфекциянын өсүү темпинин жогорулашына
түздөн-түз таасир этет. ЮНЭЙДСтин жетекчилиги алдындагы Аялдар жана СПИД
проблемасы боюнча Глобалдык коалиция аялдардын ВИЧтин алдындагы алсыздыгынын көйгөйүн чечүү үчүн аракеттин 7 чөйрөсүн аныктаган:
1. Жаш аялдар жана кыздар арасында репродуктивдик саламаттыгын
жакшыртууга өзгөчө маани берүү менен бирге ВИЧ-илдетин алдын алуу;
2. Аялдарга карата зордук-зомбулукту азайтуу;
3. Кыздар менен аялдардын менчикке жана мураска ээ болуу укугун коргоо;
4. Кыздар менен аялдардын багып-каралоо жана дарылоо кызматынан те
укуктуу пайдалануусун камсыз кылуу;
5. Жамааттардын деңгээлинде кыздарды жана аялдарды өзгөчө көңүл бөлүп,
багып-каралоону жакшыртуу процессин колдоо;
6. Аялдардын презервативин кошкондо, алдын алуу ыкмаларынын
жеткиликтүү болушун жана жаңы технологияларды иштеп чыгуу
максатындагы изилдөөлөрдү камсыз кылуу;
7. Кыздарга жалпы билим берүүгө багытталган аракеттерди дайыма колдоп
туруу.
Билим берүү жана ВИЧ-инфекцияны алдын алуу
Мектепте окууну улантып жаткан кыздар ВИЧ-илдетин жуктуруп алуу коркунучуна азыраак кабылышат дегендин улам көбүрөөк далилдери пайда болууда.
Жылдан жылга окуп билим алган кыздар улам көбүрөөк билип, уламдан-улам
көз карандысыз жана жыныстык мамиледе туура чечим кабыл алууга жөндөмдүү
болуп баратышат. Билим кыздарга кедейчиликте жашоодон арылууга мүмкүндүк
берүүдө.
Жалпыга билим берүүнүн максатынын алтоосунун бири (ОДВ) – 2015-жылга
карата кыздарга жогорку сапаттуу базалык билим берүүгө багытталган балдардын
жана кыздардын баштапкы жалпы билим берүүдөгү ажырымды жоготуп, алардын
окууну бүтүрүүсүнө шарт түзүү39.
ЮНЕСКОнун пикиринде, мектеп окуучулары үчүн ВИЧ-илдетинин алдын алуу
жаатындагы билим, алардын бул көйгөйгө болгон өзгөчө мамилесин калыптандырып, ВИЧтин алдында алсыздыгын жокко чыгарып, алардын сергек жашоо мүнөзүн
тандап алууга билимин жана көндүмдөрүн жогорулатат.
Мектеп деңгээлинде эмне жасоого болот?
• Кыздардын жана аялдардын укуктарын коргоо жана пропагандалоо.
• Гендердик теңчилик үчүн күрөшүү.
• Кыздарга жана аялдарга багытталган бардык зордук-зомбулукту түп
тамырынан бери жоюу.
39 6 Целей ОДВ, принятые на Всемирном форуме по образованию Дакар Сенегал 2000 г.
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Мугалимдер эмне кыла алышат?
• Окуучулар, айрыкча кыздар үчүн коопсуз жана колдоо атмосферасын түзүү,
дискриминацияга, гендердик принциптерден баш тартуу жана кыздарга
акидей асылуу, кыздарга жана аялдарга карата зордук-зомбулуктан баш
тартуу.
• Кыздардын мектепте окуусуна шарт түзүп, чара көрүү.
• Ата-энелерге жана коомчулукка ВИЧ-илдетин алдын алуунун, гендердик
принциптерге карата дискриминация суроолорун талкуулоо, түшүндүрүү
жана аларды ошол иш-чараларга катыштыруу.
• Коопсуз жашоо ыкмаларын калыптандырууга негизделген окуу-тарбиялык
иштерди жүргүзүү.
• Гендердик стереотиптерден качуу, кыздарды лидерликке багыттоо, алардын
өзүн-өзү баалоосун жогорулатуу. Гендердик теңчиликти ишкердүүлүк менен
пропагандалоо, жайылтуу.
• Окуучулардын жаш курагына жараша аларга жыныстык жана
репродуктивдик саламаттык тууралуу маалыматтарды берүү.
• ВИЧ-инфекциясын алдын алуу, кеңеш берүү жана психологиялык колдоо,
репродуктивдик саламаттык жаатында кызмат көрсөткөн уюмдар, кызматтар
менен шериктештик өз ара мамилелерди орнотуу.

Эгерде аялдар жана кыздар саясий, экономикалык ресурстарга жетүү
мүмкүнчүлүктөргө ээ болсо, кыздардын жана аялдардын көпчүлүк бөлүгү
репродуктивдик жана сексуалдык саламаттыкка байланышкан суроолорду
өз алдынча чече алат эле да, бардык адамзат бүгүнкү күндө ВИЧ-илдетинин
эпидемиясынан мынчалык кыйынчылыктарды көрүп, жабыр тартпайт эле.
CEDAW: ВИЧ/СПИДдин гендердик аспектилери – ЮНИФЕМ, 2002-ж.
Аялдар өздөрүнүн жана балдарынын ден соолугун коргоого көбүрөөк
мүмкүнчүлүгү болуш үчүн кандай чараларды көрүү керек?
• Аялдар үчүн сексуалдуулукка жана жыныстык жол аркылуу жугуучу
оорулардын алдын алууга байланыштуу суроолор боюнча анык, так
маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу керек. Аларга билим
берүү менен бирге кооптуу сексуалдык жүрүм-турумду өзгөртүү үчүн,
ошондой эле коопсуз жүрүм-турумду, коопсуз жыныстык мамилени
талкуулоодо практикалык тажрыйбаларды арттыруу.
• Коомдо, үй-бүлөдө аялдарга чечим кабыл алууга катышууга толук
ыйгарымдуу, кепилденген укук берүү. Аялдарга толук ыйгарымдуу укук
берүү, бул алардын бирөөнүн кысымы менен эмес өз алдынча чечим кабыл
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• Кыздарга жана аялдарга репродуктивдик саламаттык, ВИЧ-илдетин алдын
алуу тууралуу билимдин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Ошону менен
бирге, алардын өздөрүнүн репродуктивдик саламаттыгына байланыштуу
чечимдерди кабыл алууга жана мындай кызматтардан пайдаланууга
мүмкүнчүлүк берүү.
• ВИЧке байланыштуу стигматизацияны жана дискриминацияны жоюуга
салым кошуу.
• «Жалпыга билим» демилгесин колдоо.
• Педагогдорду ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча сабактарды өтүүнүн
интерактивдүү ыкмаларына үйрөтүү жана аларды ушул суроолорго
багытталган окуу-усулдук, маалыматтык материалдар менен камсыз кылуу.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

алууга, өзүнүн ден соолугуна жана жакындарынын саламаттыгына кам көрүү
мүмкүнчүлүгүн берет.
• Үй-бүлөнүн ден соолугун сактоонун маанилүү фактору болуп эркектердин
жоопкерчилигин жогорулатууну айтууга болот. Ошондуктан саясий,
коомдук лидерлердин арасындагы эркектерди аялдардын укуктарын
коргоого чакырып, маалыматтык материалдарда аялдарды сыйлаган
эркектердин образдарын көбүрөөк колдонуу сунуш кылынат. Маалыматтык
материалдардагы эркектер башкаларды дагы аялдар менен социалдык же
болбосо интимдик мамилесин тең укуктуулук принциптеринде, аялдарды
басмырлоону же башка кемсинтүүнүн түрлөрүн болтурбоо аракетинде
болууга чакыруусу зарыл.
• Эркектер аялдарды кордук кылууну аялдарды кемсинткен каада-салттарды
жок кылууга кудурети жетет. Ошону менен бирге аялдардын ден соолугун
коргоодо, тең укуктуулукка жетүүдөгү социалдык-экономикалык, укуктук
бөгөттөрдү кыскартууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындай аракеттерге жеткен
жерде үй-бүлө дагы, коом дагы дени сак жана бейгам абалда болот.
Дүйнөлүк коомчулук, аялдар жана эркектер ортосундагы теңсиздик аялдардын ВИЧ-илдетин жуктуруп алуу коркунучун жогорулата тургандыгына ынанды,
таанып билди. Гендердик теңчилик, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн
жогорулатуу бул коркунучтардын аялдар жана кыздар арасында төмөндөтүүнүн
негизги элементи болуп калат.
Эл аралык
укуктук документтерде каралгандай, ВИЧ-инфекциянын
көйгөйлөрүн аял менен эркектин тең укуктуулук призмасынан кароо керек.
ВИЧ-инфекция жана СПИДге каршы күрөшүү стратегиясын адам укуктарынын алкагында, гендердик тең укуктуулуктун жана аялдардын ордун
алдыңкы катарга коюу менен иштеп чыгуу талапка ылайык.
Уландар менен кыздардын арасында ВИЧ-инфекцияны алдын алуунун төмөндө
берилген анализи40 бул аракеттин күчтүү жана чабал жактарын, ошондой эле ВИЧинфекцияны уландар менен кыздардын арасында алдын алуунун мүмкүнчүлүктөрү
менен коркунучтарын көрүнүктүү көрсөтүп турат.

40 Бул анализдин негизинде англис тилиндеги транскрипция (SWOT, СВОТ– орус тилиндеги транскрипциясы) менен белгиленген
методика жатат. Берилген методика өзүнө кубулушту (көйгөйдү) ар тараптуу анализдөөнү камтыйт. Ал төрт компоненттен
турат: кубулуштун (көйгөйдүн күчтүү жактары; анын алсыз, чабал
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ВИЧ-инфекцияны алдын алууга шарттаган
уландардын жүрүм-турумунун күчтүү жактары

ВИЧ-инфекцияны алдын алууга тоскоол болгон
уландардын жүрүм-турумунун алсыз, чабал
жактары

• жыныстык мамилелерин өзү түзөт
• жыныстык катнаш учурунда презервативди

• көптөгөн жыныстык өнөктөштөрү болушу

колдонот

күтүлөт

• өзүнүн репродуктивдик ден соолугуна
•

кайдыгер карайт
аялынын репродуктивдик ден соолугу үчүн
эч кандай жоопкерчиликти сезбейт

ВИЧ-инфекцияны алдын алуудагы коомчулуктун (Коркунуч келтирген жагы) коомчулуктун ВИЧжардамы
инфекцияны алдын алууга тоскоол болушу

• коомчулуктун ВИЧ-инфекциянын аягы эмне
•
•
•

менен бүтөрү жөнүндө маалымат бериши
ВИЧ-инфекцияга тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү
уландардын гендердик билимин
жогорулатууга көмөктөшүү
гендердик сезимталдык жүрүм-турумун
калыптандырууга көмөктөшүү

• эркектин сексуалдуулугун көргөзүшү
•

коомчулук тарабынан жактырылат
эркектин аялынан башка никеден сырткары
байланыштары болсо, коомчулук аны
айыптабайт

Кыздардын арасында ВИЧ-инфекцияны алдын алуу анализи
Кыздарды ВИЧ-инфекцияны алдын алууга
шарттаган жүрүм-турумунун күчтүү жактары

ВИЧ- инфекцияны алдын алууга тоскоол болгон
кыздардын жүрүм-турумдарынын мүнөздөмөсү
(алсыз, чабал жагы)

• жыныстык мамилелерди түзүүдө

• өзүн төмөн сезгендиги
• өзүнүн сексуалдык жана репродуктивдик ден

•

жоопкерчиликтүү мамиле кылуусу
жыныстык мамилелердин туруктуулугуна
умтулуусу

Коомчулуктун ВИЧ-инфекцияны алдын алууда
көрсөткөн жадамы (мүмкүнчүлүктөрү)

соолугуна кызыгууну көрсөткөндөн кысынат

Коомчулуктун ВИЧ-инфекцияны алдын алууга
тоскоолдуктары (коркунуч келтирген жагы)

• ВИЧ-инфекциянын аягы эмне менен бүтөрү
•
•

• кыздарга сексуалдык жактан билим берүүгө
жөнүндө коомчулуктун маалымат бериши
коомчулук тескери пикирде
ВИЧ-инфекцияга тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү • коомчулук аялды ВИЧ-инфекцияны
жуктуруучу булак катары карайт
кыздардын гендердик билимин
жогорулатууга көмөктөшүү
• социалдык жактан презервативди
колдонууну кабылдабоо түшүнүгү бар

ВИЧ-инфекциянын үй-бүлөгө, мектепке жана коомчулукка
тийгизген таасири
ВИЧ-инфекциянын эпидемиясы үй-бүлөгө аны менен бирге жалпы коомчулукка
терс таасирин тийгизет. Ошондой эле, ВИЧ-инфекция билим берүү системасына да
катуу таасирин тийгизүүдө.
Үй-бүлөнүн функциясы жана көйгөйлөрү
Үй-бүлө эң чоң экономикалык, социалдык жана маданий потенциалга ээ.
Үй-бүлө катышуусуз окутуу жана тарбиялык милдеттерди толук кандуу чечүүгө
мүмкүн эмес. Баланын инсан катары калыптануусу, башка адамдар менен өз ара
аракеттенүү тажрыйбасы үй-бүлөдөн башталат, баланын ички дүйнөсүнө адеп49
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Уландардын арасында ВИЧ-инфекцияны алдын алуу анализи

