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Маалымат жыйнагы ВИЧ/СПИД менен күрөшүү ишинде би-
лим берүү органдарынын жетекчилеринде түшүнүктү жана жактоо-
чулукту калыптандыруу үчүн иштелип чыккан.

Жыйнак эпидемиянын өнүгүүсү тууралуу зарыл маалымат-
ты берүүгө, бул маселе боюнча мамлекеттин саясатын баяндоого, 
өлкөнүн эларалык милдетин жазып чыгууга жана ошондой эле 
“Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД  жөнүндөгү” мыйзамды 
жана 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД боюнча жаңы мамлекеттик 
программаны ишке ашыруудагы практикалык ыкмаларды сунуш 
кылууга чакырылган. 

Басылыш дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы ВИЧ/СПИД 
тууралуу жалпы маалыматты; эпидемиянын мүмкүн болгон социал-
дык-экономикалык натыйжаларын жана анын билим берүү тарма-
гына тийгизген таасирин; ВИЧ-инфекцияны жеңип чыгуу боюнча 
Кыргыз Республикасынын саясатынын жана мыйзам чыгаруудагы 
маселелерин; билим берүү уюмдарынын мамлекеттик  милдеттерди 
жүзөгө  ашыруу жолдорун көрсөтөт. Ошондой эле жыйнакка билим 
берүү областында ВИЧ/СПИД боюнча өткөрүлүп жаткан улуттук 
жана эларалык долбоорлор боюнча маалымат материалдары, мам-
лекеттик программаны пландаштыруу жана ишке ашыруу,  ВИЧ/
СПИД боюнча өлкөнүн эларалык милдеттери боюнча сунуш кы-
лынган маалыматтардын булактарынын көрсөткүчү  киргизилген.

Маалымат жыйнагы билим берүү башкаруу органдарынын 
жетекчилери жана билим берүү уюмдары үчүн жазылган. Жыйнак 
жалпы билим берген мектептердин, жогорку жана орто атайын  окуу 
жайлардын жетекчилери, жаштар кыймылынын жана коммерция-
лык өкмөттүк эмес уюмдардын лидерлери,  ВИЧ/СПИД жана би-
лим берүү аспектилеринде иштеген ата-энелер менен коомчулуктун 
өкүлдөрү үчүн кызык болушу мүмкүн.

Маалымат жыйнагы Алматы шаарындагы ЮНЕСКОнун клас-
тердик бюросунун техникалык жана каржылык колдоосу менен       
иштелип   ...   экземпляр тиражы менен басылып чыкты. 

Акысыз таратылат. 

Бардык укуктар корголгон. Басылманын  бардыгын же кайсы 
бир бөлүгүн көчүрүүдө сөзсүз бул документке шилтеме келтирилүүсү 
керек. 

Жыйнактагы берилген фактылар жана чагылдырылган 
ойлор үчүн авторлор жоопкерчиликтүү жана ал ЮНЕСКОнун 
ойлору менен сөзсүз түрдө туура келбеши мүмкүн.
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Мазмуну

Кириш сөз

Мазмуну

Кыскартуулардын тизмеси

Киришүү

ВИЧ/СПИД жөнүндөгү негизги маалыматтар

Даталар,  фактылар, окуялар

Дүйнө жүзүндөгү, Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы ВИЧ/
СПИД боюнча жагда

Кыргыз Республикасынын жаштар арасында ВИЧ/СПИДди, баңгиликти 
алдын алуу боюнча саясаты. Мыйзам чыгаруу жана нормативдик-укук-
тук базасы

ВИЧ/СПИДди алдын алууда билим берүү системасынын ролу жана мил-
деттери

Эмне үчүн жаштар ВИЧ/СПИД жөнүндө билүүлөрү керек

Балдар жана жаштар СПИД жөнүндө.

ВИЧ/СПИД жана баңгилер

Репродуктивдик жана сексуалдык ден соолук

Сергек жашоо маселелериндеги үй-бүлөнүн ролу

Стигма жана дискриминацияны жоюу

Билим берүү уюмдарында ВИЧ/СПИДди жана баңгиликти алдын алууну 
өткөрүү боюнча сунуштар

ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча билим берүү программаларын 

баалоо жана мониторинг жасоо

Глоссарий

Булактар

Тиркемелер
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АРВТ  антиретровирустук терап
ВИЧ  адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу
БСУ   Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму
ҮБВТ  үй-бүлөлүк врачтар тобу 
ГФБСТМ СПИД, кургак учук жана безгек менен күрөшүү 
  боюнча Глобалдык фонд
ДЭК  дозордук эпидемиологиялык көзөмөл
ЗОЖ  сергек жашоо мүнөзү
ИББК  маалымат, билим берүү, коммуникация
ЖЖЖИ жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар
КЖИ  квалификацияны жогорулатуу институту
КББА  Кыргыз билим берүү академиясы
ЛЖВ  ВИЧ менен жашаган адамдар
МжБ  мониторинг жана баалоо
ББ ж ИМ билим берүү жана илим министрлиги
ӨЭУ  өкмөттүк эмес уюм
ББУ  Бириккен улуттар уюму
КБ  коомдук бирикме
ПИН  баңгилерди инъекциялык жол менен пайдалангандар
ПРООН БУУнун Өнүгүү программасы
КМШ  Көз каранды эмес мамлекеттердин  шериктештиги
СРДС  сексуалдык, репродуктивдик ден соолук
РДС  репродуктивдик ден соолук
РЖК  репродуктивдик жаш курак
СДС  сексуалдык ден соолук
СМКК өлкөлүк көп секторлуу координациялык комитет
СПИД  адамдын иммундук жетишсиздигинин синдрому
ЮНЕСКО билим берүү, илим жана маданият суроолору 
  боюнча Бириккен улуттар уюму
ЮНИСЕФ Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду
ЮНЕЙДС Бириккен улуттар уюмунун ВИЧ/СПИД боюнча 
  Биргелешкен программасы
ЮСАИД АКШнын эларалык өнүгүү боюнча агенттиги
ЮНФПА Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу 
  фонду
ММК  массалык маалымат каражаттары
РЦУЗ  Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору
УНП ООН Баңгилер жана кылмыштуулук боюнча БУУнун 
  ашкармалыгы
ФАП  фельдшердик-акушердик пункт
ЛПУ  дарылоочу-алдын алуучу  мекеме
ЦА  Борбордук Азия
ЦСМ  Үй-бүлөлүк медицина борбору



5

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

Киришүү1

ВИЧ-инфекция, 
СПИД – бул адамдын 
өмүрүнө жана кадыр-
баркына коркунуч ту-
удурган адамзаттын 
глобалдык эң эле чоң 
кризиси, ошондой 
эле ал жапа чеккен 
өлкөлөрдүн социал-
дык-экономика лык 
өнүгүүсүнө тоскоол-
дук келтирип жана 
улуттук коопсуздугуна 

коркунуч туудурат. ВИЧ/СПИД менен күрөшүү – бул 2000-жылы 
миң жылдыктын Саммитинде кабыл алынган миң жылдыктын 
өнүгүүсүнүн 8 милдетинин бири. Бул жылы тарыхта биринчи 
жолу саламаттыкты сактоо маселелерине арналган БУУнун Кооп-
суздук кеңешинин заседаниеси өткөрүлүп, Африка өлкөлөрүндө 
(Сахарадан түштүгүрөөк) бул проблеманын мүнөзү улуттук катас-
трофага ээ болуп, СПИД менен болгон согушта дүйнөлүк коом-
чулук жеңилгендиги биринчи жолу таанылган. Мунун бардыгы 
ВИЧ/СПИД боюнча БУУнун Генералдык ассамблеясынын атайын 
сессиясын өткөрүү үчүн негиз болгон. Бул сессияда кабыл алын-
ган ВИЧ/СПИД менен күрөшүү ишин жактоо боюнча Деклара-
ция ВИЧ-инфекцияны алдын алууну жооп кайтаруунун негизги 
чарасы болушу керек деп аныктаган2. Пандемиянын коркунучу 
бардык адамдарга тийиштүү, бирок инфекция жаштардын жана 
өндүрүмдүү жаш курагындагы калктын арасында тезирээк жайы-
лат. Камкордукка эң муктаж болгон топтор болуп аялдар менен 
балдар эсептелет.

Кыргызстанда ВИЧ/СПИДдин жайылуусу жаш адамдар-
га маалымат берүү жана коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн 
үйрөтүү жолу менен ВИЧтен сактанууда чечкиндүү чараларды 
кабыл алууну талап кылды. Бул багыттагы Кыргыз Республи-
касынын аракеттери “Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД 
жөнүндөгү” мыйзамдын негизинде, ВИЧти жеңүү боюнча эла-
ралык демилгелерге ылайык жүргүзүлгөн. Өлкөдө 2006-2010-
жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемия-
сын жана анын социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын 
алуу боюнча үчүнчү мамлекеттик программа аракеттенип жатат.
Кыргызстандагы ВИЧ/СПИДдин жайылуусу жаш адамдарга ма-
алымат берүү жана коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн үйрөтүү 
жолу менен ВИЧтен сактанууда чечкиндүү чараларды кабыл
алууну талап кылды. Бул багыттагы Кыргыз Республикасынын 

1. Д-р Питер Пиот «Эмне үчүн СПИД бөтөнчө проблема болуп эсептелет». Лондондук эконо-
мика мектебинде жасалган доклад , 8-февраль 2005-жыл.

2  Кыргыз Республикасында 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын 
социалдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик программа, 5-бет.

“Ядролук куралдай  же климаттын глобал-
дык өзгөрүүсүндөй болгон эң эле чоң коркунучтар  
сыяктуу СПИДдин пандемиясы биздин келечектеги 
прогресс менен стабилдүүлүккө бирден бир олуттуу 
коркунуч экендигин тең карап, таануу керек. Жана 
демек, мындай пандемия жооп иретиндеги  ошончо-
лук  бөтөнчө чараларды талап кылат... Бул панде-
мия анын стабилдешүүсүнүн көрүнбөгөндүгү менен 
бөтөнчө, анын таасир тийгизүүсүнүн олуттуулугу 
жана узактыгы менен бөтөнчө, ошондой эле коомдук 
аракеттерди натыйжалуу жүзөгө  ашырууда  өзгөчө 
проблемаларды  түзө тургандыгы менен бөтөнчө”. 

Д-р Питер Пиот, БУУнун СПИД боюнча Биргелешкен 
программасынын аткаруучу директору,

2005-жыл 8-февраль1. 
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аракеттери “Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндөгү” 
мыйзамдын негизинде, ВИЧти жеңүү боюнча эларалык демилге-
лерге ылайык жүргүзүлгөн. Өлкөдө 2006-2010-жылдарга Кыргыз 
Республикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын соци-
алдык-экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча үчүнчү 
мамлекеттик программа аракеттенип жатат. 