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ахлактык нормалардын жана баалуулуктардын системасы үй-бүлөдө берилип жана
иштелип чыгат. Үй-бүлөдө бала жакын адамдарга болгон сүйүүнүн биринчи сабактарын алат жана бул көндүм келечекте болочок жары менен балдарына берилет.
Бардык мезгилдерде үй-бүлө жүрүм-турумга катуу таасир тийгизип жана муундан муунга өтүп, сакталып жана өнүккөн, адеп-ахлактык жана руханий баалуулуктар өткөрүлүп берилген чөйрө менен камсыздандырган.
Үй-бүлөнүн тарбиялык функциясы учурда оор кризисте. Үй-бүлөнүн жаңы социалдык-экономикалык шарттарга ыңгайлашы (материалдык базанын начарлашы,
келечекке болгон ишенимдин жоголушу) оор кесепеттерге алып келип, балдарга
тарбия жана билим берүүгө терс таасирин тийгизет. Балдар жана өспүрүмдөр арасында маданий баалуулуктарга, окууга, музыкага болгон кызыгуу жоголгону байкалат. Өсүп келе жаткан муундардын ден-соолугу да кооптонуу жаратат.
Балдар жана ВИЧ-инфекция
«Балдарга кам көрө турган иш болмоюнча, адамзаттын илгертен тынчын
алган бир да көйгөй чечилбейт» (БУУнун декларациясынан)
ВИЧ-инфекция эпидемиясы дүйнө жүзүндөгү бардык адамдардын социалдык
абалы жана кесибине карабастан жайылып жатат. Бул илдет айрыкча балдар, аялдар жана кыздар арасында көбүрөөк кездешүүдө. ЮНЭЙДСтин 2007-жылкы эсеби
боюнча, 420 000 бала ВИЧ жуктурган жана 15 жашка чейинки 330 000 бала СПИДден
көз жумган41.
Ата-эненин бирөөсүн же экөөсүн тең СПИДдин азабынан жоготуу баланын жашоосундагы бардык аспекттерге: экономикалык, социалдык, жана эмоционалдык
баалуулуктарга, дене бой коопсуздугуна, психикалык өсүүсүнө жана ден-соолугуна
таасир берет. Ата-энесиз калган балдар өздөрүн коргой албагандыктан, зордук-зомбулуктун, катаал мамиленин, эзүүнүн объектисине айланып, теңтуштарынын дискриминациясына жана басынтуусуна кабылат. Кээде балдар СПИД менен ооруган
ата-энени же туугандарды багууга мажбурланат. Бала ВИЧ-инфекциялуу мүчөсү бар
үй-бүлөгө таяныч болуш үчүн жумуш издөөгө аргасыз болот. Эң эле трагедиялуусу
кээ бир үй-бүлөлөр ВИЧ менен ооруган балдардан баш тартып жатканы. Оорунун
запкысы, элден бөлүнүү балдарды депрессияга жана жүрүм-турум көйгөйлөрүнө
түртөт.
Көпчүлүк учурда балдар мектепти таштап үй-бүлөнү багуу үчүн чоң кишинин
милдетин моюнуна алганы алардын билим алууга болгон укугунун бузулушуна алып
келүудө. Кээде алар стигматизациянын айынан курчап турган чөйрөнүн басымы
астында мектепти таштоого аргасыз болушат. Бул балдар ВИЧ-инфекциянын кесепетинен аялуу топко кирип, окууга болгон укугунан, эс алуудан, оюндан оолактап,
балалык менен эрте коштошот.
ВИЧ-инфекциянын үй-бүлөгө тийгизген таасири
ВИЧ жана СПИД коомчулуктун бардык чөйрөсүнө кирди. ВИЧ-инфекциянын
кеңири таркашы – бул бекем үй-бүлөнү курууга болгон чакырык. ВИЧ-инфекциялуу
мүчөсү бар үй-бүлө көпчүлүк учурда каржылык жактан кыйынчылыкты тартышат. Ошол эле маалда алар психологиялык жана социалдык жактан колдоого
41 Развитие эпидемии СПИД: состояние на декабрь 2007. ЮНЕЙДС/ВОЗ. – Женева, Швейцария, 2007. 1-б.
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ВИЧ жана СПИДдин кесепети үй-бүлөнү каражат жааттынан кыйынчылыкка
түртүп, эмоционалдык стресске алып келет.
ВИЧ-инфекцияга байланышкан көйгөйдү жеңүүдө үй-бүлө башкы орунда турат.
Үй-бүлө көйгөйдү чечүүдө, өзгөчө кайсы бир мүчөсү ооруган маалда колдоо жана
аёо менен жардам көрсөтүүчү тилектеш система катары кызмат кылышы керек.
Балдар менен өз ара баарлашуунун кээ бир жалпы көндүмдөрү
Баланы жүрүм-турумдук көйгөйлөрдөн сактап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Аны жөн гана эле жакшы көрүп жана туура тарбиялаш керек. Болгону, турмуштагы
күнүмдүк жагдайларга анча-мынча жаңыча караш керек. Муну кайсы бала болбосун анын дарегине карата коркунуч туулганда, сөзсүз жасаш керек.
1. Бала менен сүйлөшүү керек. Ар бир адамдын айланадагылар менен
сүйлөшүүгө, аларды угууга керектөөсү болот. Бул балдар үчүн дагы керек.
Баарлашуу болбосо, түшүнбөстүк көбөйөт, силер бири-бириңерден
алыстайсыңар. Балаңарда аны угуп жана ага таасир тийгизе турган башка
бирөөнү табуу мүмкүнчүлүгү гана калат.
2. Баланы угуш керек. Балага бул абдан керек. Уга билүү – нормалдуу
баарлашуунун ачкычы. Баланын сезимдерин, көз карашын чыр-чатаксыз,
талаш-тартышсыз түшүнүү маанилүү.
3.	Өзү жөнүндө балага айтып бериш керек. Бала чагыңыз, өзүңүз кетирген
каталарыңыз тууралуу айтып берүүдөн коркпоңуз. Көйгөйлөрүңүз менен
бөлүшүңүз. Балаңыз Сизди ата-эне катары гана эмес, досу катары да сезиши
керек. Кайгыны ажырата билүү, бул демек жеңишке карай бир кадам жылуу.
4.	Өзүңдү баланын ордуна коюп көрүү керек. Балаңыз Сиздин аны түшүнүп
жатканыңызды сезсин.
5. Баланын жанында болуу керек. Бала дайыма сизге болгон эшик ачык
экенин сезгендей болсун.
6. Айткан сөзүңүзгө туруп, аны аткаруу керек. Бул Сиздин үй-бүлөнүн
эрежеси болушу абзел.
7. Бардык нерсени бала менен чогуу жасоо керек.
8. Балаңыздын достору менен достошуу керек.
9. Ар бир бала өзгөчө экени эсте болушу керек.
10. Үлгү көргөзүү. Бул эң татаал эреже. Сиздин алкоголду жана тамекини
колдонгонуңуз – балаңыз үчүн тетири үлгү.
Психоактивдүү заттардан болгон көз карандылык суроолору
Адистер тамеки чегүүдөн, алкоголдон, баңгилерден пайда болгон көз карандылыкка болгону жарым жыл эле керек деп эсептешет. Ата-энелердин колунан
көп нерсе келет. Бул жагдайдын алмаштыргыс адиси – Сиздер. Коркунуч факторлорунан тышкары коргоо сактоо факторлору да бар. Эрте баңгиликке берилүү
көйгөйлөрүнөн коргоо зонасындагы бала жакшыраак корголгон.
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муктаж. СПИДдин жаманаттысы ушунча күчтүү болгондуктан СПИД менен ооруган
адам өлгөндөн кийин анын үй-бүлөсүнөн жакындары баш тартып жана сынтага
беришет.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Психоактивдүү заттарга болгон көз карандылык жөнүндө суроолор
Адистер тамекиге, ичимдикке, баңгиликке – көз каранды болуу жарым жылдык
гана убакытты алат деп эсептешет. Ата-эне катары, Сиз көп нерсени жасай аласыз.
Бирок, жогорудагыдай көз карандылык абалга кабылганда, Сизге адис гана жардам бере алат. Тобокелчиликтен башка, коргоо факторлору бар экенин да унутпоо
керек. Коргоо аймагында турган бала баңгиликке байланышкан көп көйгөйлөрдөн
алыс болоорун эстен чыгарбаңыз.
Бул кайсы факторлор:
1. Ата-энелер менен болгон тыгыз байланыш.
2. Окууга болгон кызыгуу, хобби, руханий жактан өсүү.
3. Динге болгон кызыгуу.
4. Коомдук нормаларды, мыйзамдарды, баалуулуктарды, авторитеттерди
сыйлоо
Аталып өткөн төрт факторлордун ичинен биринчиси башкысы болуп саналат.
Сиздер байланышты жана үй-бүлөдөгү мамилени жакшыртып жатып, алардын Сиз
менен балаңыздын өнүгүү деңгээлине туура келүүсүнө жетишүү менен балаңызды
коргоого багытталган маанилүү аракеттерди жасайсыз. Көпчүлүк убакта ата-энелер
чоңойгон балдары жөнүндө абдан аз билишет. Алардын кызыгуулары, бош убактылары, достору жөнүндө. Бул алардан сурап билбегендиктен эмес. Сураганын тезтез эле сурап турушат, бирок ишене турган жоопторду аз алышат, балдары менен
тыгыз жана ишенимдүү мамиле түзүүгө аракеттенишпейт.
Төмөндөгү суроолорго жооп берип жатып балаңыз кандай коркунучка кабылып
калуусу мүмкүн экендиги тууралуу чамалуу, болжолдуу эле жооп аласыз:
• Балаңыз Сиз менен көңүлдөнүп сүйлөшпөйбү, тайсалдайбы, ачык
сүйлөшүүдөн качабы?
• Балаңыздын мектепте дайым иши жүрбөй, кырсыктап, жолу болбойбу?
• Сиз балаңыздан келечек жашоосун барк албагандыкты, окууга, кесип
тандоого кош көңүлдүктү байкадыңызбы?
• Балаңызды жаш чагында курбулары кошпой койчу беле?
• Балаңыз кичине кезинде көп учурда өзүн агрессиялуу алып жүрчү беле?
• Сиздин никеңиз узакка созулган олуттуу чырга (конфликт) кириптер
болгонбу: уруш-талаш, коркутуп сүйлөшпөгөн учурлар, бир чечимге келүүдө
макулдуктун жоктугу; сиздин балаңызды тарбиялап жаткан үйдөгү башка
чоң адамдардын ортосунда чыр болобу?
• Баңги затына жана алкоголго байланышкан жүрүм-турумда аны жайына
коюп, эркиндик бересиңерби?
• Үй-бүлөңөрдө баңги заттан, алкоголдон көз каранды туугандарыңар барбы?
• Үй-бүлөңүздө алкоголдук ичимдик ичкендер барбы?
• Балаңыздын достору тамеки чегишеби, ичимдик ичишеби, баңги затын
колдонушабы?
• Балаңыз жалгыздыгын сезеби, жалгыздыктан жапа чегеби?
• Балаңыз эрте жашында алкоголь, тамеки чегүү, баңгилик менен байланышуу
мамилеси (контакт) болгон жок беле?
Бардык ата-энелер үчүн кеңеш:
1. Балаңыз Сиздей же Сиз каалагандай болот деп күтпөңүз. Ага Сиздей эмес
өзүндөй болуп калуусуна жардам бериңиз.
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Балдар менен байланышты биргелешип чыңдоо, алар менен баарлашууну жакшыртып, жүрүм-турумун оңдоого, эң башкысы ВИЧ-инфекциянын жана анын социалдык кесепеттеринин алдын-алууга жардам берет.
ВИЧ-инфекциянын мектепке тийгизген таасири
ВИЧ жана СПИД мектеп жана билим берүү системасына терс таасирин тийгизет. Бул калктын билим берүү тармагына болгон кызыгуунун төмөндөшү гана эмес,
билим берүү сапатын жакшыртууга да кедергисин тийгизет. Инфекцияга байланышкан негизсиз коркунучтан улам мектеп кызматкерлери жана дени соо балдардын ата-энелери ВИЧ менен ооруган баланын мектепке келишине тоскоол болушат. ВИЧ менен ооруган балдар көп учурда мектепте жалгыз жүрөт. Эпидемиянын
шартында мугалимдер да башкалардай эле жуктуруп алуу коркунучунан, ооруу
жана өлүмдөн корголгон эмес.
Кыргызстандагы балдар жана жаштардын арасына ВИЧ-инфекциянын
таралышы төмөнкү факторлордун негизинде ишке ашат.
• Инсандык жана социалдык себептерден улам өз жүрүм-турумуна болгон
көзөмөлдүн жоктугу;
• Коомдогу моралдык жааттагы ынанымдардан улам өзүнө болгон кам көрүү
жолдорун билбөө;
• Экономикалык жана социалдык коргонуунун алсыздыгы, ошол эле
маалда дермовенерологиялык жана наркологиялык адекваттуу медицина
сервистерине болгон каттоону чектөө;
• Сексуалдык ден-соолук жана психикага таасири күч заттарды колдонуунун
кесепети тууралуу адекваттуу маалымат жаатынын чектүүлүгү жана секс,
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2. Ал үчүн жасаган бардык иштериңиз үчүн балаңыздан акы талап кылбаңыз.
Сиз ага жашоо бердиңиз, ал Сизге кантип ыраазычылыгын билдириши
керек? Ал башка бирөөгө жашоо берет, кийинкиси – үчүнчүгө, бул
ыраазычылыктын кайтарылгыс процесси.
3. Картайганда катыган нан жебеш үчүн, балаңыздан ызаңызды, жиниңизди
чыгарбаңыз. Эмне эксең, ошону аласың.
4. Анын көйгөйлөрүнө үстүртөдөн карабаңыз. Жашоо ар бир адамдын алына
жараша экенин жана баланын бул жааттан тажрыйбасы жок болгондугу үчүн
кыйналып жатканын эстен чыгарбаңыз.
5. Аны эч качан басынтпаңыз.
6. Адам үчүн эң баалуу нерсе бул балдар менен жолугушуу экенин унутпаңыз.
Балага көп көңүл буруңуз, анткени анын ким болуп өсөөрүн сиз билбейсиз
да.
7. Бала үчүн бир нерсе кыла албаганыңыз үчүн өзүңүздү күнөлөөп,
кыйнабаңыз. Жеке бала үчүн сиздин кандай эмгегиңиз болбосун маанилүү
экенин унутпаңыз.
8. Бала – бул сиздин жашооңузду ээлеп алган балээ жана жөн гана кандан
бүткөн түйүлдүк эмес. Ал жашоонун сизге тартуулаган кымбат белеги. Атаэне ортосундагы сүйүүнү чыңдаган, жандын бир бүтүндүгү.
9. Башка балдарды да сүйүүгө үйрөнүңүз. Эч качан өз балаңызга ыраа
көрбөгөн жамандыкты, башкага каалабаңыз.
10. Балаңызды кандай болсо ошондой бойдон жакшы көрүңүз – талантсыз,
чоң, иши ордунан чыкпаган, жолу болбогон болсо дагы… Аны менен
баарлашып жатып ыракатка батыңыз, себеби бала деген бул азырынча Сиз
менен болуп турган майрам.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

баңгилик жөнүндө коомчулукта ачык талкуулабаган табунун болушу
жаштардын керектүү нерселерди билүүсүнө тоскоолдук жаратып жатканы;
• Укук жаатынан толук кандуу корголбошу;
Билим берүү уюмдарынын жетекчилери, мугалимдер мындай кырдаалды
кыраакылык менен кароого, баарын билип жана туюга жана балдар менен
мугалимдерге өзүн колго алууга жардам берүүгө тийиш.
• ВИЧ жана СПИДдин алдын алуу боюнча мектеп окуучулары, ата-энелер жана
мугалимдер арасында эффективдүү билим берүүнү уюштуруу
• Мектепте, класста коопсуздукту сактап, зордук-зомбулук, шылдың жана
мазактоонун болбошуна көз салуу. +зү үлгү көрсөтүү менен стигма жана
дискриминацияга каршы иш жүргүзүү. ВИЧ-инфекциясынын жана аралаш
көйгөйлөрдүн алдын-алуу үчүн улуттук жана жергиликтүү иш-чараларга
катышуу.
• ВИЧ жана СПИД боюнча мектеп саясатынын аткарылышына аракет жасоо.
• Мугалимдерди окуучулар жана ата-энелер менен иш алпарууга даярдоо.
• Алдын алуу билими боюнча ар кандай ыкма жана формаларды колдоно
билүү
Өз ара аракеттенүү-бул билим берүү уюмдары менен үй –бүлөнүн бирге иш
алпаруусун камтыган татаал өтө процесс. Ал жалпы максаттары, ролдорду так
бөлүштүрүү менен айрымаланып турат. Ошондуктан, алдын алуу программалардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн билим берүү уюмдарынын кызматкерлери ата-энелер менен теңата өнөктөш катары иш алпарууга тийиш.
Ата-энелер менен иш алпарууда билим берүү уюмдарынын жеткечилерине жалпы сунуштар:
1. Ата-энелер дарт тууралуу керект маалымат алуусу жана көндүмдөргө
үйрөнүүсү үчүн атайын семинар уюштуруп, чакыруу. Бул алардын балдары
менен учурдагы көйгөй тууралуу
талкуулоосуна жардам бермек.
Ата-энелерди өз
2.
балдарынын көндүмдөрүнүн
калыптанышына жана чечим кабыл
ала билишине жардам берип, өзүн
өзү урматтоого тарбиялашына
үйрөтүү үчүн атайын көмөк берген
сабактарды өтүү
3.
ВИЧ-инфекциянын алдын
алуу боюнча лекцияларды пландоо
жана ата-энелердин катышуусу
менен адеп-ахлактык жыныстык
тарбия жөнүндө маалымат берүү
үчүн сабак өтүү. Аларды алдын
алуу программасына тартуу
4.
Ата-энелерге ВИЧинфекция жөнүндө маалымдоо
жана балдар менен «оор
темаларды» сүйлөшүү ыкмаларын
өздөштүрүүгө жардам берүү
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Ата-энелер үчүн семинарлардын болжолдуу тематикасы:
1. ВИЧ-инфекция тууралуу жалпы маалымат (2 саат).
2. Балдардын ден соолугуна байланышкан көйгөйлөр (2 саат).
3. Өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу (2 саат).
4. Баланын өзүн-өзү сыйлоосун кантип жогорулатууга болот (2 саат).
5. Yй-бүлөдөгү салттар жана баалуулуктар (2 саат).
6. Тамеки чегүүнү, алкоголду ичүүнү, баңги заттарын колдонууну алдын алуу
үчүн ата-энелер эмне кыла алышат (2 саат).
7. Эмне үчүн алкоголду ичүү жана башка баңгилерди колдонууга карата
үй-бүлөлүк саясат маанилүү (2 саат).
8. Yй-бүлө жана мектеп ВИЧ-инфекцияны алдын алууда (2 саат).
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5. Ата-энелерди балдарды тарбиялоодо жергиликтүү мүмкүнчүлүктөргө
кайрыла билүүсүнө көмөктөшүү
6. Ар бир мектепте медициналык билими бар ата-эне кездешет. Билим берүү
уюму аны окуучулар арасына, мугалим жана ата-энелерге ВИЧ-инфекциянын
кантип алдын алуу керектигин түшүндүрүү боюнча ишке тартуу керек.
7. Усулдук китеп жана окуу куралдары аркылуу маалыматты жеткире билүү
жана маалыматтык кат ошондой эле конкреттүү бир окуяны маалымдоо, бул
ММК маалыматтары менен атаандашкыдай болуп жазылышы зарыл. Мындай
кабар ар түрдүү социалдык абалдагы жана ар кандай билимдеги ата-энелер
үчүн ачык маалымат берип, жөнөкөй жана кызыктуу болушу абзел.
8. Ата-энелер менен кызматташууда жалаң гана салттуу формадагы
байланыштарга таянбоо. Ата-энелер чогулушу (семинар, лекция, сабактар)
бул кыска мөөнөттүк экенин унутпоо керек. Андыктан ата-эне менен иш
алпарууда жаңыча формаларды, ыкмаларды ойлоп табуу зарыл.

ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча билим берүү
программаларынын өзгөчөлүктөрү

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ВИЧ-инфекция жана ага жакын көйгөйлөрдү алдын алуу боюнча билим
берүү программаларынын өзгөчөлүктөрү
Билим берүүнүн негизинде алынган билимдер, билгичтиктер жана көндүмдөр
ден соолукка коркунуч туудурган ооруларга каршы жасалган эмдөөгө барабар. ВИЧинфекция, ЖЖЖИ, баңгилик боюнча окутуу программалары ден соолукту сактоого
жана чыңдоого багытталган билим берүүнүн маанилүү компоненти болуп саналат.
Мындай билим берүү жаш адамдарды жүрүм-турумдук коркунучтардан кандай сактаса, экологиялык жана эпидемиологиялык коркунучтардан так ошондой сактайт
жана коомдун абалына, мамлекеттин саясатына позитивдүү өзгөртүүлөрдү киргизет. Ошондуктан билим берүү программасынын, сабактын же курстун максаты,
өспүрүмдө жоопкерчиликтүү жүрүм-турумду же болбосо кооптуу жүрүм-турумду
өзгөртүүнү калыптандырууга жардам берген керектүү билимдерди, көндүмдөрдү
камтуу. Бүгүнкү күндө жүрүм-турумду калыптандыруу жана өзгөртүү боюнча бир
нече натыйжалуу теориялык моделдер бар.
ММКР модели: Маалымат, Мотивация, Көндүмдөр, Ресурстар. Бул модель жүрүмтурумду өзгөртүү процессине, ден соолукту сактоого ар тараптуу жана комплекстүү
ыкма катары көз караш менен кароону сунуш кылат. Мисалы: эгер жаш адам презервативди туура колдонууну, ВИЧтин жайылуусун алдын алууну билсе (маалымат), анда аны колдонууга кызыкдар болот (мотивация) жана аны туура колдонууну үйрөнөт (көндүмдөр), бирок аны сатып алууга же табууга мүмкүнчүлүгү болбойт б.а. каражаты жок болот. Бул учурда колдоочу шарттар түзүлөт. Мына ушул
моделди төмөндөгү ырааттуу аракеттер менен мүнөздөөгө болот:
1. Маалымат берүү.
2. Мотивацияны камсыздандыруу.
3. Көндүмдөрдүн өнүгүүсүнө жардам берүү.
4. Колдоо көрсөтүү жана ресурстар менен байланышты камсыздоо.
ВИЧ-инфекция менен баңгиликти алдын алуу боюнча сапаттуу окуу
куралдары жана программалар
• Окутуунун максаттарын жана күтүлүп жаткан натыйжаларды так жана
кыскача баяндайт.
• Жүрүм-турумду өзгөртө турган максаттарды көздөйт (билимдер + багыт алуу
+ көндүмдөр).
• Интерактивдик жана тренингдик ыкмаларды колдонууга багыт берет.
• Балдар, өспүрүмдөр жана жаштардын чыныгы керектөөлөрүн эске алат.
• Аларга актуалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет.
• Чыныгы турмуштук жагдайлардын негизинде тарбиялайт.
• Кабыл алуу жана ой жүгүртүүнүн индивидуалдык стилин эске алат.
• Гендердик сезимталдуулукка ээ (мазмунунда, тексти түзүүдө сөздөрдү,
сүрөттөрдү тандоодо).
• Коомчулуктун менталитети менен макулдашылган жана политкорректтүү
(улуттук, диний салттарга ылайык келет).
• Ата-энелерди жана жергиликтүү общиналарды тартат.
• Окуучуларга жеткиликтүү баяндоо стилине, сапаттуу жасалгалоого, так жана
кыскача мазмунга ээ
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ВИЧ-инфекцияны алдын алуу чараларын иш жүзүнө ийгиликтүү ашыруу
үчүн, сынчыл деп эсептелген программаны түзүүнүн жалпы принциптери:
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу иш-аракетинин негизинде пропаганда, адам
укуктарын коргоо, сыйлоо жана гендердик теңчилик болушу керек.
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу программаларын дифференциялап жана аларды
жүзөгө ашыруунун эпидемиологиялык, экономикалык, социалдык жана
маданий контекстин эске алуу менен жергиликтүү деңгээлге ийкемдештирүү
керек.
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча иш чаралар аты аталып жана практикада
натыйжалуу деп табылган реалдуу фактыларга негизделиши зарыл, ошол
эле учурда мындай маалымат базасын кеңейтүүгө кошумча каражаттар
сарпталышы керек.
Саясат чөйрөсүндө жана программаларды ишке ашырууда натыйжалуу деп
таанылган кийлигишүү чараларын колдонуу менен, ВИЧ-инфекцияны алдын
алуу аракеттери өздүк көлөмү боюнча комплекстүү болуусу керек.
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу иши ар дайым жүргүзүлүп турушу керек. Ушул
себепке байланыштуу, натыйжалары узак мөөнөттүү планда гана анык болоор
фактысын таануу, болгон кийлигишүү чараларын жайылтуу жана ошондой эле
изилдөөлөрдү жүргүзүү, жаңы технологияларды иштеп чыгуу көп убакытка
созулган, туруктуу күч-аракеттерди талап кылат, демек бул аракеттерди колдоо
талапка ылайык.
Чечүүчү натыйжаны камсыздандыруу үчүн, ВИЧти алдын алуу программалары
жетиштүү масштабда жана интенсивдүү болушу керек.
ВИЧти алдын алуу программалары кимдер үчүн пландаштырылса, алардын
жергиликтүү деңгээлде катышуусу, ал программалардын аракеттенүүсүн
камсыздандыруунун чечүүчү фактору болуп саналат.
ВИЧ жана СПИД жөнүндө материалдардагы лексиканын жана
терминологиянын негизги маселелери
• өзгөчө адам укуктарын сактоо, маргинализацияланган (статустун
төмөндөшү) төмөн деңгээлде жашаган (экономикалык, социалдык жана
руханий жактан жакырлануу, төмөндөө) же коомдун өксүк топтору жөнүндө
сөз болуп жатканда, материалдардагы жана документтердеги негативдүү
подтекстти колдонбогула
• Жиберүүчү менен кабыл алуучу үчүн жиберилип жаткан маалымат,
билдирүү бирдей мааниге ээ болушу үчүн тактыкты сактагыла
• Факт пикирге каршы. Факты менен пикирди алмаштыруу коркунучу
көпчүлүк учурда азчылыкты түзгөн негизги топторго карата
дискриминациялаган пикириге алып келүүсү мүмкүн
• Фактыларга негизделген ойлордун, ырастоолордун сыпайылыгы
(корректүүлүгү)
Фактыларга карата шилтемелерди берүүдө, так аныкталган маалыматтарды
негизги алынган булактары менен кошо берүү БУУ, ЮНЕЙДС, ДСУ.
• Гендердик маселелерге байланыштуу сыпайы тилди колдонуу.
Гендердик маселелерге байланыштуу суроолордо жана текстерде жынысы
менен жашына карата гендердик тең укуктуулук бузулбаганына көңүл буруу
зарыл.
57

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

Окуу программаларында жана окуу куралдарында мотивация катарында коркутуу жана насыят айтуучулук, так жана кыскача эмес мазмун, татаал терминологияны, сапатсыз жасалгалоо, маалыматты берүүнүн лекциялык формасын пайдалануу сунушталбайт

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

• Аббревиатуралар менен кыскартууларды колдонуу
Аббревиатуралар менен кыскартууларга бир жолудан кем эмес түшүнүк
берилет, көпчүлүк учурда, биринчи жолу колдонгондо түшүндүрүлөт, же
документтин башында түшүндүрмөсү тиркелет.
• Сенсациянын тили
ВИЧ-СПИД тууралуу материалдарда артыкчылык же кубануу, сүйүнүү
маанидеги формада берүүгө болбойт.
• Калктын негизги жана жакырланган топтору
Бул топтордогулар тууралуу сөз болгон текстерде басмырлаган
(дискриминациялаган) лексика болбошу керек.
• Жөнөкөйлүк
ВИЧ-инфекция, СПИД тууралуу материалдарда жана документтерде кыска
болушуна шарт түзөт жана баш аламандыктан арылтат.
Окуучулардын кызыгууларын жана керектөөлөрүн эске алуу
“Кооптуу жүрүм-турум” суроолору боюнча маалымат жана билим берүү моралдык жактан көптөгөн
карама-каршылыктарды жана талаштарды
туудурат.
Буга байланыштуу
көйгөйлөр
окутуучуларды:
алар
көптөгөн жаш адамдардын моралдык
баалуулуктарды
адат кылып алуусун
жана жашоо стилинин
ортосундагы
балансты
табууга
аракет кылуулары
керектигин тандоого
такайт.
Өспүрүмдөр жана жаштар өзүлөрүнүн жеке турмушун, өз алдынчалыктарын,
туура маалыматтын негизинде чечим кабыл алуу укугун баалашат жана кандай маалыматтарга жана кызматтарга муктаж экенин жетишээрлик так элестетип билишет.
Алар төмөнкүдөй каалооолорду айтышат:
• жаштар кандай болсо, аларды ошондой кабыл алуу, алардын жүрүм-туруму
тууралуу акыл үйрөтпөө;
• жаштарга өз жашоолоруна байланыштуу чечим кабыл алууга мүмкүндүк
берүү;
• жаштар тууралуу күн мурунтан аныкталган пикирлерди туудурбоо;
• жаштар өзүн ишенимдүү жана ыңгайлуу сезгендей шарттарды түзүү;
• тийиштүү маалыматтарды берүү жана кызматтарды көрсөтүү;
• конфиденциалдык маалыматты элге жайылтпоо;
• эгер зарыл болсо, өз убагында жардам берүү.

58

Мектептерде “кооптуу жүрүм-турум” суроолору боюнча билим берүү мугалимдерге коммуникативдик көндүмдөргө жана билгичтиктерге ээ болуунун жогорку
талаптарын коёт. Алар кылдаттык менен чечиле турган маселелерге, сыпайы суроолорго жоопкерчиликтүү жана олуттуу мамиле жасоо үчүн өз окуучулары менен
жакшы мамиледе болушу керек.
“Кооптуу жүрүм-турум” жөнүндө маалымат берүү – бул адамдар алган маалыматка жараша өздөрүн ылайыктуу жана туура алып жүрүшөт деген болжолдоого
негизделген. Бирок ден соолук көйгөйлөрүн окуткан мугалимдер, өз тажрыйбаларынан көрүп билишкендей, бир гана маалымат берүү жүрүм-турумга анчалык деле
көп оң таасир тийгизбейт. Ошондуктан бул сабакты окуткан мугалимдер ден соолук көйгөйлөрү боюнча билим берүүнүн жүрүм-турумга таасир тийгизүүчү стратегияларын эске алуулары абдан маанилүү.
Бул программада маалыматтын негизги булагы мугалимдер өзүлөрү болушат,
анткени жаштардын билими тикеден-тике мугалимдин окутуучуларынын суроолоруна жооп берүүсүнө, ар кандай көз караштарды чагылдыра билүүсүнө жана
эң башкысы жаштардын суроолору менен жоопторуна сый мамиле жасоосуна
жараша калыптанат. “Кооптуу жүрүм-турумга» байланыштуу көйгөйлөр тууралуу
билим берүүдө коркутуп-үркүтүү тактикасы да, аларды таң калтырууга болгон аракет да алдын алуучу натыйжалуу ыкма боло албай тургандыгы айдан ачык.
Окуучулар окуу процессинин активдүү катышуучулары болушу үчүн, мугалимдер өз ролун кылдаттык менен ойлонуштуруп чыгуулары керек. Жалпысынан
алганда таанып билүү процессин ролдук оюндар, талкуулоо, изилдөөлөр, дил баян
жазуу ж.у.с. окутуунун активдүү ыкмаларынын жардамы менен камсыздандырган
жардамчынын ролуна келип такалат. Мындай окуу процесси жүрүмТурмуштук көндүмдөр – адамга
турумга таасир этүүгө убакыт берүү
чечимди аң-сезимдүүлүк менен
менен бирге, окуучунун өмүр бою
кабыл алууга, сынчыл жана чыгарматаянычы боло турган мамилесин
чылык менен ой жүгүртүүгө, туура,
жана баалуулуктарын өнүктүрүүгө
түз мамилелерди түзүүгө, башка
шарт түзөт.

адамдардын көйгөйүн түшүнүп
кабыл алууга, өзүнүн жашоосун
дени сак жана продуктивдүү уюштурууга жардам берген инсан аралык
көндүмдөр жана психосоциалдык
компетенциялар.
Определение ВОЗ

Окутууда окуучулар үчүн натыйжалуу, ошону менен бирге кызыктуу болгон ыкмаларды колдонуу
керек. Окуучулардын окуп билүү
процессине катышуу деңгээли канчалык жогору болсо, алар ошончолук көп билимди өздөштүрүп
жана көндүмдөргө ээ болушат.
Ыкмалардын ар түрдүүлүгү окуу
процессин чыгармачыл кылып жана
окуучуларга бардык жагынан таасир тийгизүүгө мүмкүндүк берет.
Ийгиликтүү окутуу ыкмалары
Сексуалдык жана жыныстык билим берүү адамдын жашырын турмушуна
тийиштүү өтө эле сыпайы тема болгондуктан, өзгөчө кылдат ыкмаларды талап
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Мугалимдин ролу

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

кылат. Үй-бүлөдө аңгемелешүү көндүмүнүн жоктугу, позитивдүү терминдердин
жетишсиздиги же аларды билбестиктин натыйжасында жубайлардын бири-бири
менен, ата-энелердин балдары менен, мугалимдердин окуучулары менен сексуалдык мамилелер темасында сүйлөшүү салтынын, жаштар менен ата-энелердин
(мугалимдердин) ортосунда ишеним мамилелеринин жоктугу мына ушундай иш
чараларды өткөрүүнү татаалдаштырат. Мунун бардыгы ВИЧ-инфекция, ЖЖЖИ,
репродуктивдик жана сексуалдык ден соолук көйгөйлөрү боюнча жаштарды окутуунун маанисин түшүнбөстүккө алып келет, коомдогу көптөгөн талаш-тартыштарды
пайда кылып жана көпчүлүк убакта бул адеп-ахлактуулук менен моралдын принциптерине карама-каршы коюлат. Натыйжада, окуучулар адамдын жыныстык системасы боюнча мектептеги анатомия сабагын да олуттуу кабыл алышпайт, студенттер берилген маалыматты кунт коюп укса да өзүлөрүн четтетип кармашып, кээде
гана аларды кызыктырган нерселерди сурашат. Ошондуктан, педагогго авторитардык позицияны берген окутуунун салттык ыкмаларынын натыйжасы аз. Окутуучу
басым кылуу менен мамиле жасаганда, бул сыпайы суроолор боюнча окуучу
активдүү позицияны ээлеп, сабактарда жеке ой пикирин айтаары шектүү. Педагог
менен студенттин мамилелерин кайрадан ишенимдүүрөөк мамилелерге өзгөртүү
талапка ылайык.
Кызматташуунун негизиндеги жакшылык каалоочу, өз ара ишенүү, ачыктык, өз
оюн билдирүүгө даярдык, өз көз карашын башкалардыкы менен координациялоону
биле алууну мүнөздөгөн окутуучу менен студенттин өз ара аракеттешүү моделдери
окутуунун интерактивдик ыкмалары (“интерактив” англис сөзүнөн inter - өз ара
жана act – аракет, өз ара аракеттешүүнү түшүндүрөт) аркылуу ишке ашырылат. Окуу
процессинде окутуучунун ролу маалыматтар менен билимдерди алып жүрүүчүдөн,
студенттин билүү (таануу) аракетин стимулдаштырууга жана колдоого, чыгармачылык үчүн шарттарды түзүүгө жана чыгармачылык менен окутууга негизделген окуу
процессин уюштуруучунун ролуна алмашылат. Мугалим студенттер менен бирге
окутулуп жаткан материалдын мазмунуна маани берип, аны баштан өткөрүп жана
өзүнүн мамилесин билдирген учурда гана мугалимдин активдүүлүгү окуучунун
активдүүлүгү менен алмашып, ага орун берет. Окутуунун интерактивдик ыкмаларын колдонуп өтүлгөн сабактарда окуучулар башкалар менен өз ара аракеттешип,
окуунун мазмунуна кошумча же өзгөртүүлөрдү киргизип, өзү маалымат берүүчү
булак катары чыгып, өз алдынча көйгөйдүн чечилишин табат. Интерактивдик окуу
адамдын баарлашуусундагы негизги керектөөлөрүн ишке ашырат. Бул окутуунун
эң жакшы жагы – активдүү өз ара аракеттенүү процессинде жүрүм-турумдук функциялар дагы өздөштүрүлөт жана турмуштук көндүмдөр калыптандырылгандыктан
инсан окуу маселелерин чечүүдөн алынган тажрыйбаны тышкы дүйнөгө алып чыга
алат.
Интерактивдик окутуу процессинде өспүрүмдөр менен жаштарда адамдардын баалуулуктарын түшүнүү, чогуу иштерде башка адамдарга колдоо көрсөтүү
керектөөлөрүн калыптандыруу болуп өтөт. Интерактив системасындагы окуу
сабактары студенттерге сынчыл ойлом, жагдайлардын жана тиешелүү маалыматтын негизинде татаал көйгөйлөрдү чечүүнү, альтернативдүү оюн таразалоону,
ойлонуп чечим кабыл алууну сунуштайт. Поэтому от педагога требуются не только
знания, но и высокие коммуникативные умения и навыки, позволяющие вести
диалог с молодежью на деликатные темы, дать правильный совет, стать взрослым
другом. Использование интерактивных методов обучения, когда обучаемые будут
не пассивными слушателями, а активными участниками, включенными в познавательную деятельность, сделает учебный процесс интересным и результативным.
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Коопсуз жашоо көндүмдөрүн калыптандырууга негизделген окутуу
Турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу принциби – турмуштук көндүмдөрдүн
негизиндеги окутуу же болбосо позитивдүү жүрүм-турумга жана күнүмдүк турмуштагы кыйынчылыктарды жеңүүгө карата көндүмдөрдү иштеп чыгуу баланын
өнүгүүсүндөгү, аны тарбиялоодогу бир топ жаңы ыкма болуп саналат.
Турмуштук көндүмдөр көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берген, сынчыл жана чыгармачыл ойлонууга, натыйжалуу баарлашууга, жакшы мамилелерди түзүүгө, маалыматка таянып чечим кабыл алууга, турмуштук көйгөйлөргө туруштук берүүгө жана
продуктивдүү, сергек жашоо мүнөзүнө таянган жашооону алып баруу компетенциялары менен өз ара баарлашуу көндүмдөрдүн топторун өз ичине камтыйт.
Турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруунун негизиндеги окутуу – бул жакшы
сапаттарды үйрөтүү, сапаттуу сак-саламатта болууга окутуу. Бул окутуу маанилүү
жана натыйжалуу мазмунга, катышуучулардын кеңири катышуусуна же интерактивдик окутуунун усулдарына негиделген.
Саламаттык сактоо жаатындагы көндүмдөрдү калыптандырууга негизделген
билим берүү, таанып билүү тажрыйбасын колдонуп, баарылап катышуу методикасына басым жасоо менен билимдердин, мамилелердин, көндүмдөрдүн негизиндеги шарттарды жана сергек жашооо мүнөзүн түзүү, аны киргизүү ыкмасы.
ВИЧтин жайылышын алдын алуу боюнча билим керек экендигин тажрыйба
көрсөттү, бирок билимге гана ээ болуу кооптуу жүрүш-турушту азайтууда жетишээрлик эмес. Ошондой эле, тажрыйба жүзүндө алынган билимдерди же ылайыктуу жүрүм-турумдун калыптаныш ыкмаларын активдүү колдоно билүү талапка
ылайык.
Бул таблицада окуучулар туура жүруш-турушту тандоо менен бир же бир нече
турмуштук машыгууну колдоно алышат жана ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир тынсыздануу болуп калса сергек шарт түзө алышат.
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Чем больше степень участия учащихся в процесс познания, тем больше знаний и
навыков они усвоят.