Кыргыз Республикасынын демократиялык өнүгүүнүн мына 
ушул этабындагы билим берүү системасын жакшыртуусу жа-
штардын жаран катары калыптанууларына улам көбүрөөк таасир 
тийгизип жана жардам берүүдө. Мамлекеттик программаларды 
ишке ашыруу маселелеринде, өлкөнүн саясатынын бул же тигил 
багыттарында жаштарды маалыматтандырууга жана көндүмдөрдү 
калыптандырууга жардам көрсөтүүдө окуу жайлар маанилүү рол-
ду ойнойт. Кыргыз Республикасы балдардын укуктары жөнүндөгү 
конвенцияны кошуп алгандагы эларалык конвенцияларды рати-
фикациялоосу, балдар менен жаштардын тең укуктуулугун кам-
сыздандыруу жана коргоо боюнча өлкөгө милдеттерди арткан. 
Эң алгач – бул жашоого жана дени сак өнүгүүгө, дискриминация-
ны алдын алууга, өздүк жашоого жана маалыматка болгон укук�. 
Мына бул жоболор Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 
башка мыйзамдары жана нормативдик-укуктук актылары менен 
бекемделген. Балдардын укуктарын, мыйзамдык кызыкчылыкта-
рын жана эркиндиктерин комплекстүү өнүктүрүү 2006-жылы ав-
густта кол коюлган Кыргыз Республикасынын Президентинин 
“Балдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексинде” ча-
гылдырылган. Кыргызстандагы ВИЧ/СПИДдин эпидемиясынын 
шарттарында бул жоболорду колдонуу шаар жана айыл жериндеги 
жаштар менен мектеп окуучулары үчүн, алардын жынысына, улу-
туна, ата-энелеринин статусуна, динге ишенүүлөрүнө карабастан 
милдеттүү окуу программаларын өнүктүрүүнү талап кылат. Мам-
лекет ВИЧ/СПИД тармагындагы маанилүү эларалык демилгелер-
ге кошулуп, жаштардын арасында ВИЧ/СПИДдин жаңы учурла-
рын төмөндөтүү боюнча милдет алды. Бул максаттарга жетүүнүн 
жалгыз жолу болуп, жугузууну алдын алуу боюнча билимдерди 
жана көндүмдөрдү алууну камтыган ВИЧ/СПИД тармагындагы 
билим берүүгө 15тен 25 жашка чейинки, 95 пайыздан кем эмес 
жаш эркектер менен аялдарды тартуу�. Бул олуттуу милдетти атка-
руу жогорку квалификациялуу жана алдыга коюлган милдеттерди 
ишке ашырууга жөндөмдүү педагогдор менен ар тараптуу мекеме-
лердин тармагына ээ болгон Билим берүү жана илим министрли-
гинин гана колунан келет. 

Билим берүү жана илим министрлиги ВИЧ/СПИД боюнча 
стратегиялык программаны иштеп чыгып, азыркы убакта жаңы 
мамлекеттик программаны ишке ашыруунун стратегиялык пла-
нынын үстүндө иштеп жатат. Жаштардын арасында билим берүү 

�  Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция. 2, 6, 16, 17-беттер. 
�  Жактоочулук жөнүндөгү Декларация. 
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программаларын өнүктүрүү боюнча министрлик, билим берүү 
жана жаштар саясаты органдары менен мекемелери тарабынан 
белгилүү иштер жасалган, бирок азыркы убакка чейин бул иштер 
системалык мүнөзгө ээ болбой, билим берүү уюмдарынын айрым 
жетекчилеринин, мугалимдердин жана ата-энелердин арасында 
проблеманы түшүнбөстүк болгон. Коомчулук менен жүргүзүлгөн 
начар иш чаралар жалпы фронт менен өткөрүлө турган, бирин-
бири толуктап, күчөтүүчү коопсуз турмуштук көндүмдөргө окуту-
учу программаларды адеп-ахлактык тарбия программаларына ка-
рама-каршы коюуга жана ага каршылык көрсөтүүгө алып келген. 
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ВИЧ/СПИД жөнүндөгү негизги 
маалыматтар�

ВИЧ – бул адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу.

СПИД – пайда болгон иммундук жетишсиздиктин синдрому. 
СПИД – бул ВИЧ менен козголуучу инфекциялык оору. 

ВИЧ жана СПИД бул бир эле нерсе эмес: ВИЧ – бул вирус, 
ал эми СПИД болсо – оору.

ВИЧ-инфекция – бул оор жана азырынча айыкпас инфек-
циялык оору. Оорунун негизинде шишиктердин өнүгүүсү менен 
коштолгон жана организмдин өзүндөгү бузулууларды алдын ала 
турган, инфекциялардан коргой турган иммундук системанын 
бузулуусу жатат. Организмдин иммунитетинин алсыздануусу 
– бул жада калса дени соо адамда ооруну козгобогон инфекция-
лык агенттердин алдында да өзүн өзү коргой албай калгандыгы. 
Дүйнө жүзүндөгү врачтардын бир кыйла аракеттерине карабастан, 
вирусту жок кыла турган дары алигиче иштелип чыга элек. Ошон-
дой болсо да оорунун өнүгүүсүнө жолтоо болгон жана ВИЧ ме-
нен жашаган адамдардын өмүрүн узарта турган атайын дарылоо 
жакшы өз натыйжаларын берип жатат. Ошондой эле врачтар им-
мундук система алсыраган организмде өнүгүп жана өлүмгө алып 
келе турган оппортунисттик инфекцияларды алдын алууну өткөрө 
алышат.

Оппортунисттик инфекциялар:

	кургак учук,
	кайталанып туруучу өпкөнүн кагыны,
	курчап алуучу чакалай, темирөткү,
	Капоши саркомасы,
	грибок оорулары жана башкалар.

Кыргызстандын шарттарында негизги оппортунисттик ин-
фекция болуп кургак учук эсептелет. Адамдын иммундук жетиш-
сиздигинин вирусунун жогорку өзгөргүчтүгү бул ооруну алдын 
ала турган вакцинаны иштеп чыгууга мүмкүндүк бербейт. Ошон-
дуктан бир гана билим жана кийинки коопсузураак жүрүм-турум-
ду тандап алуу адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусун ал-
дын алууга мүмкүнчүлүк берет. Мына ушуга байланыштуу ВИЧ/
СПИД тууралуу толук маалыматты бере ала турган, анын алдын 
алуу жолдорун жана балдар менен жаштарды коопсуз жүрүм-ту-
румдун көндүмдөрүнө үйрөтө ала турган билим берүү мекемеле-
ринин ролу зор.  

Эпидемиология
Эпидемиология – бул инфекциондук процесс жөнүндөгү 

илим. Жуктуруп алуу үчүн, жугузуу булагы менен жолдору болуп, 
организм кабылдагыч болушу керек. 

�.  2005-жылдын 1�-августундагы «Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндөгү» № 1�9 
мыйзамы. 1-бет.
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Эпидемио-
логиялык 
процесстин 
өңөлүктөрү

Жугузуу булагы 
(ВИЧ менен жа-
шаган адам)

Жугуу жолдору 
(кан аркылуу, 
жыныстык жол 
аркыл
уу, жугузуп алган 
энеден балага))

Кабылдагыч орга-
низм – 
бул сексуалдык кат-
нашка 
кирген, инъекция 
алган 
каалаган адам

Таасир берүү 
жолдору

Инфекцияны жу-
гузуунун тобокел-
дигин төмөндөтүү

Жугузуу жолдору-
на бөгөт коюуу

Жугузуп алуудан 
коргоо

Негизги иш 
чаралар

Өз убагында 
аныктоо, дарылоо, 
коопсуз жүрүм-
турум боюнча кон-
сультация берүү, 
кароо жана колдоо. 
Стигма жана диск-
риминация менен 
күрөшүү. 

Кандын жана меди-
циналык процеду-
ралардын зыянсыз-
дыгын камсыздан-
дыруу; баңгилерди 
инъекциялык жол 
менен пайдалану-
удан баш тартуу 
же өздүк шприцти 
колдонуу. Коопсу-
зураак жыныстык 
жүрүм-турум: кар-
мануу; ооруну
жугузуп албаган ту-
руктуу бир гана ше-
рик менен болгон 
сексуалдык мамиле-
лер, презервативди 
колдонуу. Жугузуу 
коркунучун өз 
убагында баамдоо 
жана кош бойлуу 
аялдарды текшерүү, 
алдын алуу бо-
юнча дарылоону 
жүргүзүү, ымыр-
кайларды дарылоо, 
эмчек эмизүүдөн 
баш тартуу.

ВИЧ/СПИД, анын 
жугуу жолдору туу-
ралуу жана ВИЧтен 
сактануу ыкмалары
жөнүндө маалымат-
тандыруу. 
Коопсуз жүрүм-турум 
көндүмдөрүн окутуу. 
Сактануу каражатта-
рын (ийне саюу ар-
кылуу баңгини алган-
дарга таза шприцтер 
менен ийнелерди 
берүү; кооптуу сексу-
алдык жүрүм-турум-
дагы адамдар үчүн 
презервативдерди 
таратуу; Жыныстык 
жол аркылуу жугуучу 
инфекцияларды да-
рылоо.
Оорулар менен трав-
маларды ошону ме-
нен инъекцияларды 
алууга болгон талап-
ты жана кан куюуну 
азайтуу максатында 
жалпы коопсуз жа-
шоо аракеттерине 
үйрөтүү.

Мына ушул таблицанын негизинде көрүнүп тургандай Билим 
берүү жана илим министрлигинин максаты жана милдеттери – бул 
балдар менен жаштарды ооруну жугузуудан сактоо. Карманууну 
же коопсуз жыныстык жүрүм-турумду тандоону, баңгилерди та-
тып көрүүдөн жана пайдалануудан баш тартууну, ошондой эле 
жашы теңдердин бул суроолордогу негативдүү айлана-чөйрөгө ту-
руштук бере алуусун, коркунучтуу жүрүм-турум жагдайынан өзүн 
сактап калууну билүүсүн, мына так ушулардын бардыгын билим 
берүү мекемелери ишке ашыра алат.

ВИЧти жугузуп алуу фактысын аныктоо
Бул татаал процесс. Адистердин баалоосу боюнча, ВИЧти 

жугузуп алган 10 адамдын тогузу ал жөнүндө билбейт. Качан жана 
кантип жугузуп алгандыгын эч ким билбеши мүмкүн экендиги 
шексиз. ВИЧ-инфекция узак убакыт (10 жыл жана андан көп) өзү 
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жөнүндө эч билгизбеши мүмкүн. Жугузуп алган адамдын өңү жак-
шынакай эле болуп жана өзүн жакшы сезет, бирок ал инфекци-
яны вирус организмге кирген убактан баштап башкаларга жугу-
за башташы ыктымал. ВИЧ-инфекция диагнозу лабораториялык 
текшерүүнүн негизинде, канда ВИЧке антителдердин болуусу 
аныкталганда гана коюлат. Бирок бул жерде ВИЧ-инфекцияны 
аныктоонун дагы кыйынчылыктары бар. Терезе мезгили – бул 
жугузуп алган мезгилден баштап канда ВИЧке болгон антител-
дердин пайда болуусуна чейинки мезгил. Ал эки жумадан � айга 
чейин, абдан сейрек учурда 6 айга чейин созулушу мүмкүн, анын 
аралыгында адамдын ВИЧти жугузуп алуу фактысын лаборатори-
ялык текшерүү да аныктай албайт. 