ВИЧ-инфекцияны алдын алуу

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Коммуникация жана өз ара
мамиле түзүү ыкмасы

Чечим кабыл алуу жана сын
көз караш ыкмасы

1. Чечим кабыл алуу ыкмасы
Окуучулар төмөндөгү
ыкмаларды байкоого алышса
жана колдонушса болот:
- адамдын анатомиясы
боюнча;
жыныстык жетилүү;
бойго бүтүрүү жана кош
бойлуулук;
контрацепциянын болгон
ыкмалары тууралуу
маалыматтын ишенимдүү
булактарын издөө жана
табуу;
- жыныстык байланыш үчүн
потенциалдуу кырдаалдын
түрдүүлүгүн анализдөө жана
мүмкүн болгон аракеттердин
түрдүулүгүн, ошондой
эле мындай аракеттердин
жыйынтыгын аныктоо.
2. Сын көз караш ыкмасы
2. Пропаганда жана коргоо
Окуучулар төмөндөгү
ыкмасы
ыкмаларды байкашса жана
Окуучулар төмөндөгү
колдонушса болот:
ыкмаларды байкоого алышса
жана колдонушса болот:
- ВИЧ \СПИД, бойго бүтүрбөй
турган каражаттар,
- сексуалдык жана
репродуктивдик саламаттык
гендердик роль жана
жана жаш адамдарга
адамдын денесининин
кеңеш берүү кызматы
образы тууралуу массалык
боюнча маалыматка
маалымат каражаттары
жетүү мүмкүнчүлүгүн,
аркылуу түзүлгөн ар кандай
аргументтештирүү.
ушактарды жана туура эмес
элестетүүлөрдү анализдөө;
- Сексуалдык жүрүм-турумга
карата социалдык-маданий
мамилени анализдөө.

1. Коммуникация ыкмасы
Окуучулар төмөндөгү
ыкмаларды колдонушса жана
байкоого алышса болот:
- жыныстык мамиледе
болууну каалабагандыгын
ишенимдүү айтуу;
- башкаларга эгер алар анын
айткандарына муюбай
жатышса, жыныстык
мамиледе болуудан баш
тартуусун же болбосо
презервативди пайдалануу
менен коопсуз жыныстык
мамилени колдонуусуна
таасирин тийгизүү;
- ВИЧ менен жашаган
адамдарды басмырлоого
каршы чара көрүүнү
демонстрациялоо.

3. Сүйлөшүү жүргүзүү ыкмасы/
баш тартуу ыкмасы
Окуучулар төмөндөгү ыкмаларды
байкоого алышса жана колдонушса
болот:
- жыныстык мамиледен баш
тартуу
4. Өз ара мамиле түзүү
ыкмасы
Окуучулар төмөндөгү
ыкмаларды байкоого алышса
жана колдонушса болот:
- башка адамдарды активдүү
угуу жана кызыгуусун
көргөзүү;
- кам көрүү жана тушүнүү
менен мамиле жасоо, анын
ичинде ВИЧ-инфекциясына
чалдыккан адамдар менен
мамиле жасоодо колдонуу.
62

Өзүн-өзү көзөмөлдөө жана
проблемаларды жеңүү ыкмасы

1. Стресстерди башкаруу
ыкмасы
Окуучулар төмөндөгү
ыкмаларды байкоого алышса
жана колдонушса болот:
- ВИЧ-инфекцияны же
каалабаган кош бойлуулукту
алдын- алуу, сексуалдык
зордуктоо, эксплуатациялоо,
дискриминациялоо
(жынысы боюнча) же
эмоционалдык жаракат
алууда презервативдер
же репродуктивдүү жана
сексуалдык саламаттык
тармагында жардам берүү
кызматын издөө.

2. Өзүн-өзү ишенүүчүлүктү
бекемдөө жана өзүн-өзү
көзөмөлдөй билүүгө бүтүм
чыгарууга жоопкерчиликтүү
болуу же өзгөрүүлөрдү
шарттоо
Окуучулар төмөндөгү
ыкмаларды байкашса жана
колдонушса болот:
- курбулары жана башка
адамдар тарабынан кысым
көрсөтүлгөн учурда өз
баалуулуктарын коргоп
калуу.

Окутуунун интерактивдик ыкмалары жана көндүмдөрү
Окутуунун башкы фигурасы окуучу болсо, ал эми анын негизги принциби
активдүү үйрөнүү. Ар бир конкреттүү жагдайга тиешелүү жооп табуу жоопкерчилиги ар бир окуучуга тиешелүү, ал эми мугалимдер тажрыйбага ээ болгондуктан,
ар кандай ишкердиктин түрлөрүнүн жардамы менен бул билимдердин кошундусун далилдеп, бири-бирине шайкеш келтирип, топтоп чыңдоону калыптандырууда
маанилүү ролду ойношот. Бул ар бирибиз тандап алган жашообуздун мүнөзү жана
анын биздин сак-саламаттыгыбызга, аман-эсендигибизге кандай таасир эте тургандыгы тууралуу белгилүү жоопкерчиликти ар бирибиз алышыбыз керек аттуу постулатка туура келет.
Класстагы ар бир окуучунун пикири маанилүү жана ар бири өз пикирин
эркин айтып билдирүүгө мүмкүнчүлүк алуусу керек. Окуучулардын өз ойлорун
бөлүшүүлөрүн кубаттоо талапка ылайык. Окуучуларга алардын ою бааланганын, ал
айтылган оюу үчүн ыраазы экениңерди билдирип койгула. Эгер окуучу туура эмес
ой жүгүртүүнү же түшүнүктү айтса, анда: “Көпчүлүк балдар менен чоңдор сени
менен макул болушат эле. Бирок... белгилүү болгондой...” деп айтып коюу керек.
Мына ушундай жол менен окуучу туура эмес айткан жообунан жана өзүн ыңтайсыз
болуу сезиминен арылат.
Класста талкууга жана өз оюн айтууга бардык окуучуларга түрткү берүү зарыл.
Эгер окуучуга бул талкууга катышуу кандайдыр бир деңгээлде оңтойсуз болсо, ал
андан баш тартууга акысы бар.
Айтылган сөздүн ачыктыгына жетишүү качан гана окуучулар бирөөнүн ою менен
макул болбой, өз оюбузду айта алабыз, адам тууралуу анын айткан ою аркылуу
пикир жаратуу туура эмес деп ынанган учурда гана ачыктыкка жетишүү мүмкүн.
Окуучуларга шылдыңдоо, маскаралоо башка адамды жаралайт, ошондуктан өзүн
анын ордуна коюп кароо керек деп түшүндүрүңүз.
Ар бир суроо баалуу. Бул программанын чегинде окуучуларды алардын ар бир
суроосуна маани берилип жана ар бир суроого жооп ала алыша тургандыгына
ишендиргиле. Орунсуз суроолор болбойт.
Мугалимге класс менен, ал эми дискуссиянын башка катышуучуларына бирибири менен контакт түзүүгө жардам бере турган өз ара мамилелешүүнүн негизги
беш көндүмү бар. Аларга төмөнкүлөр кирет:
Уга билүү – бир эле убакта угуп жаткан адамдын сезүү органдарынын катышуусун талап кылган башка адамдын жүрүм-турумуна жооп катары сырткы таасир
менен шартталган иш аракеттин түрү. Мугалим окуучунун сөзү аркылуу (вербалдык) жана сөз жүзүндө эмес (вербалдык эмес) пикир алышуунун белгилерине
көңүл буруу менен төмөндөгү факторлорго, ой-жүгүртүүнүн, сөз арасында теманын өзгөрүшүн, баштапкы жана акыркы эскертүүлөр, кайталап айтылган пикирлер,
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Саламаттыкты сактоо жаатында турмуштук тажрыйбанын негизинде билим берүү
жана анын милдеттери боюнча максаттарга жетүү үчүн окутуу жана үйрөтүүнүн
натыйжалуу ыкмалары зарыл. Эффективдүү окутуу өз ичине моделдештирүү, байкоо жана социалдык өз ара таасир берүүнү камтыйт. Окутуунун жана үйрөтүүнүн
интерактивдүү ыкмасы же кеңири катышуунун негизиндеги ыкма саламаттыкты
сактоо тармагындагы маанилүү бөлүк.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

маектешүүдөгү карама-каршылыктар жана пикирдин түшүп калуусу жана маектин
жашыруун мааниси сыяктуу белгилерге көңүл бурушу абзел.
Айтылганды кайра айтып берүү – аңгемелешип отурган адамдын айтканын
дээрлик сөзмө сөз айтып берүү. Адатта бул көнүгүү көп колдонулбайт, мугалимге
окуучунун айтып бергенин туура уккандыгын ишендирүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Эгерде айтылган сөз туура эмес түшүнүлсө, окуучунун мугалимди оңдоп коюуга
мүмкүнчүлүгү болот.
Түшүндүрө алуу – түшүндүрүп берүү мугалимге жана окуучуларга маанисин
түшүнүп кабыл алуу схемасын түзүүнүн эсебинен теманы түшүнүүнүн жаңы жолун
таап чыгууга жардам берет. Түшүндүрүп айтуу окуучулардын жөн гана кайталап
айтып берүү чектеринен чыгат. Берилген учурда мугалимде окуучунун көйгөйдү
түшүнүүсүнүн жаңы жолун калыптандыруу үчүн анын ой жүгүртүп айтууларын
бириктирүү экендиги бар. Ушундай ыкма менен мугалим: ”Сабак учурунда сен...
деген элең. Бул айтылгандарды мындай түшүнүүгө болобу?” деп айтышы мүмкүн.
Ошентип, окуучуда оюн же идеясын жаңыча карап чыгууга (макул болууга же болбоого) мүмкүндүк түзүлөт.
Суроо берүүнү үйрөнүү – окуучулардын дискуссия боюнча эмне ойлоп жатканын аныктоодо суроо берүүнүн мааниси зор. Суроону туура берүү. Суроолорду
берүүдө этият болуп, төмөнкү кеңештерди эске алуу керек:
- туура деп жооп берүүгө мүмкүндүк берген суроолорду берүү эсептелет.
Мисалы: “Бул жөнүндө кеңири айтып бере аласыңбы?”, “Сенин бул тууралуу
оюң кандай?”, “Кошумча дагы эмне айткың келет?” ж. б.;
- биринин артынан экинчисин жаадырбай, бир гана суроо бергиле;
- окуучунун өзү суроого жооп берүүсүнө мүмкүндүк түзгүлө. Жооптун
вариантын сунуш кылардан мурда, жок дегенде жарым мүнөт күтүү зарыл.
Кээде окуучуга берилген суроого мугалим өзү жооп берет;
- окуучунун жообун баалагыла. Жооп бергендиги үчүн ага ыраазычылык
билдиргиле. Эгер жооп туура эмес болсо, түзөтүү киргизерден мурда,
окуучуга сөз менен дем берип, анан туура жоопту бергиле;
- эгер берилген суроо окуучунун тынчсыздануусун пайда кылганын
байкасаңыз, “Балким сага кошумча убакыт же жардам керек болуп
жүрбөсүн?” өңдүү суроолор менен аны кооптонуудан алып чыгыңыз.
- Талаш-тартышты жагымдуу маанайда бүтүрүңүз. Суроолор татаалыраак
болсо да жооп берүүдө алар жакшы иштегендигин белгилеп кетиңиз.
Кайра байланыш
Кайра байланышуунун эрежелери:
• өз атынан укканы жана көргөнү жөнүндө гана айтат
• Оң учурларды, көз ирмемдерди эскертет
• Жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет
Программанын мазмунуна жараша, аны өткөрүү ыкмасы да маанилүү экендиги
баарыбызга маалым.
Ден соолук маданиятын калыптандыруунун көпчүлүк сабактары окуучулардын
өздөрүн окуу процессине активдүү тартуу болуп саналат. Ушуга байланыштуу окутуунун интерактивдүү ыкмасына акталган кызыгуу берилет.
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Бул жерде борбордук фигура болуп окуучулардын топтору берилет, алар кайсы
бир маселенин чечилишин чогуу-чаран издешип, окуучулар жана мугалимдер
менен да бирдикте аракеттенишет, өздөрүнүн баштан өткөргөн кайгы же кубанычтары, ниеттери менен бөлүшө алышат, ошол эле учурда баа алуу коркунучу эмне
экенин сезип да коюшпайт. Мугалим бул учурда ар бир пикирге кылдаттык менен
мамиле жасайт, өзүнүн оюн таңуулабайт, топтун арасында өз ара аракеттенишүүнү
кунт коюу менен байкап турат. Бул болсо, окутуу процессин инсандардын коомдогу
пикир алышуусун иш жүзүнө ашырууга боло турган, чыгармачылык ишмердүүлүктүн
моделине айландырат.
Мугалим тарабынан түзүлгөн психологиялык жайлуулуктун шартында окуучулар өзүнүн ички жан дүйнө ресурсуна жетише алат. Бул болсо мындай 3 шарт болгондо ишке ашат:
• Ак ниеттүулүк;
• Кадырлоо, барктап кабыл алуу;
• Эмпатия (өзүн башка адамдын ордуна коюп анын эмоционалдык абалын
туюп билүү)
Ошентип, окутуу процесси кызыктуу өтөт, ыңгайлуу, жайлуу болуп, суроо-талап
пайда болот. Окуучулардын мотивациясы өсөт.
Турмуштук тажрыйбаны калыптандыруу менен үйрөтүүнү пландаштырууда адегенде максаттарын жана милдеттерин карап чыгып, андан кийин гана мазмунун
жана окутуу ыкмаларын карайт.
Турмуштук тажрыйбаны калыптандыруу менен үйрөтүүгө негизделген окуу максаттары – ден соолук суроолорун, же ага байланышкан социалдык маселелерди
ага кандайдыр бир мүнөздө таасир берүү менен гана жалпылап баяндайт.
Милдеттер – жүрүм-турумдун же шарттардын оң чечими максатка конкреттүү
таасир беришин баяндайт. Жүрүм-турумга же шарттарга көпчүлүк факторлор таасир этет.
Мазмуну – бул конкреттүү билимдин, мамиленин, жана кңдүмдөрдүн чагылышы,
анын ичине турмуштук тажрыйбаны да кошсо болот. Жаштарга бул адаттарга ээ
болуусуна көмөктөшүү керек, алар бул жүрүм-турум адаттарын тажрыйбалап, милдеттерде каралган шарттарды түзүү зарыл.
Ыкмалар. Мазмунун аныктаган соң, бул мазмунга ылайык келген ыкмалар
тандалат.
Бул бөлүмдө интерактидик окутуунун ыкмаларды берилген. Окутуунун тигил же
бул ыкмасын тандоо сабактын окуу милдеттерине жараша, мугалимдин тигил же
бул ыкманы билүүсүнө карата, абалдын контекстине жараша болот.
Сабак өткөрүү үчүн мугалим окутуунун ар кандай формаларын жана ыкмаларын
колдонсо болот:
• сабакты сүрөттөрдү жана көргөзмө каражаттарды колдонуп өткөрүү;
• кичи жана чоң топтордо иштөө;
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Интерактивдүү ыкма деп адамдын психология мамилесин камтыган окутуу
айтылат.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

•
•
•
•
•
•

«мээге чабуул»;
дискуссиялар;
ролдук оюндар;
жагдайлык маселелерди чечүү;
визит жасап келгендердин катышуусу;
текшерүү барактары (тесттер).