ВИЧ/СПИД менен күрөшүүнүн татаалдыгы, ВИЧти өлтүрүүчү 
дарылардын жоктугу, ВИЧ-инфекция менен козголгон социалдык-
экономикалык таасирлер – мунун бардыгы калк үчүн жалпысынан 
сактануу чараларын көрүүнүн керектиги жөнүндөгү маселелерди 
кабыл алып, кеңири талкуулоону талап кылып жатат. Өлкөнүн бүт 
калкын ВИЧке тестирлеп, ВИЧ менен жашаган адамдарды анык-
тап жана аларды бөлүп коюу сунуштары киргизилүүдө. Бирок 
мындай ыкма адамдын укугун бузуудан тышкары экономикалык 
же практикалык жактан да ылайыктуу эмес. ВИЧти жугузуу кор-
кунучу көбүнчө кооптуу жүрүм-турумга байланыштуу. ВИЧ үч то-
лук белгилүү жолдор менен гана жугат. Жүрүм-турумду өзгөртүү 
 – бул узакка созулган процесс. Эгер ВИЧ-инфекциялангандардын 
бардыгын бөлүп таштаса, калгандарында жалган коопсуздук се-
зим пайда болот жана алар өз жүрүм-турумдарын өзгөртүшпөйт. 
Андан тышкары, кооптуу жүрүм-турумга ээ болгон адамдар ВИЧ-
ке тестирлөөнү өтүүдөн качууга аракеттенишет. 

Инфекциянын берилүү жолдору
ВИЧ аны жугузуп алган адамдын бардык органдарында жана 

ткандарында болот. Ошондой эле адамдан бөлүнүп чыккан бар-
дык чыгуулар менен суюктуктарда, анын өтө чоң концентрациясы 
канда, спермада, аялдын жыныс органдарынан бөлүнүп чыккан 
чыгуулар менен эмчек сүтүндө болот, ал эми шилекейде, көздүн 
жашында жана заңда вирустун саны анча көп эмес болгондуктан, 
алар инфекцияны жугузуп алууга алып келбейт. Мисалы, жы-
ныстык органдардын, ооз көңдөйдүн ж.у.с. сезгенүү процесси учу-
рунда бул органдардан бөлүнүп чыккан суюктуктарда вирустун 
саны көбөйөт жана ага жараша жугузуу коркунучу жогорулайт.

ВИЧ үч гана жол менен жугат:

• кан аркылуу (кан куюуда жана таза эмес аспаптар аркылуу);
• жыныстык катнашта;
• ВИЧ-позитивдүү энеден балага кош бойлуу кезинде, төрөт 

учурунда жана эмчек эмизгенде.
ВИЧти кан аркылуу жугузуу бузулган канды, анын компо-

ненттерин жана препараттарды куюу учурунда, ошондой эле таза 
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эмес медициналык жана башка теринин бүтүндүгүн бузууга алып 
келген (маникюр жасоо үчүн буюмдар, кулак тештирүүчү ийне-
лер, сүнөткө отургузуу үчүн аспаптар, сакал алгычтын мизи, ийне 
саюуда колдонулуучу ийнелер ж.б.) аспаптар аркылуу болушу 
мүмкүн. Жугузуп алуу үчүн сөзсүз түрдө эле кандын көзгө көрүнүп 
туруусу зарыл эмес, ал үчүн саналып өткөн буюмдарда анча көп 
эмес сандагы көзгө көрүнбөгөн кандын болуусу эле жетиштүү эке-
нин белгилей кетүү керек. Жугузуу ВИЧ менен жашаган адамдын 
каны башка адамдын организмине киргенде (куюлганда) болоорун 
өзгөчө белгилей кетүү зарыл. Мындай жол менен жугузууда текше-
рилбеген кандын куюлушу өзгөчө коркунучту туудурат. Ийне са-
юулар үчүн бир эле шприцти жана баңгини сайынууда бир шприц-
ти чогуу колдонуу ВИЧти жугузуп алууга алып келиши мүмкүн. 
Баңгилерди пайдалануу учурунда бир шприцти чогуу колдонуу 
ВИЧ-инфекцияны жугузуу планында өзгөчө ролго ээ. Бул учур-
да ал шприцти колдонгон адамдардын бардыгына инфекция бир 
убакта жугушу ыктымал. Баңгилер күнүгө пайдаланылгандыктан 
жана топтун мүчөлөрү алмашып тургандыктан ВИЧти жугузуу-
нун бул жолу геометриялык прогрессия боюнча 1:5:25 ж.у.с. өскөн 
тоголоктолгон кар мүнөзгө ээ болот. Биз буга байланыштуу, ВИЧ-
инфекциянын тез көбөйүү темпин ВИЧ артыкча баңгилерди пай-
далануудан 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. 

Инфекцияны жугузуунун жыныстык жолу. Вирус эр-
кектен аялга жана аялдан эркекке жыныстык катнаштын бардык 
түрүндө (гетеро, гомо, бисексуалдык) жугат. Жыныстык шерик-
терде сезгенүүлөрдүн жана венерикалык оорулардын болуусу 
ооруну жугузуу тобокелдигин күчөтөт. Ар кайсы адамдар менен 
болгон көптөгөн жыныстык катнаштар ВИЧ-позитивдүү шерик-
ти жолуктуруу тобокелдигин жогорулатат. Айрыкча коркунучту 
эркектердин арасындагы корголбогон гомосексуалдык (презерва-
тивди колдонбогон) жана зордукка салган жыныстык катнаштар 
түзөт. Бул жыныстык органдардын травмага чалдыгуу даражасы-
на байланыштуу болот. Аялдын организминин физиологиялык 
өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алар ВИЧти жугузуп алууга ка-
былдагычыраак болушат.

ВИЧ-позитивдүү энеден балага. ВИЧ энеден балага кош 
бойлуу кезинде, төрөт учурунда жана эмчек эмизгенде жугушу 
мүмкүн. Кош бойлуу аялды антиретровирустук препараттар менен 
дарылоо, төрөттөн кийин тикеден-тике ымыркайга атайын дары-
лоону белгилөө, ошондой эле эмчек эмизүүдөн баш тартуу балага 
ооруну жугузуунун тобокелдигин төмөндөтүүгө маанилүү таа-
сир тийгизет. 2006-жылдын 1-июлуна Кыргызстанда ВИЧ/СПИД 
менен жашаган энелерден 27 бала төрөлгөн, анын ичинен экөө 
ВИЧти жугузуп алышкан, алардын бирөө СПИДден каза болгон.
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Мына ошондуктан ВИЧ менен жашаган адам айланасын-
дагылар үчүн коркунучтуу эмес. Андан тышкары, вирус сырткы 
чөйрөдө туруксуз жана жогорку температуранын, спирттин жана 
башка химиялык заттардын таасири астында тез өлөт. Азыркы 
убакта медициналык манипуляциялардын коопсуздугун камсыз-
дандыруу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлгөн – бүт донордук 
кан ВИЧке текшерилет, медициналык аспаптарды пайдалануу 
жана туура стерилизациялоону көзөмөлдөө иш жүзүнө ашыры-
лып, бардык ВИЧ менен жашаган кош бойлуу аялдар вирустун 
балага жугуусун алдын ала турган дарыланууну алышат. Сексу-
алдык катнаштар жана баңгилерди пайдалануу учурунда сактануу 
үчүн коопсуз жүрүм-турумду калыптандыруу өтө эле кыйын жана 
узак убакытты талап кылат. Жүрүм-туруму жогорку тобокелдик-
теги адамдардын арасында бул аспектиде чоң иш жүргүзүлүп жа-
тат. Коопсуз жыныстык жүрүм-турумду калыптандырууда кандай 
болсо, ошондой эле коопсуз тиричилик аракетинин көндүмдөрүн 
үйрөтүү, ВИЧти жугузуудан сактай  турган коргонуу кара-
жаттары менен тааныштыруу, баңгилерди пайдаланбоону алдын 
алуу суроолорунда негизги орун Билим берүү жана илим минис-
трлигине таандык.

ВИЧ/СПИДдин  эпидемиясы жөнүндөгү тарыхтан
ВИЧ-инфекция – бул башка ооруларга салыштырмалуу “жаш” 

оору. Иммундук жетишсиздиктин синдрому биринчи жолу 1981-
жылы жазында АКШда Калифорния штатындагы жана Нью-Йорк 
шаарындагы жаш гомосексуалистердин арасындагы мурда сейрек 
кездешүүчү пневмоцисттик өпкөнүн кагынынын жана Капоши 
саркомасынын таң каларлык жогорку жыштыгы жөнүндө кабар 
келгенде катталган. Өткөн мезгилдин ичинде оору бүт өлкөлөр 

менен континенттерге тарады.

2000-жылы 10-январда 
БУУнун Коопсуздук кеңеши 
түзүлгөндөн берки тарыхында 
СПИДдин жайылуу проблема-
сын талкуулоо боюнча биринчи 
заседание өткөрүлдү. СПИДди 
алдын алуу маселелери 100дөн 
ашык мамлекеттин 1000ден 
ашуун өкмөттүк эмес жана 
граждандык коомдун башка 
уюмдарынын 1�50 өкүлү ка-
был алган миң жылдык Фо-
румдун “Биз, элдер: 21-кылым-
да Бириккен улуттар уюмун 
чыңдоо” аттуу аракеттенүү 
программасына жана Деклара-
цияга киргизилди. Ушуга бай-
ланыштуу 2001-жылы июнда 

ВИЧ жукпайт:
• турмуш тиричилик катнаш-

та,
• өбүшкөндө,
• жөтөлгөндө
• чүчкүргөндө,
• кол алышууда,
• даараткананы пайдаланууда, 
• мончого түшкөндө,
• бассейнге түшүүдө,
• коомдук транспортто,
• төшөнчү, шейшептер аркы-

луу,
• идиш-аякты колдонгондо,
• китептер жана канцелярдык 

буюмдар аркылуу,
• курт-кумурскалар чакканда,
• үй айбанаттарынан.
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жогорку саясий деңгээлде БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 
ВИЧ/СПИД боюнча атайын сессиясы өткөрүлдү. Бул сессияда 
кабыл алынган СПИД менен күрөшүү ишин жактоо жөнүндөгү 
Декларацияда ВИЧ/СПИДдин эпидемиясына каршы натыйжалуу 

күрөшүү үчүн өлкөлөрдүн көп 
секторлуу ыкмага негизделген 
жана Улуттук стратегиялык 
планды ишке ашырууга ба-
гытталган чечкиндүү аракет-
тери чоң мааниге ээ экендиги 
белгиленген.6

Адамдын коопсузду-
гунун көз карашы боюнча 
ВИЧтин эпидемиясы Сахара-
дан түштүктү карай бет алган 
Африка өлкөлөрүндөгү би-
ринчи катардагы проблема. 
Бул региондо СПИД саясий 
стабилдүүлүккө коркунуч туу-
дурган социалдык-экономика-
лык кризистин себеби болуп 

жатат. Азыркы убакта Африкада согуштун кесепетинен каза бол-
гондордун санына салыштырганда СПИДден 10 эсе көп адам каза 
болгон. 1999-жылы декабрда БУУнун Генералдык секретары Кофи 
Аннан Африкадагы СПИД менен болгон күрөштө дүйнөлүк коом-
чулуктун жеңилип калгандыгын белгиледи.