Окутуунун ар кандай формаларын жана ыкмаларын колдонуу окуучуларга угуу,
пикир алышуу, дискуссия жүргүзүү, чечим кабыл алуу жана жардам берүү ыкмаларын үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мугалимдин милдети – берилген материалды
өздөштүрүү үчүн сабакта жагымдуу атмосфераны түзүү.
Эгерде окуучулар эрежелерди билип жана аларды сактаса, класстагы талкуулоо,
материалды түшүндүрүү жана иш чараларын жүргүзүү уюшулган түрдө өтөт.
Пайдалуу эрежелер:
• бири-бирин уга билүү – бул сүйлөп жаткан адамды карап жана анын сөзүн
бөлбөө зарылчылыгы;
• бир гана адам сүйлөшү керек. Топтордо талкуулоо учурунда алардын бирөө
гана сүйлөшү керек. Уга билүү жана бир адам гана сүйлөшү керек деген
талап – бул бир-бирин толуктап турган эки эреже;
• маселеге тийиштүү гана сүйлөө – кээде окуучулар маселеге тиешелүү
сөздөн четтеп кетишет. Мындай учурда мугалим окуучуну какпастан: “Мен
анча түшүнбөй жатам, биз талкуулап жаткан маселе менен мунун кандай
байланышы бар. Эмне жөнүндө айтып жатканыңды түшүндүрүп бере
аласыңбы”- деп кайрылса болот. Бул окуучуга өз оюн түшүндүрүп берүүгө
же ал айтып жаткан сөз талкууланган маселеге тийиштүү эмес экендигин
моюнга алууга жардам берет.
• Талашып-тартышууга, пикир алышууга уруксат берүү жана ага убакыт бөлүү
• Окуучулардын пикирин угуу жана сыйлоо
• Окуучулардын бири-бирине жана мугалимге жардам берүүсүн колдоо
• Окуучуларга команданын мүчөсү катары мамиле жасоо
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Мугалимге эң керектүү сапаттар булар: негизги идеяларды ажырата билүү, окуучуларга алардын керектөөлөрүн, баалуулуктарын, айтып жаткандарын түшүнүп
жаткандыгыңарды аларга сездире алууну, окуучулар ойлорун анча так эмес айтып
жатканда кийлигишүү көндүмдөрүн билүү. Окуу үчүн жакшы атмосфераны түзүү
жана алардын талкууга катышуусун кубаттоо абдан маанилүү. Дискуссияны оңой
жүргүзүү үчүн класстагы жагдай официалдуу болбошу керек. Колдон келишинче
окуу процессинде уккандарын турмушта колдонууга мүмкүн болгон окутуунун
ыкмаларын колдонуу зарыл. ВИЧ-инфекция жана аны менен туташ көйгөйлөргө
байланыштуу алдын алуу программаларын билим берүү мекемелеринин окуу процессине айкалыштыруу.
Кайсы гана билим берүү мекемеси болбосун, мектеппи, лицейби, жогорку окуу
жайыбы же колледжби, айтор бардыгында эле педагогикалык процесс окутуу жана
тарбия берүү процесси менен бир бүтүндүктү билдирет. Окутуу – бул эки жактуу
процесс, ал мугалимдин жана окуучунун ортосундагы биргелешкен аракетти билдирет, анын биринчиси окутуу процессин жетектейт, экинчиси окуйт, билим алуу
менен көндүмдөрдү жана билгичтиктерди иштеп чыгат. Окуу процессинде окуучу
өзүнүн көз карашын калыптандырат жана өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрөт.
Бүгүнкү күндүн абалы мындайча, алкоголизмге, баңгичиликке, эрте башталган
жыныстык мамилеге бөгөт коюу үчүн, жаштардын жана өспүрүмдөрдүн бул
көрүнүштөрдүн кесепети тууралуу маалыматын жогорулаткан алдын алуу программаларын, тез аранын ичинде окутуу-тарбиялык процеске айкалыштырып алып
баруу зарыл.
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Интерактивдик окутуу процесси учурунда эмне кылууга болбойт:
• окуу процессинде өздөштүрө ала тургандан көп материалды бербөө;
• өзүнө жаккан окутуунун көндүмдөрүн ашыкча колдонбоо;
• убакыттын аздыгына шылтап сабакты эрте бүтүрбөө;
• сабактын бир үлгүсүн эки жолу кайталабоо;
• окуучуларды өтө бөпөлөбөй, өздөрү үчүн жооп бергендей мүмкүнчүлүк
түзүү.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ВИЧ-инфекцияга жана аны менен туташ көйгөйлөргө
байланыштуу алдын алуу программаларын билим берүү
мекемелеринин окуу процессине айкалыштыруу
Кайсы гана билим берүү мекемеси болбосун, мектеппи, лицейби, жогорку окуу
жайыбы же колледжби, айтор бардыгында тең эле педагогикалык процесс окутуу
жана тарбия берүү процесси менен бир бүтүндүктү билдирет. Окутуу – бул эки жактуу процесс, ал мугалимдин жана окуучунун ортосундагы биргелешкен аракетти
билдирет, анын биринчиси окутуу процессин жетектейт, экинчиси окуйт, билим
алуу менен көндүмдөрдү жана билгичтиктерди иштеп чыгат. Окуу процессинде
окуучу өзүнүн көз карашын калыптандырат жана өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн
өнүктүрөт.
Бүгүнкү күндүн абалы мындайча, алкоголизмге, баңгичиликке, эрте башталган
жыныстык мамилеге бөгөт коюу үчүн, жаштардын жана өспүрүмдөрдүн бул
көрүнүштөрдүн кесепети тууралуу маалыматын жогорулаткан алдын алуу программаларын, тез аранын ичинде окутуу-тарбиялык процеске айкалыштырып алып
баруу зарыл.
Окуучулардын арасында ВИЧ/СПИД жана баңгилик боюнча алдын алуу программаларын интеграциялоо мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп, Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги 2006-жылы “2006-2007-окуу жылына Кыргыз
Республикасынын билим берүү мектептеринин окуу пландарын бекитүү жөнүндө”
№ 322/1 буйругун чыгарган. Ага ылайык ден соолук тармагындагы билим берүү
интеграцияланган “Адеп”, “Этика” курсун, “Мекен таануу”, “Биология”, “Адам жана
коом”, “Дене күч тарбия” окуу предметтерин өткөрүү убагында 8 саат көлөмүндө
(ар бир чейректе 2 сааттан), санитардык-гигиеналык (1-7-класстар) жана үй-бүлөлүк
(8-11-класстар) тарбия сабактарында өткөрүлүшү керек.
Окуу процессинин потенциалын пайдалануу алдын алуу программаларын министрликтин буйруктары менен аныкталган предметтерден башкаларга киргизүүгө
мүмкүнчүлүк берет.
Гуманитардык окуу предметтери, мисалы, адабият, тарых адабий жана тарыхый
персонаждарга толтура. Алар менен таанышуу адеп-ахлактык аң-сезимди, идеалдык жана адеп-ахлатык сезимдерди калыптандырууга жардам берет. ЖЖЖИ, ВИЧ/
СПИДдин жугуусу жана аларды алдын алуу чаралары, алкоголду, баңгилерди колдонуу, тамеки чегүү мына ушул көйгөйлөр жана алардын натыйжалары жөнүндө
билимдердин системасын калыптандыруу үчүн адамдын анатомиясы жана физиологиясы, “Сергек жашоо мүнөзү” боюнча сабактар кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ.
Ушул дисциплиналарды окутууга болгон чыгармачылык ыкма өспүрүмдүн өз ден
соолугуна болгон мотивациянын, эмоционалдык-бүтүндүк мамиленин өнүгүшүнө
алып келет.
Мектептеги сабактардан тышкары болгон окутууну уюштуруунун төмөнкү формаларын колдонууга болот:
• факультативдик сабактар, алардын милдети - белгилүү тармактагы
билимдерди тереңдетүү жана кеңейтүү, окуучулардын таанып-билүүлөрүн,
кызыгууларын жана шыктарын өнүктүрүү. Окуучуларга факультативдик
тандап алуу укугу таандык; теманы (ЖЖЖИ жана ВИЧ/СПИД боюнча алдын
алуу багытындагы көйгөйлөр) өздөштүрүү мезгилинде топтун курамы
стабилдүү бойдон калат;
68

Мугалимдердин алдын алуу иштери окуучулардын маалыматтануусун жогорулатууда гана эмес, эң алгач тарбиялоо жолу аркылуу өспүрүмдөрдүн коопсуз
жүрүм-турумун калыптандырууга жардам берет. Мына бул үчүн мугалимдин каалаган маалыматы тарбиялык функцияга ээ болушу зарыл. Жаныбарлар дүйнөсүндөгү
тарбиялоо биологиялык түрдү сактап калуу үчүн гана болгон инстинктивдүү
аракеттерге жана тууроого негизделген. Адамзаттын коомундагы тарбия – өсүп
келе жаткан муунга социалдык тажрыйбаны, топтолгон билимдер жана эмгектик
көндүмдөрдү акыл-эстүүлүк менен өткөрүп берүү болуп саналат. Узак убакыттын
аралыгында мектепке карат тажрыйба жана билим бериле турган окуу мекемеси
катары көз караш бекип калган. Ал эми тарбия окутууга жардам катары бирге
жүргөн автоматтык түрдөгү процесс катары каралган. Мына ушунун натыйжасында
тарбиянын атайы формалары мазмунун, мугалим формалдуу эмес шартта баарлашуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп койгон. Бүгүнкү күндө жаш балдардын кылмыштуулугу, баңгилиги, агрессивдүүлүгү, эрте жаштагы сойкулук, жаштардын... мына
ушуну менен түшүндүрүлөт. Бүгүн окуу мекемелеринин алдына жаңы милдеттер
коюлуп жатат – индивид жана субъект, инсан жана индивидуалдуулук катары өсүп
келе жаткан адамдын өнүгүү процессин башкарууну максат кылып койгон тарбия
берүүнү ишке ашыруу. Тарбиялоо процессин башкаруу инсандын өнүгүүсү үчүн
жагымдуу шарттарды түзүүнү, адамдын биологиялык жана социалдык курамынын
оптималдуу өз ара аракеттенүүсүн, социализациянын биримдигин камсыздандырууну, тарбияны жана өзүн-өзү тарбиялоону түшүндүрөт.
ПереводСексуалдуулук тарбия жана кооптуу жүрүм-турум суроолору боюнча
маалымат менен билим берүү коомчулукта көптөн талаш-тартыштарды туудуруп,
кээде адеп-ахлак принициптерине каршы коюлуп жүрөт.
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• мектептеги практикумдар менен окуу практикалары турмуштук
көндүмдөрдү жана билгичтиктерди иштеп чыгуу үчүн колдонулат, мисалы,
ЖЖЖИ, ВИЧ-инфекцияны алдын алууга негизделген турмуштук көндүмдөр
боюнча;
• мектептен тышкары окуу экскурсиялары: өндүрүштө, музейде, талаа
шарттарында, мисалы, “СПИД” Республикалык бирикмесинде, ӨЭУ, ден
соолук борборлорунда ж.у.с. жайларда өткөрүлүүчү окуу сабактарын
билдирет;
• кошумча сабактар – топтук же индивидуалдык формадагы окуучулардын
окуу-таанып-билүү иш аракеттери төмөнкү милдеттерди талап кылат:
окуучулардын билимдериндеги ак тактарды толтурууну, окуу материалын
өздөштүрүүдө индивидуалдык темпти тандоодо окуучулардын
мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууну, окуу предметине жогорулатылган
кызыгууну канааттандырууну, мисалы, адамдын репродуктивдик системасы
эркек балдар үчүн бөлөк, кыздар үчүн бөлөк;
• предметтик кружоктордогу, окуу-илимий өндүрүштөрдөгү сабактар;
• үйдө сабак окуу өз алдынча сабак даярдоону калыптандырууга, окуу
таанып-билүү иш аракетинин ыкмаларын жана билимдерин бекитүүгө,
окуучулардын индивидуалдык таанып-билүүлөрүндөгү кызыгууларын жана
керектөөлөрүн камсыздандырууга багытталган.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Бүгүнкү күндүн мектеби мугалимдин чыгармачылыгы үчүн ачык. Тарбиялоо
системасы конкреттүү шарттарга багытталган, реалдуу балдардын жана
чоңдордун кызыгууларын жана керектөөлөрүн эске алат, ошондуктан ал ар
кайсы региондордо гана эмес, ар кайсы мектептерде да бирдей болушу мүмкүн
эмес. Тарбия маданияттын, адеп-ахлактуулуктун, адамдын, жарандын жаралуусу
сыяктуу системалуу-ролдуу болушу керек, эмне дегенде ар бир адам өзү жашаган
объективдүү социумга тиешелүү болуп жана ушул эле жерде социалдык ролун
аткарат.
Табл. Дене тарбия
Милдеттери
Өз ден соолугун чыңдоого,
сергек жашоо мүнөзүнө,
дене тарбия сабактарына
жана спортко болгон
керектөөнү, кызыгууну, денеэмоционалдык-баалуулуктар
мамилесин өнүктүрүү

Адамдын организминин
Эркти жана спорттук-денелик
анатомдук-физиологиялык
сапаттарды (күч, шамдагайлык,
өзгөчөлүктөрү, психикалык
тездик ж.у.с.) өнүктүрүү
касиеттери менен процесстери,
тазалыктын негиздери,
коопсуз турмуш тиричиликти
камсыздандыруу боюнча
чаралар жөнүндө билимдер
системасын калыптандыруу

Ишке ашыруу жолдору
Окуу процессинин потенциалын пайдалануу (адам анатомиясын жана физиологиясын, жашоо
аракеттин коопсуз негиздерин, экологияны ж.б.) окуп билүү
Сабактан тышкары убакта саламаттык сактоо тармагындагы, спорт, укук коргоо органдардын
адистерин (баңгиликти, уулуу заттар менен ууланууну алдын алуу) тартуу менен санитардыкгигиеналык агартуу
Дене тарбия сабактары боюнча сабактар
Спорттук-массалык жана дене тарбия ишине окуучуларды тартуу
Үй-бүлөдөгү дене тарбия

Табл. Адеп-ахлактык тарбия
Милдеттери
Негизи адеп-ахлактык идеал,
этикалык баалуулуктар
жана нормалар, моралдык
мотивация болгон адепахлактык аң-сезимди
калыптандыруу

Адеп-ахлактык
сезимдерди: гуманизм,
уяттулук, милдеттүүлүк,
принципиалдуулук,
жоопкерчилик, коллективизм,,
адамдарды сыйлоону
калыптандыруу

Этикалык нормаларга жана
каада-салттарга тиешелүү
жүрүм-турумдун тажрыйбасын
калыптандыруу; адеп-ахлатык
адаттарды иштеп чыгуу
(чындыкты сүйлөө, зыян
келтирбөө, коргоо)

Ишке ашыруу жолдору
Окуу процессинин өзгөчө гуманитардык дисциплиналардын потенциалын пайдалануу
Класстан тышкары иштерде маданият, саламаттык сактоо, укук коргоо органдарынын тарбиялык
мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен адеп-ахлатык агартуу
Коллективдүү жашоодо, чогуу иш аракеттерде жана баарлашууда коомчулук жүрүм-турумдун
маданиятын жана адеп-ахлак тажрыйбасын калыптандыруу
Үй-бүлөлүк тарбия, үй-бүлө менен коомдук тарбиялоо мекемелеринин өз ара аракеттешүүлөрүн
камсыздандыруу

Окуудан тышкары тарбиялык иштердин көптөгөн формалары бар
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Массалык