ВИЧ/СПИД менен болгон күрөшүүнү
кыйындаткан өзгөчөлүктөр

ВИЧ-инфекция далайга 10 жылга жана андан да көпкө созул-
ган жашырын мезгилге ээ. Адам өзүнүн ВИЧ-позитивдүү статусу 
жөнүндө шектенбестен, эрктен тышкары вирусту өзүнүн шерик-
терине жугузат.

Бүгүн ВИЧ жана СПИД – бул адам баласы учураган, саламат-
тык сактоо сферасындагы эң бир татаал сыноолордун бири.

Бүгүнкү күндө ВИЧ-инфекцияны толугу менен айыктыра 
турган натыйжалуу каражат жок.

Оорунун белгилери
ВИЧ-инфекциянын белгилери өтө эле ар түрдүү, бирок оо-

рунун өнүгүүсүндө белгилүү мезгилдүүлүк байкалат. Адам аде-
генде жугузуп алганын сезбейт, азыркы замандагы лаборатори-
ялык изилдөөлөр да жугузуу фактысын аныктай албайт. 2-� жума 
өткөндөн кийин гриппти же сасык тумоону элестеткен абал өнүгөт, 
башкача айтканда дененин температурасы көтөрүлүп, лимфа 

7  Дүйнө жүзүндөгү балдардын абалы, 2000-ж. UNICEF, �2-бет

БУУнун Биргелешкен про-
граммасынын маалыматы боюнча, эпи-
демия башталгандан бери 2005-жыл-
дын 5-декабрына чейин дүйнө жүзүндө 
57,9 миллион адам ВИЧти жугузуп 
алышкан, анын ичинен 21,8 миллион 
адам СПИДден каза болгон. Күн сайын 
ВИЧти 16000 адам, минут сайын 5 жаш 
адам жугузуп алат. 15 жашка чейинки 
1,� миллиондон ашык бала ВИЧ/СПИД 
менен жашаса, ал эми �,� миллион бала 
СПИДден каза болгон. Дагы 1� мил-
лион бала7 СПИДдин кесепетинен ата-
энелеринин экөөнөн тең же бирөөнөн 
ажыраган.
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түйүндөр чоңоёт, баш ооруу, 
алсырагандык, кыңкыстап 
ооруп жүрүү жана денеде жа-
ралар пайда болушу мүмкүн. 
Бул белгилер тез эле өтүп ке-
тет жана адам өзүн толук оо-
рубагандай сезип калат. ВИЧ 
менен жашаган көп адамдар 
өзгөчө ооруну жугузуу үчүн 
мүмкүнчүлүктөрү жетишэ-

эрлик болгон учурлардагы жугузуп алган так убактысын аныктай 
алышпайт. 

Өзүн толук жакшы сезгендигине карабастан оору билинбес-
тен жана кыйшаюсуз күчөйт, вирус көбөйүп жана 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. 
Мисалы, Капоши саркомасы – теринин рак оорусу, мээнин лим-
фомасы ж.б. Оору жакшыруу мезгилдери менен алмашып, бирок 
анын андан кийинки күчөшү мурункуга караганда оорураак өтөт, 
абал акырындык менен начарлап, анык СПИД башталат. Пациент 
тамакка табитинин начар эместигине карабастан салмагын жого-
тот, кахексия – толук арыктоо башталат, басылбаган ич өтүү, бар-
дык органдарды жана системаларды бузган ар кандай оорулар ко-
шулат, кээ бир учурларда СПИД-деменция – кем акылдык өнүгөт.

СПИД эпидемиясынын үч абалы

Төмөнкү деңгээлдеги эпидемия

• Принциби: ВИЧ-инфекция көп жылдар бою болуп келсе 
да, калктын бир да подгруппасында маанилүү деңгээлге жеткен 
эмес. Катталган учурлардагы инфекция негизинен жогорулатыл-
ган тобокелдиктеги жүрүм-турумга ээ болгон адамдарга тиешелүү: 
секс кызматкерлерине, баңги заттарды пайдалангандарга жана эр-
кектер менен болгон жыныстык катнаштагы эркектерге.

Эпидемиянын мындай абалы тобокелдик тармактарынын 
бир топ анык эместиги (шериктерди алмаштыруу же таза эмес 
баңгилерди пайдалануу үчүн колдонулуучу аспаптарды колдонуу 
менен) же болбосо вирус жакында эле жайылгандыгы менен да-
лилденет. 

Концентрацияланган эпидемия

• Принциби: ВИЧ калктын белгилүү подгруппасына жайы-
лып, бирок жалпы калктын арасына жайылган деп эсептелбейт. 
Эпидемиянын мындай абалы калктын бул негизги булагында то-
бокелдиктин активдүү тармактарынын болуусун далилдейт. 

ВИЧ-инфекциянын өзгөчөлүгү 
– бул далайга созулган жашырын мез-
гил, адамда ВИЧ бар экенин (ВИЧ-
позитивдүү экенин) лабораториялык 
ыкмалар менен гана аныктоого болот. 
Ооруган адам өзүн оорулуумун деп 
сезбейт, бирок ВИЧти башкаларга жу-
гузушу мүмкүн.
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Эпидемиянын өнүгүүсү калктын инфекциянын жайылуусу 
жогорку деңгээлдеги подгруппалары менен жалпы калктын орто-
сундагы өз ара байланыштын жыштыгы жана жаратылышы менен 
аныкталат.

Сандык мааниси: калктын болбогондо эле бир белгилүү под-
группасында жалпысынан жайылуу көрсөткүчү 5 пайыздан жого-
ру. ВИЧтин жайылуу көрсөткүчү шаар жергесиндеги кош бойлу-
улардын арасында 1 пайыздан төмөн.

Генерализациялашкан эпидемия

• Принциби: генерализациялашкан эпидемияда ВИЧ жал-
пы калктын арасына туруктуу жайылган. Жогорку тобокелдикте-
ги коркунуч пайда болгон калктын подгруппалары ага карбастан 
ВИЧтин жайылуусуна мурдагыдай эле пропорционалдуу эмес 
жогору салым кошо беришет, калктын подгруппаларынан көз ка-
ранды эмес, калктын инфекцияны жугузуп алуунун жогорураак 
коркунучу туулган калктын подгруппасына көз карандысыз, эпи-
демияны үзгүлтүккө учуратпоо үчүн кеңири калктын арасындагы 
жыныстык катнаш жеткиликтүү болот.

• Сандык мааниси ВИЧтин жайылуу көрсөткүчү кош бойлуу 
аялдардын арасында дайым 1 пайыздан жогору.
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Даталар, фактылар, окуялар

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

1981. Дүйнө жүзүндө СПИДдин биринчи учуру катталган (АКШ)

1983. СПИДдин табияты аныкталып, адамдын иммундук жетиш-
сиздигинин вирусу табылган. (Люк Монтанье (Франция) жана Роберт 
Галло (США) бири биринен көз карандысыз кийин ВИЧ деп аталган 
вирусту ачышкан

1987. Мурдагы Советтер Союзунда ВИЧ-инфекциянын биринчи 
учурлары табылган

1987. Кыргыз Республикасында СПИДди диагностикалоочу би-
ринчи лабораториялар уюштурулган

1987. СПИД боюнча БСУнун Глобалдык программасы бекити-
лген. Бүткүл дүйнөлүк Саламаттык сактоо ассамблеясы СПИД менен 
күрөшүүнүн глобалдык стратегиясын кабыл алган.  БУУнун Гене-
ралдык Ассамблеясында талкууланган биринчи оору – СПИД оорусу 
болду

1988-1989. Балдарга ВИЧти жугузуу учурлары Волгоград, Элиста, 
Ставрополь шаарларында (Россия – мурунку Советтер Союзу) катталган

1989. Кыргыз Республикасында СПИДди алдын алуунун бирин-
чи 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 ВИЧ-
инфекциянын биринчи учуру катталган

1997.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында ВИЧ/СПИД 
менен күрөшүү үчүн Улуттук көп секторлуу координациялык коми-
тет түзүлгөн

1997. Кыргыз Республикасында БУУнун СПИД боюнча темати-
калык тобу түзүлгөн 

1998. Женевада СПИД боюнча ХII эларалык Конференция болуп 
өткөн, анда илимдеги прогресске карабастан, дарылардын кымбат-
тыгынан жана жоктугунан СПИДден миллиондогон адамдардын 
каза болуп жаткандыгы белгиленген

1996. “Кыргыз Республикасындагы СПИДди алдын алуу 
жөнүндө” мыйзам (биринчи) кабыл алынган
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ги2000. Апрелде Дакарда (Сенегал) билим берүү боюнча Бүткүл 

дүйнөлүк Форум болуп өтүп, 16� мамлекеттен 1000ден ашык өкүл 
катышкан. Бирден бир маанилүү маселелердин бири – СПИД панде-
миясы болгон. ВИЧ/СПИДдин жайылуусуна каршы күрөшүүдө билим 
берүү чоң күч экендиги жана билим берүү программалары ВИЧтин 
жаңы учурларынын кыскаруусуна көмөк бере тургандыгы таанылган.

2000. Миң жылдыктын Саммитинде миң жылдыктын 
өнүгүүсүнүн максаттары кабыл алынып, анын 8 максатынын (ал-
тынчысы) бири – ВИЧ/СПИД жана башка коркунучтуу оорулар ме-
нен күрөшүү деп каралган

2001. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 
2001-2005-жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИДди, жы-
ныстык жол аркылуу жугуучу инфекцияларды алдын алуу боюнча 
экинчи мамлекеттик программа бекитилген

2001. Нью-Йоркто БУУнун ВИЧ/СПИД боюнча Генералдык ассамбле-
ясынын атайын сессиясы болуп өтүп, 2010-жылга чейин ВИЧ/СПИД тарма-
гында күрөшүү ишине берилгендик жөнүндөгү Декларация кабыл алынган 

2001. Бириккен Улуттар уюмунун мүчө-мамлекеттери өзүлөрүнө 
2005-жылга көбүрөөк жапаа чеккен мамлекеттерде, ал эми 2010-
жылга дүйнөлүк масштабда жаштардын арасында ВИЧ-инфекци-
янын жайылуу деңгээлин олуттуу төмөндөтүү милдетин алышкан. 
ВИЧ/СПИДдин эпидемиясына жооп кылып, биринчи жолу глобал-
дык максаттар коюлган.