Топтук

Индивидуалдык

- коллективдүү эмгек иштери;
- майрамдар, кечелер, эртең
менен коюулуучу оюндар;
- конференциялар,
чогулуштар, диспуттар;
- фестивалдар, олимпиадалар;
- өздүк көркөм
чыгармачылыктын
кароолору;
- көргөзмөлөр;
- спорттук, аскердик-спорттук,
эмгек мелдештери жана
турнирлер;
- үрүштөр, экскурсиялар

- эмгек бирикмелери;
- көркөм-чыгармачылык
бирикмелер;
- кызыгуулары боюнча
клубдар, предметтик
кружоктор;
- жаш баладар жана жаштык
коомдук бирикмелер менен
уюмдар;
- илимий коомдор

- уюштуру иш аракетин
пландаштырууда жана
аткарууда жардам көрсөтүү;
- индивидуалдык тааныпбилүу, чыгармачыл жана
эмгек иш аракети;
- коомчулук тапшырмалары
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Табл. Окуудан (сабактан) тышкары тарбиялык иштерди уюштуруунун
формалары

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Жаштарга жолдоштук маанайда тейлөө көрсөткөн
кызматтар менен мектептин ортосундагы өз ара аракет
Ден соолук багытындагы көндүмдөрдүн негизинде билим берүүдө туруктуу
натыйжага саясат, кызмат көрсөтүү, коомчулук жана үй-бүлө, ЖМК менен бирге
айкалышып аракеттенгенде гана жетишүүгө мүмкүн. Эгерде бул маалыматты көп
этаптуу мамиленин бир бөлүгү катары каралып, убакытка жараша биринин артынан бирин кезектешилип берлсе, мындай билим өтө натыйжалуу болуп жүрүмтурумга таасирин тийгизет.
Көпчүлүк өлкөлөрдүн тажрыйбалары көрсөткөндөй, адамдын ден соолугун
калыптандырууда азыркы учурд иштеп жаткан дарылоо-алдын алуу иш-чараларына караганда, педагогикалык каражаттар көбүрөөк пайдалуу жана натыйжалуу.
ВИЧтин эпидемиясына каршы турууда мектеп негизги ролду ойногондугуна карабастан, ал өспүрүмдөргө жолдоштук маанайда тейлөө көрсөткөн саламаттык сактоо мекемелери, социалдык, укук кызматтар жана өкмөттүк эмес уюмдар, эл аралык фонддор менен кызматташуусу зарыл.
Жаштар сыр сактоого жана конфиденциалдуулукка өзгөчө сезим менен мамиле
кылышат. Өспүрүмдөрдү чоңдорго караганда врачты көпкө күтүү, администрациялык иш тартиптери, орой мүнөз медициналык кызматкерлер көбүрөөк коркутат,
кыжалат кылат. Айрыкча айыл жериндеги жаштарга жолдоштук маанайда тейлөө
көрсөткөн кызматтан пайдалануу кыйын, анткени ал жакта мындай кызмат жок
жана мындай сыпайы ынактык маселелер менен бул мекемеге кайрылгандыгын
дароо эле айылдаштары билип калышы мүмкүн.
Өспүрүмдөргө жолдоштук маанайда тейлөө көрсөтүү – бул коомдук саламаттык сактоого тиешелүү болгон жогорку стандарттардын талабын жана сапатын
айкалыштырган өзгөчө мамиле. Мындай кызматтар жаштардын талабына ылайык
жеткиликтүү жана алгылыктуу кызмат болуп калууда. Жаштарга жолдоштук
маанайда тейлөө көрсөтүү кызматы жаштар дайыма туш болуучу социалдык жана
психологиялык маселелерди жакшы билиши керек. Бул болсо жаштардын муктаждыгын сыйлаган, айрыкча алардын конфиденциалдуулугун сактап жана аларды
айыптабаган мамиле болушу керек.
Жолдоштук маанайда тейлөө көрсөткөн кызматтын персоналдары өспүрүмдөргө
сыпайы жана адептүүлүк менен мамиле жасап, аларды сөзгө тартуу максатында
негизги маселени аныктап, ал жаш адамдын эмнеге кападар болгондугун жана
эмнеден коркуп жаткандыгын билүүсү абзел.
Жаштарга жолдоштук маанайда тейлөө көрсөткөн кызматтардын тизмесине
төмөнкүлөр кирет:
• өз ыктыяры менен кеңеш берүү жана тестирлөөдөн өтүү (ДКТ);
• психосоциалдык колдоо жана кеңеш берүү;
• репродуктивдик саламаттык боюнча тейлөө;
• антиретровирустук терапия;
• баңгиликтин зыянын азайтуу жана дарылоо программасы;
• калктын негизги топторуна көрсөткөн кызматтар.
Кыргызстанда «СПИД Фонд Восток-Запад» эл аралык өкмөттүк эмес уюму
жаштарга жолдоштук маанайда тейлөө көрсөткөн медико-социалдык кызматын
өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууда.
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ВИЧ-инфекцияны, ЖЖЖИды алдын алуунун натыйжалуу ыкмаларынын бири
болуп «тең-теңине» боюнча окутуу принциби (теңдик окутуу) эсептелет, б.а. жаш
курагы, билими, ата теги же социалдык абалы боюнча белгилүү бир топко караган (мисалы, мектеп окуучулары, колледждин же институттун студенттери ж.б.)
тең адамдар аркылуу агартуу иши. Социалдык топтун тең курактуулары маалымат
менен бөлүшкөндө, ушул топтун мүчөлөрү теманы талкуулашып, алар бул диалогдун натыйжасында жөн гана маалыматка ээболбостон, көптү билип алышат жана
үйрөнүшөт. Сексуалдык жүрүм-турум боюнча маселердин деликаттуулгуна байланыштуу жаш адамдар үчүн ВИЧ-инфекция жөнүндө ачык жана илимий негизделген
маалыматты алуу татаалдыкка турат, эгер болсо да авторитардык, көп түшүнүксүз
сөздөрдү жана ырастоолорду колдонуу менен, жаштардын баалуулуктарын жактырбаган манерде берилет. Агартуу ишин тең курактуу алып барганда өспүрүмдөр
жана жаштар теманын деликаттуулугуна карабастан өзүлөрүн ыңгайлуу сезе
алышат.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ВИЧ-инфекция боюнча билим берүү программаларына
мониторинг жүргүзүү жана баалоо
Окуу программаларынын натыйжалуулугун баалоочу критерийлер болуп,
жаштарды ВИЧ жана СПИД көйгөйү тууралуу кабардар кылуу, ВИЧ-инфекция жана
ЖЖЖО жуктуруп алууга түрткөн жүрүм-турумдарын оңдоо. Башка предметтерге
караганда ВИЧ-инфекция жана ЖЖЖОнун алдын алууга үйрөтүү, катышуучулардын
жетишүүсүнө баа берүү жааты башкача ыкмаларды талап кылат, анткени, мындай
окутуунун максаты – бул жаштарды ВИЧ-инфекцияны жуктуруп алуудан качууга
жардам берип, аларды турмушка керектүү көндүмдөргө үйрөтүү болуп саналат.
ВИЧти алдын алууга окутуу чегинде мониторинг жүргүзүү жана баалоо билимдер жана маалымат чөйрөсү менен чектелип калбайт. Ал студенттер менен окуучуларда көз караштарды, баалуулуктарды жана турмуштук көндүмдөрдү калыптандырууну камтыйт. Мына ушуга байланыштуу мониторинг жүргүзүү жана баалоонун
ылайыктуу келген ыкмасын туура тандоо, катышуучулардын белгилүү жаш курагы
үчүн аны колдонуу өзгөчө маанилүү.
Мониторинг жүргүзүү жана баалоо индикаторлордун жардамы менен ишке
ашат.
Индикатор (көрсөткүч) – бул мониторингдин куралы. Анын жардамы менен
программаларды, долбоорлорду объективдүү текшерүү мүмкүнчүлүгү менен алардын максатына жеткендигин ченөөгө болот. Индикатор жетишилген натыйжалар
жана пландаштырылган натыйжаларды салыштыруу жолу менен программанын
натыйжалуулугун аныктайт. Индикаторлор сапаттык жана сандык болуп бөлүнөт.
Негизги көрсөткүчтөр – БУУнун Генералдык Ассамблеясынын атайын сессиясы менен 2005-жылы ВИЧ/СПИД менен күрөшүүгө даяр болуунун Декларациясын
аткарууда төмөнкү негизги көрсөткүчтөр аныкталган.

Негизги көрсөткүч
• ВИЧ/СПИД суроолору боюнча агартуу багытында даярдык өтүшкөн жана
акыркы окуу жылынын ичинде турмуштук көндүмдөрдү иштеп чыгуунун
негизинде, мына ушундай сабактарды өткөрүшкөн мугалимдер менен
мектептердин саны жана пайызы;
Кошумча көрсөткүч
• ВИЧ/СПИД суроолору боюнча, турмуштук көндүмдөрдүн негизинде агартуу
иштерин жүргүгөн баштапкы жана орто мектептердин пайызы;
Билим жана жүрүм-турум
Негизги көрсөткүчтөр
• ВИЧти алдын алуунун туура жолун көргөзүшкөн ошол эле маалда ВИЧинфекция жөнүндө туура эмес түшүнүктөрүн ачык айткан 15-20 куракка
чейинки жаштардын пайызы.
• Акыркы 12 ай ичинде никелешпеген же туруктуу бирге жашабаган адам
менен жыныстык катнашта болгон кезде презерватив колдонгонун айткан
15-24 куракка чейинки жаштардын пайызы.
• Ата-энелүү жана мектепке барган балдарга салыштырмалуу, 10-14 курактагы
жетим балдардын саны
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Бул көрсөткүчтөр ВИЧти жугузуп алуу, жыныстык жашоону баштоо жаш курагын
жана сексуалдык жүрүм-турум боюнча так билимдерди кошкондогу конкреттүү
билимдердин диапазону менен жүрүм-турумдун өзгөрүүсүнүн жыйынтыктарын
мүнөздөйт.
Билим берүү жана илим министрлиги негизги көрсөткүчтөрдү жана билим
берүү уюмдары тарабынан аларды аткаруу мөөнөтүн камтыган Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун планын иштеп чыккан. Мамлекеттик программанын
стратегияларынын чегиндеги иш чараларды аткаруу белгиленген убакытта ББ ж И
министрлиги, областтык, шаардык билим берүү башкармалыктары тарабынан текшерилип турат. Мониторинг үчүн Улуттук статистикалык комитет бекиткен базалык
жалпы улуттук көрсөткүчтөр менен катар министрлик бекиткен ВИЧ/СПИД тармагындагы иш чаралардын планынын аткарылыш процессинин көрсөткүчтөрү дагы
колдонулат.
2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД эпидемиясынын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программанын “Жаштардын
илдетке чалдыгуусун төмөндөтүү” стратегиясынын жалпы улуттук жана ведомстволук индикаторлору
• Мектептик, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүү
системасынын мекемелеринин окуу процессине киргизүү үчүн ВИЧ/
СПИДди, ЖЖЖИни жана баңгиликти алдыне алуу боюнча иштелип чыккан
жана бекитилген окуу программаларын
Билим берүү уюмдарынын Мамлекеттик программаны иш жүзүнө
ашыруусуна мониторинг жүргүзүү төмөндөгүлөрдү божомолдойт:
• ВИЧ/СПИД боюнча ведомстволук программанын аткарылышы боюнча
маалыматтарды бекитилген көрсөткүчтөргө ылайык системалуу түрдө
чогултуу.
• 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД жана эпидемиянын социалдыкэкономикалык таасирин жоюу боюнча Мамлекеттик программанын
аткарылышы жөнүндө билим берүү мекемелеринин жана билим берүү
башкармалыгынын жыл сайын отчет берип туруусу.
• Эл аралык эксперттердин жана жарандык коом мекемелеринин катышуусу
менен программанын бенефициарларынын (жаштар жана окуучулардын)
көз карашы менен баалоо.
• Окуучулардын жана жаштардын билим деңгээлин жана турмушта алар
практикалаган жүрүм-турум формаларын камтыган анкета алуу жана
иликтөө.
• Окутуу процессин – окутуу колдонмолорунун жана пландарынын санын,
сапатын, кабинет жасалгасын, мугалимдердин билимин жана көндүмдөрүн
баалоо.
Мониторинг жана баалоонун жыйынтыгы боюнча билим берүү уюмдарынын негизги жетишкендиктери жана артта калуулары аныкталып, Кыргыз
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Кошумча көрсөткүчтөр
• 15 жашка чейин жыныстык катнашта болгон жаш аялдардын жана
эркектердин пайызы
• Никеге чейин же туруктуу бирге жашабаган өнөктөш менен жыныстык
катнашта болгон 15-24 жаштагы жаш аял жана эркектердин пайызы

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Республикасынын Өкмөтү жана Билим берүү жана илим министрлиги койгон
максаттарга жетишүү үчүн оңдоо, түзөтүүлөр киргизилет. ВИЧ/СПИД жаатындагы
билим берүү министрлигинин программасын аткаруунун бардык этабында бул
уюмдардын жетекчилери тарабынан мониторингдин жана баалоонун өздүк системасы иштеши зарыл.
Жыйнактын № 2 тиркемесинде Билим берүү мекемелеринде «2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД эпидемиясынын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаны
ишке ашыруу жөнүндө» буйругун аткаруу боюнча отчетуна, суроолордун тизмеги
берилген.
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АНТИТЕЛДЕР – организмдеги кан жана башка суюктуктарда кезигүүчү өзгөчө
түзүлүштөгү белок-углеводдуу молекулалар. Алар оору козгоочу микробдорду
тандап байланыштыруу касиетине ээ.
АНТИГЕН – организмге киргизилген учурда антителдердин иштелип чыгышын
пайда кылуучу кайсы болбосун зат.
АНТИВИРУСТУК – вируска каршы жиберилген аны алсыздандыруучу же жок
кылуучу препараттар. Алар ВИЧ/СПИДди дарылоодо колдонулат.
АНОНИМДИК – аты-жөнү жок тоголок жиберилген же келип чыккан теги белгисиз. Анонимдик кабинетке кайрылган учурда паспорттук маалыматты же дарегин
сурабайт.
КООПСУЗ СЕКС – өзүнүн жана шеригинин ден соолугуна зыян келтирбей сексуалдык керектөөлөрүн канааттандыруу. Шериктин каны, эмчек сүтү, урук же
вагиналдык суюктугу менен кошулушпаган шериктердин каалаган сексуалдык
активдүүлүгү. Бул терминди латекстүү презерватив колдонулган сексуалдык аракеттер карата колдонсо болот.
КООПСУЗ ЖҮРҮМ-ТУРУМ – ВИЧ/СПИД жагынан алганда адам ВИЧти жугузуу
коркунучуна аз кабылган учур. Коопсуз секс жана коопсуз ийне сайынуу ушундай
жүрүм-турумга жатат.
БИОЛОГИЯЛЫК СУЮКТУКТАР – организмдеги бардык суюктуктар (кан, лимфа,
сийдик, шилекей, урук, жүлүн, вагиналдык суюктук, эмчек сүтү, тер ж. б.). Булардын
анча-мынчасынан сырткары көпчүлүгүндө ВИЧти кездештирүүгө болот.
ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК БАЙЛАНЫШ – турмуш тиричиликте кокусунан болуучу
тийишүү (идиш-аякты жалпы колдонуу ж.б.).
ВИРУС – өмүр сүрүүнүн жөнөкөй формасы. Алар адамдын ичинде гана көбөйө
алышат.
ВИЧ – иммун жетишсиздик вирусу. Бул организмдин иммундук системасын бузулууга алып келүүчү вирус.
ВЕНЕРИКАЛЫК ООРУЛАР – негизинен жыныстык жол менен жугуучу оорулардын тобу.
КОЗГОГУЧ – адамдын организмине түшөрү менен кандайдыр бир ооруну пайда
кылган ар түрдүү микроорганизмдер. Медицинада көбүнчө ооруларды алардын
козгогучтарынын аты менен аташат. (Мисалы, вагиналдык трихоманаданы трихомоноз пайда кылат). Оорулардын козгогучтары ар түрдүү болот: бактериялар,
вирустар, жөнөкөй козгогучтар, грибоктор, курттар ж.б.
ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
ГЕНДЕР – бул социалдык жыныс.
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Глоссарий