2003. Кыргызстан ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек менен 
күрөшүү боюнча Глобалдык фонддун АКШнын 17 миллион дол-
лардан ашык өлчөмүндөгү грантын алган 

2004. 200�-жылдын 29-июлундагы Кыргыз Республикасынын Билим 
берүү, жана маданият министрлигинин буйругу менен 200�-2005-жыл-
дарга билим берүү мекемелеринде ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча про-
грамма бекитилген

200�. Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзам 
(экинчи) кабыл алынган

200�. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын 
социалдык-маданий өнүгүү башкармалыгында ВИЧ/СПИД тармагын коор-
динациялоо жана мониторинг жасоо боюнча сектор уюштурулган

2006. БУУнун ВИЧ/СПИД боюнча Генералдык Ассамблеясынын 
атайын сессиясы болуп өткөн 

2006. 2006-жылдын 6-июлундагы Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн № �98 токтому менен 2006-2010-жылдарга Кыргыз Рес-
публикасында ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын социалдык-
экономикалык натыйжаларын алдын алуу боюнча үчүнчү мамлекет-
тик программа бекитилген 
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“1981-жылдан, оорунун биринчи 
учуру диагностикалангандан бери, им-
мундук жетишсиздиктин синдромунан 
(СПИДден) 25 миллион адам каза бол-
ду, бул адамзаттын тарыхындагы эң эле 
кыйратуучу эпидемия. Акыркы убакта 
дүйнө жүзүнүн көп региондорундагы 
антиретровирустук дарылоо жана кароо 
мүмкүнчүлүгүнүн жакшыргандыгына 
карабастан, 2005-жылы СПИДдин эпиде-
миясы �,1 миллион адамды алып кетти, 
анын ичинен жарым миллиондон ашыгы 
(570000) балдар. 

ВИЧ менен жашаган адамдардын жалпы 
саны эң жогорку деңгээлге жетти: адис-
тердин баалоосу боюнча бүгүнкү күнгө 
�0,� миллион адам ВИЧ менен жашаган-
дар. 2005-жылы дээрлик 5 миллионго жа-
кын адам инфекцияны жугузуп алышкан-
дар”1.

Дүйнө жүзүндөгү, КМШ 
өлкөлөрүндөгү жана 
Кыргызстандагы ВИЧ-инфекция 
боюнча жагдай7

Эпидемиянын эпицен-
три акыркы төрт жылдын 
аралыгында ВИЧ/СПИДдин 
жаңы учурларынын эң жо-
горку өсүү темпи байкалган 
Батыш Европа жана Борбор-
дук Азия өлкөлөрүнө ооду. 
ЮНЭЙДСтин8 баалоосуна 
ылайык, бул региондо ВИЧ/
СПИД менен жашаган адам-
дардын бардыгы чоңдордун 
жалпы санынын 0,9 пайы-
зын түздү. Мындан жого-
ру көрсөткүчтөр Африкада 
жана Кариб бассейнинин9 
өлкөлөрүндө гана катталган. 
Батыш Европадагы жана Бор-
бордук Азиядагы эпидемия 
бул региондогу коомдун жаңы 
катмарын камтуу менен улам-
дан улам өсүүдө. 2005-жылда-
гы баалоо боюнча бул регион-
догу ВИЧ менен жашаган адамдардын саны 1,6 миллионго жеткен 
– он жылга жетпеген убакытта бул сан жыйырма эсеге көбөйгөн.

200�-жылга салыштырганда Батыш Европада жана Борбордук 
Азияда СПИДден каза болгон адамдардын саны 2005-жылы эки 
эсе көбөйүп жана баалоолор боюнча 62000 чоңдор менен балдарды 
түзгөн (ушуну менен бирге АКШ жана Чыгыш Европада СПИД-
дин кесепетинен каза болуу төмөндөп жана 200�-жылы АКШда 
17-18 миң, Европада 200�-жылы 270000ге жакын адамды түзгөн). 
Бул региондогу ВИЧ менен жашаган адамдардын көпчүлүгүн жа-
штар түзөт; 2000-жылдан 200�-жылга чейин катталган инфекция-
нын 75 пайызы �0 жаштан төмөнкү жаш курагындагыларга туура 
келет (Чыгыш Европада буга ылайыктуу цифра �� пайызды түздү) 
(Euro HIV, 2005). Көпчүлүгү ВИЧти инъекциялык баңгилерди пай-
даланган эркек-шериктеринен жугузуп алышкан жапаа тарткан 
аялдардын саны өсүүдө.

ВИЧ менен жашагандардын негизги салымы эки өлкөгө 
– Россия Федерациясына жана Украинага туура келет. Европа 

7.  СПИД эпидемиясынын өнүгүүсү. Декабрь 2005-ж. ЮНЭЙДС, БСУ. 2-бет.
8  БУУнун ВИЧ/СПИД боюнча Биргелешкен Программасы.
9  Эпидемиянын босогосунда. Россиядагы СПИДге каршы күрөштөгү кечиктирилгис чаралар. 

АКШнын жумушчу тобунун доклады – Россия ВИЧ/СПИДге каршы күрөшүүдө. АКШ, 200�-
ж. 5-бет.
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өлкөлөрүнүн ичинен эң ири эпидемия Россия Федерациясында 
белгиленген10. АКШнын жумушчу тобу жүргүзгөн изилдөөнүн 
кириш сөзүндө Россия 200�-жылы: “Статистика коркунучтуу, про-
гноз кайгылуу... ВИЧ/СПИД эпидемиясынын терс натыйжасы эки 
өлкөнүн калкы, экономикасы жана улуттук коопсуздугу үчүн абдан 
зор. Ошого карабастан үмүт бар...” деп айтылган. АКШнын Мам-
лекеттик секретары Колин Пауэл Москвадагы чыгып сүйлөгөн 
сөзүндө: “Бүгүн биздин планетада эң коркунучтуу массалык жо-
готуучу курал – бул СПИД оорусун козгогон иммундук жетишсиз-
диктин вирусу (ВИЧ) ”11 деп белгилеген.

Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү ВИЧ/СПИДдин жайылуу-
су 0,2 пайыздан жогору болбогондугуна карабастан, жалпы кат-
талган инфекциялардын саны өсүүдө12. Динамикалуу эпидемия 
Өзбекстанда белгиленген. 1999-жылы бул жерде ВИЧтин 28 гана 
учуру катталган; өткөн жылы ВИЧ-инфекциянын жаңы учурла-
ры 2016ны түзгөн, натыйжада ВИЧ-инфекциянын жалпы саны 
5600дөн ашты. Инъекциялык баңгилерди пайдалануу эпидемия-
нын өнүгүүсүнүн башкы күчү болуп, эпицентри өлкөнүн борбор 
шаары болгон Ташкентте жана ага жанаша райондордо жайгаш-
кан. Эпидемиянын өнүгүүсүнө бирин бири коштогон инъекциялык 
баңгилерди пайдалануу менен коммерциялык секс көмөктөш1�.

Мындай тенденциялар эпидемиянын масштабынын кичи-
некей болгондугуна карабастан Кыргыз Республикасында дагы 
байкалууда. 1990-жылдардагы социалдык-экономикалык жана со-
циалдык-саясий кыйынчылыктар менен шартталган баңгилерди 
пайдалануу СПИД эпидемиясынын кыймылдатуучу негизги күчү 
болуп эсептелет. Кыргызстанда “официалдуу баалоо боюнча 
чоңдордун 2 пайызынан кем эмеси баңгилерди пайдалангандыгы-
на байланыштуу, ВИЧтин тез жана кеңири жайылуусу үчүн абдан 
чоң потенциал бар”1� деп БСУ менен ЮНЭЙДС билдирет.

Кыргызстандагы ВИЧ-инфекциянын биринчи учуру 1987-
жылы Бишкек шаарында аскер учкучтарынын мектебинде окуп 
жаткан африкалык өлкөлөрдүн биринин жаранынан катталган. 
1987-жылдан 1991-жылга чейин жалпысынан алган да бул мек-
тептин чет элдик студенттеринин ичинен 15-инфекцияны жугуз-
ган чет элдик жаран катталган. 1995-жылдан баштап Кыргызстан-
га доктур Назаралиевдин клиникасына баңгиликтен дарыланууга 
келген КМШнын жарандарынан катталган. Бүткүл дүйнөлүк са-
ламаттык сактоо уюмунун Европалык регионалдык бюросу 1996-
жылга чейин Кыргызстанды өз жарандарынын арасында ВИЧ-ин-
фекция жок жалгыз өлкө деп эсептеген. Биринчи ВИЧти жугузуп 

10  СПИД эпидемиясынын өнүгүүсү. Декабрь 2005-ж. ЮНЭЙДС, БСУ. �7-бет.
11  Эпидемиянын босогосунда. Россиядагы СПИДге каршы күрөштөгү кечиктирилгис чаралар. 

АКШнын жумушчу тобунун доклады – Россия ВИЧ/СПИДге каршы күрөшүүдө, АКШ, 200�-
ж. �-бет. 

12  СПИД эпидемиясынын өнүгүүсү: абал 200�-жылдын декабрына. ЮНЭЙДС/БСУ, Женева, 
Швейцария, 200�, 55-бет.

1�  Ошол эле жерде, 55-бет.
1�  Ошол эле жерде, 56-бет.
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алган мекендеш Бишкек шаарында 1996-жылы катталган. 1998-
жылдан баштап учурларды өлкөнүн региондорунан каттоо баш-
талган. 2001-жылдын 1-февралына Кыргыз Республикасында ме-
кендештердин арасында бардыгы биригип 1� учур, анын ичинен � 
учуру областардан табылган.

Кыргызстанда ВИЧ-инфекциянын эпидемиясынын тез 
өнүгүүсү 2001-жылдан баштап байкалууда. Акыркы 5 жылда 
өлкөдө официалдуу катталган ВИЧ менен жашаган адамдар-
дын жалпы саны 15,6 эсе өстү. Мекендештердин арасында бул 
көрсөткүч 52,6 эсе, ал эми көбүрөөк жапаа тарткан Ош областын-
да эпидемиянын мурунку мезгилине (1987-2000-жж.) салыштыр-
малуу 200 эсе көбөйдү. Бул ВИЧ (ЛЖВ) менен жашагандардын 
жалпы катталган санынын 77 пайызын түзгөн баңгилерди инъек-
циялык жол менен пайдалангандардын арасындагы ВИЧ-инфек-
циянын туталанышы менен байланышкан 15.