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ГЕНДЕРДИК МАМИЛЕЛЕР – гендердик стереотиптердин негизинде үй-бүлөдөгү,
коомдогу аялдар менен эркектердин өз ара мамилелеринин тарыхый тизилиши.
Гендердик мамилелерди калыптандырууда аялдар менен эркектердин индивидуалдык, сапаттык инсандык айырмачылыктарынан жыныстык айырмачылыктар
басымдуулук кылган.
ГЕНДЕРДИК РОЛДОР – жынысына байланыштуу салттык күтүүлөргө негизделген эркектер менен аялдардын жүрүм-турумунун үлгүсү; конкреттүү социалдыкмаданий жагдайларда адамдарга жазылган жалпы кабыл алынган маданияттын,
жүрүм-турум нормаларынын жана эрежелеринин биримдиги.
ГЕТЕРОСЕКСУАЛДУУЛУК – карама-каршы жыныстагы адамга сексуалдык
тартылуу.
ГОМОСЕКСУАЛДУУЛУК
ГЛОБАЛДУУ КӨЙГӨЙЛӨР – жалпы адамзаттын жашоо кызыкчылыктарына
тиешелүү бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун машстабында чечиле турган эларалык
иш-аракеттер.
ДЕКЛАРАЦИЯ – милдеттендирилбеген эларалык документ. Декларацияга кол
коюу менен мамлекет анда берилген принциптер менен макул экенин билдирет.
Декларация анын аткарылышын көзөмөлдөөчү механизмди иштеп чыкпайт.
ДИСКРИМИНАЦИЯ – укуту чектөө, ордун төмөндөтүү, тең укуктуулуктан
ажыратуу.
ДЕВИАНТТЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМ – коомчулукта кабыл алынган укуктук жана адепахлактык нормаларга карама-каршы жорук-жосундар.
ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КӨНДҮМДӨРҮ – адамга чечимди аң-сезимдүүлүк менен
кабыл алууга, сынчыл жана чыгармачылык менен ой жүгүртүүгө, туура, түз мамилелерди түзүүгө, башка адамдардын көйгөйүн түшүнүп кабыл алууга, өзүнүн
жашоосун дени сак жана продуктивдүү уюштурууга жардам берген инсан аралык
көндүмдөр жана психосоциалдык компетенциялар.
ДЕН СООЛУК – жалаң гана оорунун, дене бой кемчилдиктеринин жоктугу эмес,
жалпы дене-күч, акыл-эс жана социалдык жактан бакубат абал.
ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕКС
ЖЖЖИ– жыныстык жол аркылуу жуккан оорулар. Эң кеңири таралган түрлөрү:
котон жара, гонорея, трихомониаз, хломидиоз, жыныс органдарынын герпеси
(учугу) ж.б.
ИММУНИТЕТ – латын сөзү. „Кутулуу”, „бошонуу” дегенди түшүндүрөт.
Организмдин генетикалык жактан чоочун заттардан коргонуу жөндөмдүүлүгү;
организмдин оору козгогучтарды кабыл албоо жөндөмдүүлүгү.
ИММУНДУК СИСТЕМА – организмди оору козгогуч жана жөнөкөй микробдордон, паразиттерден сактоону камсыздандырат.
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КОНВЕНЦИЯ – бул милдеттендирилген документ (мыйзам). Конвенцияга кол
коюу менен (ратификациялоо менен) мамлекет анын аткарылышын камсыз кылууга милдеттенме алат.
КОНФИДЕНЦИАЛДУУЛУК – жашырын сыр катары сактоо, өзүмдүк маалыматты
башкага таратпоо.
КОММУНИКАТИВДИК КӨНДҮМДӨР – пикир алышуу көндүмдөрү.
КОНФЛИКТ – адамдардын аң сезиминде, инсан аралык мамилелеринде,
аракеттенишүүсүндө карама-каршы, бири-бирине дал келбей турган талашып-тартышуу абалы.
ЛИМФОЦИТ – ак кан клеткасы. Лимфоциттер көк боордо, лимфа түйүндөрүндө,
жүлүндө иштелип чыгат. Алар иммундук реакцияларда (организмдин оору козгогуч микроорганизмдерге каршы жообунда ) катышышат.
ЛЕЙКОЦИТТЕР же ”кандын ак клеткалары ” – организмдин жугуштуу ооруларга
каршы күрөшүндө чоң роль ойнойт. Лимфоциттер лейкоциттердин бир топчосун
түзүшөт.
ЛАТЕНТТИК – жашырын. Оорунун (мисалы, котон жаранын ) белгилери
көрүнбөгөн мезгилинин варианты.
МОТИВАЦИЯ – кеңири мааниде алганда жалпы жүрүм-турумду билдирген:
керектөө, кызыкчылык, умтулуу, максат коюу, көңүлүн буруу, бир нерсени тутуу
сыяктуу ар түрдүү аракеттердин жыйындысы.
МЕДИКО-САНИТАРДЫК АГАРТУУ – ден соолукту сактоо жаатында мурдатан
коюлган милдеттерди аткаруу үчүн жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөрдү киргизүүгө
арналган окутуу үчүн аң-сезимдүү түзүлгөн шарттар.
КӨНДҮМДӨР – кайталоо жолу менен калыптанып бүткөн, терең денгээлде
өздөштүрүлгөн аң сезимдүү түрдө регуляцияланбаган жана контролдонбогон
иш-аракет. Көндүмдөр – бул адамдар өздөрүнүн белгилүү бир жүрүм-турумун иш
жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүндүк берген жөндөм.
БАҢГИ ООРУКЧАЛ АДАМ – медициналык жактан оорусу аныкталган оорукчан.
БАҢГИЛИК – грек сөзү. Акыл эсин жоготуп умтулуу дегендей түшүнүктү берет.
Бул баңги заттарды пайдалануудан пайда болот. Бул оору баңгини үзбөй кабыл алууга умтулуу кабыл алуу өлчөмүн улам көбөйтүү, абстиненттик синдром, психологиялык жана денелик көз карандылыгы менен мүнөздөлөт.
БАҢГИ ЖАНА УУЛАНДЫРУУЧУ ЗАТТАР – адамдын психикалык абалына түздөнтүз таасир эткен өсүүчү жана жасалма жол менен алынган химиялык кошулмаларды
психоактивдүү деп атоого кабыл алынган.
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ИММУНДУК ЖЕТИШСИЗДИК – организмдин инфекциялардан коргонуу
жөндөмүн жоготуусу.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

“ТЕҢМЕ-ТЕҢ” ПРИНЦИБИ БОЮНЧА БИЛИМ БЕРҮҮ – жаш адамдардын саясатта
жана программаларда активдүү катышуусуна мүмүкүндүк берүү үчүн алардын
потенциалын көтөрүү жана өнүктүрүү.
ЖООПКЕРЧИЛИК ( ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ ЖҮРҮМ-ТУРУМ) – инсандын өзүнүн
иш-аракетин коомдо кабыл алынган адеп-ахлактык жана укуктук эрежелерге, нормаларга, өз милдетин сезүүгө айкаштырып көзөмөлдөө.
ПАНДЕМИЯ – жайылып кеткен оорунун бүт жер жүзүн камтышы.
ПРОФИЛАКТИКА – алдын алуу, эскертүү.
ПСИХИКАЛЫК КӨЗ КАРАНДЫЛЫК – психикалык бакубаттуулукка жетүү үчүн
же психикалык тынчсызданууну жоюу үчүн психоактивдүү заттарды аң-сезимдүү
түрдө же өзүн аңдабай колдонуу.
ӨСПҮРҮМ КУРАК – жыныстык жетилүүнүн башталышынын жетилгенге чейинки
дене бой жана психикалык өнүгүшү.
ЖЫНЫСТЫК ЖАКТАН ЖЕТИЛҮҮ – кыз жана эркек балдардын жыныстык
жетилүү мезгили.
ЖЫНЫСТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ – жыныс жана сексуалдуулук жөнүндөгү
билимдер.
ЖЫНЫСТЫК ТАРБИЯ – эркектин ( уул баланын ) жана аялдын (кыз баланын)
инсандык калыптануусу боюнча иш-чаралардын пландаштырылган, усулдук, каражаттык колдоосу камсыз болгон системасы.
YЙ-БҮЛӨНҮ ПЛАНДАШТЫРУУ – бул ар бир адамдын канча балалуу болуу, бойго
бүтүрүү же бүтүрбөө жөнүндөгү чечимди өзү кабыл алуусун бекемдеген эларалык
укук.
ПСИХИКАЛЫК ДЕН СООЛУК – жеке адам өзүнүн акыл-эс жөндөмүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн максаттарга жетүү үчүн колдоно алышы.
ЖҮРҮМ-ТУРУМ – жандууларга мүнөздүү болгон касиет. Айлана чөйрө менен
аракеттенишүүнү билдирет, жеке индивиддерге да, социалдык топторго да карата
айтыла берет.
ӨТӨ КООПТУУ ЖҮРҮМ-ТУРУМ – ооруну жугузуу мүмкүнчүлүгүн өстүргөн
жүрүм -турум адаттары, стереотиби. Бул сактанбай жыныстык катыш жасоону жана
кир, таза эмес ийне сайынууну билдирет. Өтө кооптуу жүрүм-турумдагы топтор
болбойт, өтө кооптуу жүрүм- турум гана болушу мүмкүн.
ПРЕЗЕРВАТИВ – бойго болтурбоочу, ЖЖЖОдан, ВИЧтен сактоочу, дүйнөдө
кеңири таралган, белгилүү жана натыйжалуу контрацепция каражаты.
КАН КУЮУ – дени сак донордон оорукчал адамга жүргүзүлөт. Донордун каны
алынып жатканда милдеттүү түрдө ВИЧке, котон жарага, гепатитке (сарыкка)
текшерилет.
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РЕПРОДУКТИВДИК ДЕН СООЛУК – оору-сыркоодон же майып болуудан сырткары болуу гана эмес, репродуктивдик (жыныстык) системанын жана анын ишинин
денелик, акыл-эс жана социалдык жактан толук сак саламаттыгы.
РЕПРОДУКТИВДИК УКУК – репродуктивдүү ден соолугун коргоо жана никеде
туруп же никесиз балалуу болуу жөнүндө чечим кабыл алуу укугу, ошондой эле
медико-социалдык, консультативдик жардам жана маалымат алуу укугу.
КООПТУУ ЖҮРҮМ-ТУРУМ – тобокелге салуу факторлору менен коштолгон
жүрүм-турум: тамеки тартуу, ичимдик ичүү, баңгилик жана башкалар. Жугуштуу
ооруну жугузуп алуу коркунучун көбөйткөн жүрүм-турум.
РЕТРОВИРУСТАР – вирустар тобу, бул топко ВИЧ кирет.
СПИД – адам иммунитетинин жетишсиздик синдрому. ВИЧ пайда кылган оорунун акыркы жана эң оор стадиясы.
СЕКСУАЛДЫК ДЕН СООЛУК – ар бир бойго жеткен адам жоопкерчиликтүү,
өзүн канааттандырган жана коопсуз сексуалдык жашоо өткөргүсү келээрин
божомолдойт.
РЕПРОДУКТИВДИК ЖАНА СЕКСУАЛДЫК ДЕН СООЛУК – жыныстык жактан
жетилген ар бир адамдын тукум калтыруусуна мүмкүндүк берет.
СТИГМА – грек тилинен которгондо “белги”, “эн тамга” дегенди түшүндүрөт.
СИМПТОМ – организмдин оору абалынын белгилениши.
СИНДРОМ – организмде бир ооруга мүнөздүү болгон белгилер менен ооруксунуу абалынын айкалышы. Кээде бул термин менен оорунун өз алдынча стадияларын белгилешет.
СЕКСУАЛДЫК УКУК – жеке сексуалдык жашоого укугу жана өзүнүн сексуалдык жүрүм-турумун көз карашына жана сезим туюмуна ылайык көзөмөлгө салуу
мүмкүнчүлүгү.
ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО – адамдын өзүнүн алы күчүн, жөндөмүн, адептик жүрүмтурумдарын, сапаттарын, эл арасындагы ордун биле алышы.
ВИЧКЕ АНТИТЕЛДЕРДИ ТАБУУ ТЕСТИ – бул вирусту же ооруну аныкташ үчүн
эмес ВИЧти жугузуп алууда канда иштелип чыккан антителдерди аныктоо үчүн
жүргүзүлгөн анализ. Тест донордук канды текшерүгө жана ВИЧке алган изилдөө
жүргүзүүгө багытталган. Оң жыйынтыкты тастыктоо үчүн кошумча изилдөөлөрдү
жүргүзүү керек.
ТРЕНИНГ – көндүм, шыктарды үйрөтүү жана калыптандыруунун интерактивдүү
усулу. Тренинг керектүү жөндөм, көндүмдү пайда кылуу жана өнүктүрүү үчүн
багытталган ырааттуу тапшырмалардан, иш-аракеттерден же оюндардан турат.
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РЕПРОДУКТИВДҮҮЛҮК – көбөйүүгө жөндөмдүүлүк. Бул репродуктивдик системанын функцияларынын жана процесстеринин денелик, акыл-эс жана социалдык
жактан толук сак саламаттыгы.

ДЕН СООЛУКТУ ЧЫҢДОО – бул айрым адамдарга жана биргелешкен топторго
алардын ден соолугун аныктоочу факторлорго көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн
берүү менен ден соолугун жакшыртууну камсыз кылуучу процесс.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

ЭМОЦИЯ-СЕЗИМ – адамдын дүйнөгө мамилесин, сезим-туюмун, иш-аракетин
ички дүйнөсүнөн өткөрүшү.
ЭПИДЕМИЯ – жугуштуу оорунун абдан жайылып кетиши, адамдардын көп бөлүгү
бир убакта ооруну жугузуп алышы.
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“Чейинки” жана “Кийинки” билимдер менен мамилелерди баалоо
Чейинки/кийинки тест

Билимдер
Ар бир ырастоону окуп чыккыла. Жообуңарды “жок”, “билбейм”, “ооба” аттуу
графаларга жазып белгилегиле.
№

Суроолор

Ооба

Жок Билбейм

ВИЧ-инфекцияны айыктырууга болот
Адамдын тышкы кебетеси боюнча ВИЧти жугузуп алгандыгын
аныктоого болобу
ВИЧ кан, сперма, вагиналдык бөлүнүп чыгуулар жана эмчек сүтү
аркылуу берилет
Бир жолку презервативсиз сексуалдык катнаштан кийин ВИЧти
жугузуп алууга болот
ВИЧ менен жашаган адамды кучактаганда же ага тийип кеткенде
ВИЧти жугузуп алууга болот
Сексуалдык өнөктөштөр канчалык көп болсо, ВИЧти, ЖЖЖИни
жугузуп алуу коркунучу ошончолук жогору
ВИЧ менен жашаган адамдардын өмүрүн узарта турган дарылар
бар
Эгер презервативдерди дайыма жана туура пайдаланса, ал ВИЧ/
ЖЖЖИден ишенимдүү сактайт
ВИЧти жугузуп алган же СПИД менен ооруган киши менен бир
үйдө жашаган адам илдетти жугузуп алышы мүмкүн
Пирсинг, татуировка жасоо үчүн аспаптар менен шприцтерди
(таза эмес) чогуу колдонууда ВИЧти жугузуп алууга болот
ВИЧ -позитивдүү адам менен бир стакандан ичкенде же бир
идиштен тамак жегенде ооруну жугузуп алууга болот
ВИЧти жугузуп алган энеден ВИЧ балага жугат
Адам ВИЧти жугузуп алгандыгын же жугузбагандыгын
аныктоого мүмкүн болбогон мезгил бар
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
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Тиркеме

Мамиле, позиция

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Ар бир ырастоону окуп чыккыла, анан ырастоолоруңарды тегеректеп
белгилегиле: М - эгер силер макул болсоңор, ИЖ – эгер силер ишенбесеңер,
МЭ – макул эмесмин
Суроолор

Эгер жаш адамдар сактанбаса, ВИЧти жугузуп алууларын
сезип билүүлөрү керек
Эгер кимдир бирөө жыныстык катнаш (секс) болуп
калышы мүмкүн деп ойлосо, презерватив ала жүрүшү
керек
Эгер адамдар бири-бири менен жолугушууну жана бирибирине берилүүнү чечишсе, алар презервативсиз секс
менен алектенишсе болот
Мен ВИЧ менен жашаган адам менен бир бөлмөдө болуп,
окуп жана иштөөдөн коркпойм
ВИЧ менен жашаган адамдарды коомдон бөлүп таштоо
керек
Мен ВИЧ-инфекцияны жугузуп алган досумду
кучактагандан коркпойм
Жасагың келбеген нерседен баш тартуу – бул
алсыздыктын эмес, күчтүн белгиси
Презервативди колдонууга туура келсе, мен уялууну
сезээр элем
Презервативди сатып алып жатып, мен бушайман болот
элем
ВИЧ менен жашаган балдар мектепте окууну уланта
алышат
Үй-бүлө мүчөсүнүн бири ВИЧ-инфекцияны жугузуп алган
классташтан алыс оолак болуш керек
ВИЧ менен жашаган адамдар дартты жугузуп алгандарына
өзүлөрү күнөөлүү
ВИЧ менен жашаган адамдар менен алардын үй-бүлө
мүчөлөрү үчүн көбүрөөк аракет жасашыбыз керек
Мен кооптуу жагдайга туш болсом сөзсүз ВИЧке тест
тапшырат элем
Мен сергек жашоо мүнөзүн алып жүргөндөрдү колдойм
Эгер мага ийне саюу (укол алуу) белгиленген болсо, мен
бир жолу гана пайдаланылуучу жана таза шприцтерди
колдоноор элем
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Макулмун

Ишенген
жокмун

Макул
эмесмин

М

ИЖ

МЭ

2006-жылдын 4-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
министрлигинин «2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДдин
эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу
боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу жөнүндө» буйругун аткаруу
боюнча шаардык билим берүү башкармалыгы департаментинин (шаардык, райондук бөлүмдөрдүн) отчетуна суроолордун тизмеги
• 2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын
жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча
мамлекеттик программаны ишке ашырууда мектептердин жана билим берүү
органдарынын башкармалыктарынын иш чаралар планын болуусу
• Региондун жалпы билим берүүчү мектептеринин окуу-тарбиялык
процессине ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча тематикалык бөлүмдөрдү
(кайсы формада, кайсы сабактарга, кайсы көлөмдө, ким өткөрөт, өтүлгөн
сабактын эмгек акысын төлөө тартиби) киргизүү жана өткөрүлгөн иш
чаралар,
• «2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын
жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча
мамлекеттик программаны ишке ашыруу жөнүндө» ББ жИМ буйругунун
аткарылышын билим берүү органдарынын башкармалыгы тарабынан
текшерүү: коллегиялардын заседанияларында талкуулоо
• ВИЧ-инфекция суроолору боюнча окуучулардан анкета алуу
• ВИЧ-инфекцияны, баңгиликти, алкоголизмди алдын алуу боюнча ата-энелер
менен иш уюштуруу
• ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча саламаттык сактоо органдары, эл
аралык жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттешүү
• Жаштардын коомдук уюмдарынын лидерлерин алдын алуу
программаларына катыштыруу
• СПИД, баңгилик, тамеки чегүү ж.б. менен күрөшүүгө арналган күндөрдүн иш
чараларынын массалык формалары жана аларды өткөрүү
• Интерактивдүү методикаларды колдонуу менен ВИЧти алдын алуу боюнча
сабак өткөргөн педагог-новаторлор
• Региондогу жалпы билим берүүчү мектептердин саны
• 7-11 класстардын окуучуларынын саны
• ВИЧ/СПИД суроолору боюнча агартуу областында даярдыктан өтүшкөн жана
акыркы окуу жылынын ичинде турмуштук көндүмдөрдү иштеп чыгуунун
негизинде сабактарды өткөрүшкөн мугалимдер менен мектептердин саны
жана проценти
• ВИЧти алдын алуунун ыкмаларын туура түшүнгөн жана ВИЧ кантип жупай
тургандыгын билген 7-11-класстардын окуучуларынын проценти (пайызы)
• Окуу мекемелериндеги жаштардын ВИЧке кабылуусун төмөндөтүү боюнча
ВИЧ/СПИДге каршы күрөшкө мамлекеттик бюджеттен сарпталган каржылык
каражаттарынын көлөмү
• Окутуу процессин баалоо – сапаттуу окуу куралдары менен пландардын
болуусу, кабинеттерди жасалгалоо, мугалимдердин билимдери жана
көндүмдөрү
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Тиркеме №2

Тиркеме №3
Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдүү актылары

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

КРнын «Жазык Кодексинин» 157-беренеси
Жашы жете элек өспүрүмдү коомго каршы аракеттерди жасоого
кириптер кылуу.
1-бөлүм. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү ичкиликке, баңги же баш айлантма
заттарды врачтын көрсөтмөсү жок эле колдонууга, тилемчиликке, селсаяктыкка,
жыныстык иш- аракеттер менен алектенүүгө көндүрүү жана жашы 18ге жеткендердин порнографиялык мүнөздөгү материалдарды же предметтерди жасагандыгы үчүн – 3 айдан 6 айга чейин камакка алуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу
жазасы колдонулат.
2-бөлүм. Ушул эле аракеттер:
1) Бир нече жолу кайталанса
2) Күч колдонуп же күч колдонуу коркунучу астында жасалса - 5 жылга эркинен
ажыратуу жазасы колдонулат.
КРнын «Жазык Кодексинин» 246-беренеси
Баңги же психотроптук заттарды таратуу максатында эмес мыйзамсыз
даярдоо, алуу, сактоо же салып жиберүү.
1- бөлүм. Баңги же психотроптук заттарды таратуу максатында эмес мыйзамсыз даярдоо, алуу, сактоо же салып жиберүү үчүн – 50 минималдык айлык акы
өлчөмүндөгү айып салуу же 3 жылга эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
2-бөлүм. Ушул эле аракеттер мурун баңги зат менен байланышкан кылмыш
жасаган адам тарабынан бир нече жолу кайталанса – 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
КРнын «Жазык Кодексинин» 247-беренеси.
Баңги же психотроптук заттарды бир максат менен мыйзамсыз даярдоо,
алуу, сактоо же салып жиберүү жана сатуу.
1-бөлүм. Баңги же психотроптук заттарды бир максат менен мыйзамсыз даярдоо, алуу, сактоо же салып жиберүү жана сатуу кылмышы үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
2-бөлүм. Ушул эле аракеттер бир топ мүчөлөрү тарабынан алдын-ала сүйлөшүлүп
же мурун ири өлчөмдөгү баңги же психотроптук заттар менен байланышкан кылмыш кылган адам тарабынан жасалса – мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан
15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
3-бөлүм. Берененин 1, 2-бөлүмдөрүндө каралган аракеттер бир топтун
мүчөлөрү тарабынан жасалса, мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылдан 20 жылга
чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
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КРнын «Жазык Кодексинин» 249-беренеси.

1-бөлүм. Баңги же психотроптук заттарды колдонууга түртүү кылмышы үчүн - 3
жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
2-бөлүм. Ушул эле аракеттер:
1) Бир нече жолу кайталанса
2) Бир нече адам тарабынан алдын – ала макулдашылып жасалса
3) Жашы жете элек өспүрүмгө, ошондой эле 2 же андан көп адамга карата
жасалса
4) Күч колдонуп же күч колдонуу коркунучу астында жасалса –
5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
Зордуктоо
КРнын «Жазык Кодексинин» 117-беренеси.
ВИЧ-инфекцияны жугузуп алуу.
1-бөлүм. Башка адамды ВИЧ-инфекцияны жугузуп алуу коркунучуна билип
туруп кабылтса – 3 айдан 6 айга чейин камакка алуу же 1 жылга чейин эркинен
ажыратуу жазасы колдонулат.
2-бөлүм. Өзүндө ВИЧ-инфекция бар экенин билип туруп башка адамды бул ооруга
кабылдырса, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
3-бөлүм. Берененин 1, 2-бөлүмдөрүндө каралган аракеттер жашы жете элек
өспүрүмгө, ошондой эле 2 же андан көп адамга карата жасалса, 8 жылга чейин
эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
4-бөлүм. Медицина кызматкерлери тарабынан өзүнүн милдеттерин так аткарбагандыгынын себебинен адам ВИЧ-инфекцияга кабылса, ал медицина кызматкерине 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат.
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Баңги же психотроптук заттарды колдонууга түртүү.

Тиркеме № 4

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Партнерлордун тизмеси
Медициналык мекемелер
Мекеме

Дареги, телефондор

Кайсы багытта иш алып
барышат

СПИД Республикалык
бирикмеси

Бишкек ш.,
Логвиненко көч., 8,
0312626903.

ВИЧ-инфекция тармагындагы
иш аракеттердин бардык
түрлөрү: ВИЧ-инфекция
тармагындагы улуттук
саясатты иштеп чыгууга
катышуу; маалымат берүү;
методологиялык жардам; өз
эрки менен ВИЧке тестирлөө
жана консультация берүү;
акцияларды өткөзүү; алдын
алуу программаларын ишке
ашырууда жардам көрсөтүү,
маалымат материалдарын
басып чыгаруу; билим берүү
уюмдары, өкмөттүк эмес жана
эл аралык уюмдар менен
кызматташуу

Бишкек шаардык СПИДди
алдын алуу борбору

Бишкек ш.
Восток 5,
тел. (312) 280534, 285276.

ВИЧ-инфекция тармагындагы
иш аракеттердин бардык
түрлөрү: Бишкек шаарында
анын ичинде билим берүү
уюмдарында ВИЧ-инфекция
тармагындагы саясатты
өнүктүрүү; маалымат берүү;
методологиялык жардам; өз
эрки менен ВИЧке тестирлөө
жана консультация берүү;
акцияларды өткөзүү; калктын
жана жаштардын арасында
алдын алуу программаларын
ишке ашырууга жардамдашуу

Баткен областтык СПИДди
алдын алуу борбору

Баткен ш.,
Раззаков көч., 13, (3622) 36389;
36017.

ВИЧ-инфекция тармагындагы
иш аракеттердин бардык
түрлөрү: областта анын
менен бирге билим берүү
Жалалабат областтык СПИДди Жалалабат ш., Биринчи май
уюмдарында ВИЧ-инфекция
алдын алуу борбору
көч., тел. (3722) 23159.
тармагындагы областтык
Ысык-Көл областтык СПИДди
Каракол ш., Пролетар көч., 118, саясатты өнүктүрүү; маалымат
алдын алуу борбору
тел. (3922) 29240; 20373.
берүү; методологиялык
Нарын областтык СПИДди
Нарын ш., Раззаков көч., 1, тел. жардам; өз эрки менен ВИЧке
алдын алуу борбору
(3522) 51942, 50007.
тестирлөө жана консультация
Ош областтык СПИДди алдын
Ош ш., Муминов кичи көчөсү, берүү; акцияларды өткөзүү;
алуу борбору
10. тел. (3222) 76630; 76610. жаштардын жана калктын
арасында алдын алуу
Талас областтык СПИДди алдын Талас ш.,
программаларын ишке
алуу борбору
Ленин көч., 201, тел. (3422)
ашырууда жардам көрсөтүү;
55236, 52327, 53271.
билим берүү уюмдары жана
Чүй областтык СПИДди алдын Токмок ш. Комсомол көч., 129, өкмөттүк эмес уюмдар менен
алуу борбору
тел. (3138) 62788.
кызматташуу.
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Бишкек ш., ул. Суеркулова,1
тел. (312) 510471

Центр медико-психологической г. Бишкек, ул. Суеркулова,1
помощи несовершеннолетним тел. (312) 510471
Ошский центр наркологии.

г. Ош, ул. Исанова, тел. (3222)
54759.

Республикалык теривенерологиялык диспансери

Бишкек ш., лев Толстой көч., 70
(инфекциялык оорукананын
территориясында), тел. (312)
595212.

ЖЖЖИ менен ооруган
адамдарга жардам берүү;
ЖЖЖИ боюнча маалымат
берүү; алдын алуу иш
чараларын уюштуруу;
Сексуалдык жактан жуккан
инфекцияларды алдын алуу
тармагында иш алып барышкан
билим берүү , өкмөттүк эмес
жана Эл аралык уюмдар менен
кызматташуу; ЖЖЖИни жана
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу
жана дыралоо суроолору
боюнча консультация берүү

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлигинин «Дени сак
муун» долбоору

Бишкек ш., Тыныстанов көч.,
257

Билим алып жаткан жаштардын
арасында ВИЧ-инфекция,
ЖЖЖИ, баңгиликти алдын
алуу боюнча Билим берүү
жана илим министрлигинин
саясатын өнүктүрүүгө жана аны
ишке ашырууга катышуу; бул
көйгөй боюнча маалымат жана
методикалык материалдарды
иштеп чыгуу; орто билим
берүүчү жана жогорку окуу
жайлардын мугалимдерин,
окутуучуларын ошондой эле
билим берүү органдарынын
жетекчилерин ВИЧ-инфекция,
ЖЖЖИ, баңгиликти алдын
алуу боюнча даярдоо;
билим берүү уюмдары жана
өкмөттүк эмес уюмдар
менен кызматташуу; ББжИ
министрлигинин тажрыйбасын
эл аралык жана регионалдык
конференцияларга алып чыгуу;
маалымат, билим берүү жана
коммуникация техникалык
секторунун ишине катышуу;
сектордун жетекчисинин
жумушун уюштурууга жардам
берүү.
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Республикалык наркология
борбору

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУУ

Жаштарга достук мамиледеги кызматты көрсөткөн өкмөттүк эмес
уюмдар
СПИД-сервисттик уюмдардын
Ассоциациясы «АнтиСПИД»

Бишкек ш., Ахунбаев көч., 98 үй, ВИЧ-инфекцияны жеңип чыгуу
46 кв., тел. (312) 547790
тармагында иш алып барышкан
коммерциялык эмес уюмдарды
бириктирүү, координациялоо
жана кызыкчылыктарын
коргоо; вебсайтты колдоо;
тренингдерди жана
консультацияларды өткөрүү;
ресурстарды тартуу.

«Шериктештер тармагы»
зыяндуулукту төмөндөтүү
прграммалар ассоциациясы

Бишкек ш., ул. Суеркулов көч.,
1, тел. (312) 571434

Зыяндуулукту төмөндөтүү
программасы боюнча
иштеген өкмөттүк эмес
уюмдарды бириктирүү жана
координациялоо. 15тен 24
жашка чейинки жаштардын
арасында ВИЧ-инфекцияны,
баңгиликти алдын алуу боюнча
«Жаштардын күчү» жаштар
борбору (акысыз өткөрүлгөн
тренинг-семинарлар,
альтернативдик курстар)

Кызыл Жарым Ай Улуттук коому г. Бишкек, бульвар Эркиндик,
10, тел. (312) 667350, 622548.

Жаштар үчүн алдын алуу
программаларын ишке ашыруу,
тренингдерди, акцияларды
өткөрүү; басма иш аракеттери

НПО «Альянс по
репродуктивному здоровью».
НПО «Гвоздика».

г. Бишкек, ул. Медерова,48, тел.
(312) 565181.
г. Кызыл-Кия, 1 микрорайон,
д.12. тел. (3657) 24941.

Реализация программ
по ВИЧ-инфекции в г.
Кызылкия; распространение
информации, презервативов;
предоставление медицинского
сервиса; кризисного центра;
телефон доверия; консультации
юриста; проведение семинаров

НПО «Инфо-центр Рейнбоу».

г. Ош, пер. Алиева, д.190, кв.2,
тел.(3222) 21792.

Профилактика ВИЧ/СПИД/
ИППП среди молодежи на юге
Кыргызстана

НПО «Кыргызский Альянс
Планирования Семьи».

г. Бишкек, ул. Ахунбаева,
д.108 кв.17, тел.(312) 547468.
(Филиалы: Жалалабатская обл.
тел. (3722) 53552, 54648;
Иссык-Кульская обл. тел. (3222)
57751, 57826;
Таласская обл. тел. (3422)
42738).

Реализация программ по
репродуктивному здоровью
и по ВИЧ-инфекции:
проведение тренингов,
акций; предоставление
консультирование по вопросам
репродуктивного здоровья
и ВИЧ-инфекции; бесплатное
распределение контрацептивов

НПО «Социум»

г. Бишкек, ул. Суеркулова, 1,
телефон доверия: (312) 510478

Оказание альтернативной
помощи людям с
наркологическими
проблемами, помощь в
решении проблем, связанных с
социальной, психологической и
правовой адаптацией человека
в обществе молодежи Южного
региона КР
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г. Кербен, ул. Ниязалы, здание
ДК, тел. (3742) 21255.

Реализация программ по
репродуктивному здоровью
и по ВИЧ-инфекции:
проведение тренингов, акций;
консультирование вопросам
репродуктивного здоровья
и ВИЧ-инфекции; выездные
тренинги в регионах; равное
обучение

Правовая клиника «Адилет».

г. Бишкек, ул. Уметалиева,
39, тел.(312) 653515, 653514,
651452, 651453.

Оказание бесплатной правовой
помощи лицам живущим с
ВИЧ, пострадавшим от ВИЧ,
уязвимым группам населения,
несовершеннолетним и
беженцам.

ОО «Белый журавль»

г. Бишкек, 7 мкр.
38/46

Профилактика ВИЧ/СПИДа/
ИППП и наркомании среди
молодежи КР. Формирование
навыков ответственного
поведения и здорового образа
жизни у молодежи

ОФ «Родители против
наркотиков»

г. Ош, ул. Исанова
тел. 5‑47‑59

Благотворительная
медицинская, психосоциальная
помощь при наркологических
расстройствах для сохранения
и укрепления психического
здоровья населения

ОФ «Мастер радости»

г. Ош, ул. Кыргызстана, 55/20
тел. 2‑57‑85

Социально-образовательная
поддержка и улучшение
здоровья молодежи Южного
региона КР

ОФ «Здоровье и образование
молодежи в ХХ1веке»

г. Талас, ул .Сарыгулова, 59
тел. 5‑23‑82

Профилактические программы
для молодежи

НПО «Родители против
наркотиков»

г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 1

Профилактика зависимого
поведения, болезней
химической зависимости,
формирование здорового
образа жизни.

Фонд СПИД «Восток– Запад»
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НПО «Улгу».
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