2006-жылдын 1-октябрындагы абал боюнча Кыргызстанда 
ВИЧ/СПИДдин 1019 учуру катталган (Кыргызстандын 920 жара-
ны жана чет элдик 99 жаран). Саламаттык сактоо министрлигинин 
баалоосу боюнча Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД менен 
жашагандардын анык саны 5 эсе жогору жана �500 адамга жетет. 
Жасалып жаткан аракеттерге карабастан, өлкө боюнча ВИЧ-ин-
фекциянын жайылуусу 
стабилдүү жогору болуп 
кала берүүдө. Ушуну 
менен бирге Ош облас-
тында ВИЧ-инфекция-
нын концентрациялан-
ган экинчи стадиясы 
белгиленген, атайын 
изилдөөнүн маалыма-
ты боюнча (дозордук 
эпидкөзөмөлдөө) инъек-
ция аркылуу баңгилерди 
пайдалангандардын 
арасында ВИЧ/СПИД-
дин жайылуусу 1�,6 
пайызды түздү16. 

ВИЧ-инфекция Талас областынан башка бардык областтарда 
катталган. 

ВИЧтин жайылышы артыкча ийне саюу жолу менен баңги 
пайдалануудан күчөдү. Өлкөдө ВИЧ айрыкча эркектер арасында 
жайылган. Ошол эле убакта ВИЧти жугузган аялдардын санынын 
көбөйүшү да байкалат. Акыркы 5 жылда алардын саны �� эсе өстү. 

15  СПИД Республикалык бирикмесинин маалыматы.
16  Кыргызстандагы ВИЧти дозордук эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн жыйынтыктары. Биш-

кек, СДС. 2005-ж.

Сүрөт. Кыргызстанда 1987-200�-жж. 
ВИЧ-инфекциянын официалдуу катталган 

учурларынын саны
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2001-жылы аялдар бар-
дык ВИЧ менен оору-
гандардын 8 пайызын 
түзсө, 2005-жылы 18 
пайызды түзүштү.

2005-2006-жылы 
ВИЧ менен ооруйт деп 
табылгандардын үчтөн 
бир бөлүгү (�1 пайыз) 
аялдар болуп саналат17. 
ВИЧ менен жашаган 
аялдардын жана алар-
дан төрөлгөн оорулуу 
балдардын санынын өсүшү ВИЧтин баңги пайдалангандарда гана 
эмес, жалпы баарына жайылганын айгинелейт. ВИЧ менен оору-
ган энелерден 27 бала төрөлүп, экөөнөн ВИЧ табылган.

Гендердик фактор

Көпчүлүк коомдо кыз-келиндер эркектерге караганда ВИЧти 
жугузуп алуу коркунучуна көбүрөөк кабылышат, анткени кыз-
келиндердин экономикалык статусу алардын ден соолугуна кор-
кунуч келтирбеген коопсуз жашоо стратегияларын тандап алуу 
мүмкүнчүлүгүн азайтат.

Гендер маселеси «аялга» жана «эркекке» мүнөздүү жүрүм-
турум үлгүсүн аныктаган коомдук ишенимди, салт-санааны ча-
гылдырат. Көпчүлүк учурда, сексуалдык мамилелерди аныктаган 
эрежелер аялдар жана эркектер үчүн айырмалуу болуп, эркектерге 
бүт бийлик берилет. Ошондуктан көпчүлүк аялдардын, алардын 
ичинде күйөөсү бар аялдардын ВИЧти жугузуу коркунучунун 
фактору болуп шериги – эркек адамдын сексуалдык жүрүм-туру-
му эсептелет. 

Мындан тышкары, оорунун жайылышы аялдарга оор на-
тыйжа алып келет, анткени алар эне, жубай, эже, чоң эне катары 
ВИЧти жугузуп алган туугандарын багуу жана аларга кам көрүү 
жүгүн тартышат.

Гендердик теңсиздик социалдык, маданий, экономикалык 
жана саясий теңсиздик менен чогуу жүрөт. Бул факторлор бардык 
курактагы эркектерге жана аялдарга тийип өтөт. Аялдар биология-
лык жактан эркектерге караганда ВИЧти тез кабыл алгыч келишет. 
Көптөгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, эркектен аялга жыныстык 
катнаш учурунда ВИЧти жугузуу аялдан эркекке өткөнгө караган-
да 2 эсе көп кездешет. Жашы өтүп калган аялдарга караганда жаш 
кыз-келиндер биологиялык жактан тез кабылдагыч келишет.

Гендерге байланышкан терс көрүнүштөр менен күрөш 
жүргүзүү ВИЧ/СПИД жугуштуу оорусуна жооп катары 
17. СПИД Республикалык бирикмесинин маалыматы.

Сүрөт. 2006-жылдын 1-январына карата 
Кыргызстандын региондорундагы абал
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өткөрүлүүчү глобалдык иш-чаралар үчүн эң маанилүү болуп эсеп-
телет. ВИЧ/СПИД менен күрөшүү ишине гендердик теңсиздик, 
Жактоо Декларациясы (2001) белгилегендей, оорунун жайылышы 
үчүн жагымдуу шарт түзөт. 

Декларацияга кол койгон мамлекеттер, анын ичинде Кыр-
гызстан кыз-келиндердин ВИЧти жугузуп алуудагы алсыздыгын 
жоюу үчүн көп секторлуу стратегияны иштеп чыгып жана аткару-
уга милдеттенме алышты.

Гендердик теңдик, гендердик нормалар жана мамилелер

Жыныстык турмуш, нике жана төрөлүү практикасынын месе-
лелери менен бирге гендердик теңсиздик, ошондой эле гендердик 
нормалар, мамилелер; терс көрүнүштөгү салттык практика; аялдар 
менен кыздарды агартууга тартуудагы көргөзүлгөн каршылыктар; 
аялдар үчүн өз ден соолуктарын кароого жана сактоого маалымат 
алуунун жоктугу; ошондой эле алардын экономикалык, социал-
дык, укуктук жана саясий мүмкүнчүлүктөргө тартылуудагы адек-
ваттуу эмес мүмкүндүгү, ВИЧти натыйжалуу алдын алуу ишине 
болгон негизги контекстуалдык бөгөттөр болуп саналат. 

Дүйнө жүзүндөгү аялдар менен кыздардын инфекцияга бол-
гон алсыздыгы теңсиздиктин жайылуусу менен бирге экономика-
лык, социалдык жана маданий ошондой эле адамдын коопсузду-
гун камсыз кылуу сферасындагы факторлор менен шартталган. 

ЮНЕЙДС башчылык кылган Аялдар жана СПИД проблема-
лары боюнча глобалдык коалиция аялдардын ВИЧке карата бол-
гон алсыздык проблемаларын чечүүдө жети негизги аракеттенүү 
сферасын аныктады, атап айтканда: 

1. Жаш аялдар менен кыздардын арасында репродуктивдик ден 
соолугун жакшыртууга өзгөчө көңүл бөлүү менен ВИЧ-ин-
фекциянын алдын алуу. 

2. Аялдарга карата болгон зордук-зомбулукту төмөндөтүү.

�. Аялдар менен кыздар үчүн жеке менчик жана мураска ээ бо-
луу укуктарын коргоо.

�. Аялдар менен кыздар үчүн кароо жана дарылануу кызмат 
көрсөтүүлөрүндөгү тең мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу.

5. Аялдар менен кыздарга өзгөчө көңүл буруу менен, общи-
нанын деңгээлинде аларды кароону жакшыртуу процессин 
колдоо;

6. Аялдар үчүн презервативдер менен бирге болгон алдын 
алуу каражаттарына мүмкүндүктү камыз кылуу, ошондой 
эле жаңы технологияларды иштеп чыгуу максатындагы 
изилдөөлөрдү колдоо;

7. Кыздар үчүн жалпы билим алууну камыздандырууга багыт-
талган күч-аракеттерди дайыма колдоо. 
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Глобалдык масшабдагы эпидемиянынын феминизациясынын 
өсүүсүн артка кетенчиктетүү үчүн гендердик теңдикти орнотуу мак-
сатын көздөгөн бардык тармактардагы аракеттер зарыл болуп сана-
лат.

Андан тышкары, гендердик теңсиздик факторлоруна көп 
мөөнөттүү аракеттенүүнү камсыздандыруу үчүн бул процесске эр-
кектер менен балдарды тартуу маанилүү болуп эсептелет.

Көпчүлүк убакта аялдар менен кыздардын ВИЧке болгон 
өксүктүгү эркектерден көз каранды болгондугуна карабастан, алар-
ды тартуу маанилүү. Ошондой эле эркектин жаратылышы жана 
гендер жөнүндөгү түшүнүктөрдөн келип чыккан коомдук нормалар 

эркектердин ВИЧке болгон 
өксүктүгүн жогорулатат, ан-
ткени алар эркектердин ден 
соолугуна коркунуч кел-
тирген жүрүм-турумду кол-
дошот жана аларды коргоо 
үчүн зарыл маалыматты жана 
кызматты алууга мүмкүндүк 
беришпейт. Эркектер аял-
дар сыяктуу эле гендердик 
нормалардан көз каранды, 
ал эми алардын жүрүм-туру-
му салттык көз караштарды 
жана күтүүлөрдү чектейт. 

Эгерде биз эркектерди 
ВИЧ-инфекциядан кандай коргосок, так ошондой эле аялдарды кор-
гогубуз келсе, ошондой эле ВИЧ-инфекциянын алдын алууда эркек-
тер жоопкерчиликтүүрөөк ролду ойносун десек, мунун бардыгын 
өзгөртүү керек. Эркек балдардын социализациясын гендердик нор-
маларга багыттоо менен өзгөчө көңүлдү аларга буруу керек

Продуктивдүү 
курактагы адамдар-
да ВИЧ көбүрөөк 
кездешет. ВИЧ ме-
нен ооруган 1� адам 
– 18 жашка чейинки 
балдар, анын ичинен 
7сү 5 жашка чейин-
ки жаш балдар. Оору 
деп табылгандардын 
85 пайызы 20-�0, �7 
пайызы 20-29, �8 
пайызы �0-�0 жаш 
курагындагылар.

Сүрөт. 1987-200�-жж.  Кыргызстандагы 
ВИЧ-инфекциянын жайылышынын 

аялдар    жана эркектер арасында 
официалдуу катталган учурларынын  

пайыздык (% тик) катышы

Сүрөт.  ВИЧтин жаш курак боюнча 
бөлүштүрүлүшү
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ВИЧ деп табылгандардын ичинен 89 адам дүйнөдөн кайтты, 
анын ичинен 5 аял, бирөө жаш бала. 5� адам СПИДдин кесепети-
нен, калгандары баңгини кабыл алуу өлчөмүн көбөйтүп жиберген-
ден, алкоголдук ичимдиктер менен уулануудан жана башка кыр-
сыктардан, өзүнө-өзү кол салуудан көз жумушту.

Алдын алуу программаларынын натыйжалуу ишке ашы-
рылып жаткандыгына карабастан оорунун жайылышы токтобой 
өсүүдө. ВИЧти 
жугузуп алган-
дардын саны жы-
лына 20 пайыз 
өсүшүн күтүүгө 
болот, кийин аз-
дан төмөндөшү 
мүмкүн. Ошен-
тип 2010-жылы 
ооругандардын 
саны 9 000 адам-
га жетиши ык-
тымал. БУУнун 
СПИД боюнча 
Б и р г е л е ш к е н 
программасынын берген баасы боюнча, кийлигишүү чаралары 
менен 2010-жылга ВИЧтин жаңы жугуза турган 29 миллион учу-
рун болтурбай коюуга болот. Бул Кыргызстандын жарандарынын 
арасындагы ВИЧ-инфекцияны жаңы жугузуунун 2� 000-�0 000 
учурун түзөт.

Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар (ЖЖЖИ)

Акыркы 10 жылдын ичинде (1995-2005) официалдуу маалы-
маттар боюнча �� 995 адам сифилис менен ооруган19. Жаңы жу-
гузуу учурлары стабилдүү төмөндөгөнүнө карабастан, сифилис 
менен ооругандардын саны 1991-жылга салыштырмалуу 20 эсе 
көп. Эсепке алынбаган көмүскө учурлардын деңгээли да жогору. 
Дозордук эпидемиологиялык көзөмөлдөөнүн берген маалыматы 
боюнча Бишкек жана Ош шаарларындагы дерматовенерология-
лык ооруканалардын пациенттери менен түрмөдөгүлөрдүн 2�,� 
пайызы, баңгини ийне саюу жолу менен пайдалангандардын 1�,6 
пайызы, сойкулардын 27,2 пайызы жана ошондой эле боюнда бар 
аялдардын 2,8 пайызы текшерүү учурунда сифилис антителдери-
не оң жыйынтык берүүчүлөр болуп табылган18.

Жыныстык катнаш аркылуу жугуучу оорулар бир жагынан 
ВИЧти жугузуу коркунучун көбөйтсө, экинчи жагынан бул адам-
дардын чоң тобу адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусун 
(ВИЧ-инфекция) жугузуп алышы мүмкүн экендигин күбөлөйт.

18 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык тери-венеро-
логиялык диспансеринин маалыматы. Бишкек, 2005-жыл.

Рис.Соотношение женщин и мужчин из числа 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в стране
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Кыргыз Республикасынын 
жаштар арасында ВИЧ/СПИДди 
жана баңгиликти алдын алуу 
боюнча саясаты. Мыйзам 
чыгаруу жана нормативдик 
укуктук базасы

Кыргыз Республикасында ВИЧ/
СПИДдин жайылышы өлкөнүн эконо-
микалык жана социалдык өнүгүшүнө 
олуттуу көйгөй түзүп жатат. Кыр-
гыз Республикасынын өкмөтү бул 
көйгөйдүн маанилүү экендигин өз 
учурунда аныктоо менен өлкөбүздөгү 
мекендештирибиздин бири ВИЧ-ин-
фекция менен ооругандыгы катталган 
учурдан баштап эле ВИЧ-инфекцияны 
жоюу чараларын көрө баштаган. 1996-

жылы ”Кыргыз Республикасында СПИДди алдын алуу” мыйзамы-
нын кабыл алынышы Кыргыз Республикасында 1997-2000-жыл-
дарга ВИЧ-инфекцияны жана жыныстык жол аркылуу жугуучу 
ооруларды алдын алуунун биринчи Улуттук программасын бекит-
ти. Бул программа ВИЧ/СПИДди медициналык гана көйгөй бол-
бостон, өнүгүүдөгү көйгөйлүү маселе катары карап, программа-
ны ишке ашырууда менчик формасына жана кайсы ведомствого 
тиешелүү экенине карабастан, бардык мамлекеттик структуралар-
дын катышуусун талап кылды.

Мамлекеттик программаны иш жүзүнө ашыруу үчүн бардык 
областык жана муниципалдык жетекчиликтер, 7 министрлик, 5 ад-
министративдик ведомство, Кыргызстан мусулмандарынын Диний 
башкармалыгы ВИЧ/СПИД боюнча өздөрүнүн жекече программа-
ларын иштеп чыгышты. Ушундай эле программа Билим берүү ми-
нистрлиги тарабынан 200�-жылы иштелип чыгып министрликтин 
буйругу менен бекитилди.

2005-жылы өлкөдө ВИЧ-инфекциянын жайылуусунун 
өзгөрүшү жана жаңы эларалык демилгелердин кабыл алынышы 
менен “Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД” аттуу жаңы мый-
зам кабыл алынды. 2006-жылы 6-июлда Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн № �98 токтому менен Кыргыз Республикасында 2006-
2010 жылдарга ВИЧ/СПИД эпидемиясын алдын алуу жана анын 
социалдык-экономикалык натыйжалары жөнүндөгү үчүнчү мам-
лекеттик программа бекитилди. Бул мамлекеттик программанын 
аткарылышын координациялоону күчөтүү максатында Кыргыз 
Республикасынын Премьер-министринин Аппараты алдындагы 
социалдык жана маданий өнүгүү башкармалыгында ВИЧ/СПИД 
боюнча программаларды координациялоо жана мониторинг жасоо 

“Эпидемиянын өнүгүшүн 
токтотуш үчүн, бардык өлкөлөр 
билим секторлорунун, маалы-
мат берүүнүн жана медико-са-
нитардык тейлөөнүн күчү ме-
нен эпидемияны алдын алууга 
басым жасашы керек” 

(ЮНГАССтын Декларациясы, 
2001-жыл, 18-бет).
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“Бардык балдардын укугун сак-
тоо менен гана өлкөлөр тынчтыкты  
камсыз  кылуу жана өнүктүрүү жа-
гындагы өз максаттарына жетише 
алышат” 

(Кофи А.Анан “Балалык 
– коркунучта” китеби, Дүйнөдөгү 

балдардын абалы, 2005-ж.)

боюнча бөлүм түзүлдү. Ал түгүл, 1997-жылы Кыргыз Республика-
сынын өкмөтүнүн алдында ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек 
боюнча түзүлгөн Өлкөлүк көп секторлуу координациялык коми-
тет – СМКК кайра өзгөртүлүп түзүлдү. Бул комитеттин курамы-
на негизги министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери же 
алардын орун басарлары, массалык маалымат каражаттарынын, 
диндик уюшмалардын (конфессиялар), коммерциялык эмес уюм-
дардын өкүлдөрү жана ВИЧ/СПИД менен ооруган адамдар кирди. 
Комитетти вице-премьер-министр жетектеди. Комитеттеги алты 
техникалык бөлүмүнүн бирине – маалымат, билим берүү жана 
коммуникация бөлүмүнө Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
министринин орун басары жетекчилик кылды.

Кыргыз Республикасындагы жаштар саясатынын өнүгүшүнүн 
негизин өлкөдө ратификацияланган адамдын укугу жөнүндөгү 
эларалык Конвенция, анын ичинде баланын укуктары жөнүндөгү 

Конвенция түзөт. Бул Кон-
венцияга ылайык “Бала деп, 
ар бир 18ге жашы жете элек 
адам баласы эсептелет”. Кон-
венция балдардын чоңдор 
колдонуп жүргөндөй эле 
укуктарына (“жашоо укугу, 
дискриминацияланбоо уку-
гу, жеке инсандык кол тий-
бестиги, эркиндиги, жекече 

турмуш куруу укугу, коргонуу укугу, өз оюн билдире алуу, чогу-
луш-жыйындарга, бирикмелерге катышуу, билим алуу, ден соолук 
укугу”) балдар да ээ экендигин тастыктайт19. Так маалымат алуу 
укугу, өмүрүн коргоо, коопсуздук укуктары адам укугунун жалпы 
декларациясына киргизилген. Балдардын укугун ишке ашырууда 
Кыргызстандын Президенти жакында кол койгон “Кыргыз Респуб-
ликасынын балдар жөнүндөгү кодекси” маанилүү орунду ээлейт. 
Өспүрүмдөрдүн жана жаштардын укуктары Кыргыз Республика-
сынын Конституциясында (16.2 статья) каралган: “Кыргыз Рес-
публикасында ар бир адамдын жашоо укугу, ден соолугун коргоо 
укугу калетсиз”. Бул ВИЧти алдын алууда жаштарга так маалымат 
берүүнү жана коопсуз жүрүм-турумду камсыз кылат.

ВИЧ/СПИДди жана баңгиликти жоюу маселелери 2000-жылы 
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 200�-жылы кабыл алынган 
“Европа менен Борбордук Азиядагы шериктештик жана кызматта-
штык” жөнүндөгү Дублин декларациясында мындай делет: “2005-
жылга чейин 15-2� жаштагы эркек жана аялдардын жок дегенде 90 

19 Балдардын укугу жөнүндөгү Конвенция, 1, 6, 16, 17- статьялар.
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гиЮНЕСКОнун стратегиясы бо-

юнча жаштардын арасында ВИЧти 
алдын алуунун 5 приоритеттүү мак-
саты белгиленген:

1. Бардык деңгээлде үгүт ишин 
жүргүзүү.

2. Максаттуу багытталган маалы-
матты иштеп чыгуу. 

�. Коркунучту төмөндөтүү.
�. ВИЧ менен ооруган адамдарга 

жана алардын жакындарына кам-
кордук көргөзүү.

5. Институционалдык таасирди 
жеңүү.

пайызы, 2010-жылы 95 пайызы ВИЧ боюнча так маалымат, билим 
алууга жетишилсин. 

ВИЧ менен ооруу корку-
нучун төмөндөтүү үчүн зарыл 
болгон керектүү турмуштук 
жөндөм-шыктардын иштелип 
чыгышына жардам берүүчү 
ВИЧ боюнча жаштарга ар-
налган программаларга, өзү 
тең курактагыларга билгенде-
рин айтып берүү ыкмалары-
на тартылышына, булардын 
бардыгы жаштар, ата-эне, үй-
бүлө, агартуу жана медицина 
кызматкерлери менен толук 
кандуу биргелешкендиктин 
чегинде жүргүзүлүшүнө же-
тишилсин”. Мындан тышкары жаштардын жана өспүрүмдөрдүн 
жеке сырына, жекече турмушуна, илимий прогресстин жетишкен-
диктерин пайдаланууга болгон укугун коргоо алардын медицина-
лык достук кызматынан пайдалануусун камсыз кылат20.

Балдардын ВИЧ/СПИД тармагында укугун коргоо боюнча 
практикалык сунуштар «ВИЧ/СПИД жана адамдардын укугу» ат-
туу Эларалык жетектөөчү принциптерде берилет21. 8-принцип бо-
юнча мындай делет: «Мамлекеттер өз калкы менен биргелешип 
аялдар, балдар жана башка өксүк топтор үчүн жагымдуу жагдай 
түзүү менен теңсиздикти жана ар түрдүү ой-жорууларды четтетиши 
керек». F, g, h, i, j пункттарында балдардын жана өспүрүмдөрдүн 
жаш өзгөчөлүгүн жана жөндөмүн эсепке алуу менен, аларды «так 

жана толук ма-
алымат» менен 
камсыз кылуу, 
анын ичинде 
«ВИЧ/СПИДди 
мектептерде жана 
андан тышкары 
жерлерде алдын 
алуу каралган. 
Бул алардын жы-
ныстык турмуш 
маселелерине оң 
жана жоопкер-

20. “Европа менен Борбордук Азиядагы шериктештик жана кызматташтык” жөнүндөгү Дублин 
декларациясы. 200�, 1�-бет.

21 “ВИЧ/СПИД жана адамдардын укугу” аттуу Эларалык жетектөөчү принциптер. БУУнун 
адамдар укугу боюнча Башкы комиссарынын башкармалыгы жана БУУнун ВИЧ/СПИД 
боюнча Биргелешкен Программасы тарабынан бирге уюштурулган Экинчи эларалык кон-
сультацияда кабыл алынган “ВИЧ/СПИД жана адамдын укуктары”, Женева, 2�-25-сентябрь 
1996-жыл.



��

В
И

Ч
/С

П
И

Д
 ж

ан
а 

би
ли

м
 б

ер
үү

чилик менен мамиле кылуусуна көмөкчү болот. Аларга берилген 
маалыматта балдардын жекече турмушунун кол тийбестиги, ма-
алымат алууга укугун сактоо, сыйлоо менен катар ата-энелердин 
укуктары жана милдеттери каралышы зарыл (п.g)22. “Балдардын 
өздөрүн тарбиялоого катышуу укугу, өз оюн билдире алуу укугу 
жана алардын турмушуна тиешелүү чечимдерди алууга катышуу 
укугунун сакталышы алардын балдарга арналган ВИЧ программа-
ларды түзүүгө катышууга түрткү бериши керек”2�

Жаштардын арасында ВИЧ/СПИДди алдын алуу маселелери 
боюнча Кыргыз Республикасында мамлекеттик саясат калыпта-
нып жана мыйзам чыгаруу базасы түзүлгөн. 

Окуп жаткан жаштардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо 
Кыргыз Республикасынын “Билим жөнүндөгү мыйзамы менен 
бекемделген (�1- статья). Кыргыз Республикасынын “Мамлекет-
тик жаштар саясатынын негиздери” мыйзамынын (2002-ж.) 
1�-статьясы жалпы билим берүүчү мектептердин окуу программа-
сына сексуалдык тарбия берүүнү киргизүүнү карайт. Ушул эле ма-
селелер Кыргыз Республикасынын “Жарандардын репродуктив-
дик укугу” мыйзамынын 11, 2�, 2�, 25, 28, 29-статьяларына кир-
гизилген. Билим берүү уюмдарынын окуу программаларына ВИЧ/
СПИДди жана аны алдын алуу боюнча так маалымат алуу укугун 
“Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзам 
(2005-ж.) менен мамлекет гарантиялайт. Ушул мыйзамда ошондой 
эле ВИЧ/СПИД менен жашаган адамдардын жана ВИЧти жугузуп 
алган энелерден төрөлгөн балдардын укугу жана милдеттери бе-
китилген. ”Кыргыз Республикасындагы мамлекеттин көмөкчү 
жардамы” мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, ВИЧ/СПИД ме-
нен жашаган, ВИЧти жугузуп алган энелерден төрөлгөн балдарга 
ай сайын берилүүчү социалдык көмөкчү жардамдын өлчөмү бел-
гиленген.

22 «ВИЧ/СПИД жана адамдын укуктары» Эларалык жетектөөчү принциптер, �8-пункт.
2� Ошол эле жерде
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ВИЧти алдын алуунун натыйжалуу принциптери

ВИЧти алдын алуунун чаралары натыйжалуу иш жүзүнө ашу-
усу үчүн, сын көз менен карала турган жана программалар аларга 
негизделген бир катар жалпы принциптер бар.

ВИЧти алдын алуунун бүт аракеттеринин/программалары-
нын негизинде гендердик теңдик менен бирге адам укуктарын 
коргоо, урматоо жана пропагандалоо болушу керек. 

ВИЧти алдын алуу иш чаралары практикада натыйжалуу деп 
аталган жана таанылган чыныгы фактыларга негизделиши керек, 
ошону менен бирге мындай маалымат базаны кеңейтүүгө кошумча 
каражаттар каралуусу зарыл. 

Бул программалардын ишке ашуусу эпидемиологиялык, эко-
номикалык, социалдык жана маданий контекстке туура келишин 
эске алуу менен, ВИЧти алдын алуу программаларын жергиликтүү 
деңгээлде дифференциялоо жана адаптациялоо керек. 

Саясаттагы жана программаларды ишке ашыруудагы бүт 
таанылган натыйжалуу кийлигишүү чараларын колдонуу ме-
нен ВИЧти алдын алуу программалары өзүнүн көлөмү боюнча 
комплекстүү болушу керек. 

ВИЧти алдын алуу бүт өмүр бою ишке ашырылат; мына ушул 
себептен натыйжалардын узак мөөнөттүү планда гана анык боло 
турган фактысын моюнга алып, болгон кийлигишүү чараларын иш 
жүзүнө ашыруу жана ошондой эле изилдөөлөрдү жүргүзүү менен 
жаңы технологияларды иштеп чыгуу узак мөөнөттүү, туруктуу 
күчтөрдү талап кылат, демек бул күч-аракеттерди колдоо керек.

Чечүүчү натыйжаны камсыздандыруу жетишээрлик болуусу 
үчүн, ВИЧти алдын алуу программалары жеткиликтүү масштабда 
жана интенсивдүүлүктө болуусу талапка ылайык.

ВИЧти алдын алуу программалары ким үчүн пландаштыры-
лган болсо, ошол программалардын таасирин камсыздандыруу 
үчүн алардын жергиликтүү деңгээлде катышуусу чечүүчү фактор 
болуп саналат

ВИЧ-инфекцияны алдын алуудагы маанилүү програм-
малык аракеттер

1. ВИЧтин жыныстык жол менен берилүүсүн алдын алууну 
камсыздандыруу

2. ВИЧтин энеден балага берилүүсүн алдын алууну камсыз-
дандыруу

�. Зыянды төмөндөтүү боюнча иш чараларын кошуп, ВИЧтин 
инъекциялык баңгилер аркылуу берилүүсүн алдын алууну 
камсыздандыруу

�. Кандын запастарынын коопсуздугун камсыздандыруу
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5. Медициналык мекемелердин шарттарында ВИЧтин 
берилүүсүн алдын алууну камсыздандыруу

6. Конфиденциалдуулук жана макулдук берүү принципте-
рин пропагандалоо менен бирге өз ыктыяры менен ВИЧке 
тестирлөө боюнча кызматтарын кеңейтүүгө көмөктөшүү

7. СПИДге байланыштуу болгон дарылоо кызматтарына 
ВИЧти алдын алууну киргизүүнү камсыздандыруу

8. Жаштардын арасында ВИЧти алдын алууга өзгөчө маани 
берүү

9. Айрым адамдар инфекциядан сактана алуусу үчүн ВИЧке 
байланыштуу маалыматтандырууну жана агартууну камсыз-
дандыруу 

10.  ВИЧке байланыштуу болгон стигмага жана дискримина-
цияга каршы күрөшүү жана алардын бошоңдошуна умтулуу

11. Вакциналарды жана микробициддерди алууга богон 
мүмкүндүктү жана аларды колдонууга болгон даярдыкты 
камсыздандыруу
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ВИЧ/СПИД билим берүү сек-
тору үчүн чоң коркунуч туудурат 
жана учурда билимге болгон су-
роо-талапка жана билим сапатына 
таасир этүү менен “Билим бардыгы 
үчүн” программасынын максатына 
жетүүсүн үзгүлтүккө учурата баш-
тады.

(Билим берүүнүн Дакар 
форуму, 2000-ж.)

ВИЧ/СПИД билим берүү про-
цессин кетенчиктетип, артка тар-
тат… 

Джеймс Д. Вульфенсон, 
Бүткүл дүйнөлүк банктын 

Президенти. БУУнун 
Коопсуздук кеңешине 

кайрылуу, 2000-ж.

Кыргыз Республикасында ВИЧ/
СПИДди алдын алуу боюнча 
билим берүү системасынын орду 
жана милдети

Жаштардын ВИЧ/СПИДди жу-
гузуп алуу коркунучун азайтуу масе-
леси мамлекеттин бардык � програм-
масынын: 1997-2000 жана 2000-2005-
жылдарда ишин аяктаган 2-програм-
манын жана азыркы учурда иштеп 
жаткан “2006-2010-жылдарга Кыргыз 
Республикасында ВИЧ/СПИДди ал-
дын алуу жана анын социалдык-эко-
номикалык натыйжалары” аттуу �-
программанын негизги багыттарынан 
болуп саналат. Кыргыз Республика-

сынын Билим берүү жана илим министрлиги ВИЧти алдын алуу 
боюнча ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
рын, өкмөттүн токтомдорун жетекчиликке алуу менен жүргүзүп, 
БУУнун ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС сыяктуу атайын уюм-
дар сунуш кылган эларалык практикага таянат. Балдардын жана 
окуп жаткан жаштардын ден соолугун коргоо, коопсуз өмүр сүрүү 
көндүмдөрүн калыптандыруу маселелери Кыргыз Республика-
сынын Билим берүү системасын 2010-жылга чейин реформа-
лоо Концепциясынын негизги багыттарынан болуп эсептелет. 
Мектеп окуучуларын тарбиялоо концепциясынын өзөк багытта-
рынын бири болуп, балдарда жана өспүрүмдөрдө сергек жашоо 
мүнөзүн калыптандыруу саналат. Көп оорулардын, анын ичинде 
ВИЧ-инфекциянын келип чыгышына көмөкчү болгон коркунуч 
факторлор бир кыйла даражада өспүрүмдөрдүн жана жаштардын 
жашоо мүнөзүнө байланыштуу жана аны башкарууга мүмкүн. 
Бул багытта максатка жетүүчү иш-аракеттер болуп, “адептик-
жыныстык тарбия, ВИЧ/СПИД боюнча так жана толук маалымат 
берүү, коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүнө үйрөтүү, репродук-
тивдик ден соолукту коргоо жана баңгиликти алдын алуу болуп 
эсептелет”22�.

ВИЧ/СПИД багытындагы 
иш-чаралар Билим берүү минис-
трлигинин буйруктары менен 
бекитилген жумуш пландар-
дын жана 200�-2005-жылдарга 
ВИЧти алдын алуу боюнча про-
грамманын негизинде аткары-
лат. Бул программанын максаты 
– Кыргыз Республикасындагы 

2�.  Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин 200�-2005-жж. ВИЧти алдын алуу 
боюнча программасы.
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окуган жаштардын арасында маалымат-билим программаларын 
өнүктүрүү, баңгиликти алдын алуу жана коопсуз жүрүм-турумду 
калыптандыруу аркылуу ВИЧтин жайылышын алдын алуу.

ВИЧти алдын алуу тармагындагы иш-чаралар өлкөнүн бар-
дык окуу жайларында жүргүзүлүп жатат. Билим берүү министр-
лигинин ВИЧти алдын алуу боюнча саясаты иштелип чыккан. 

«Жашоонун сергек мүнөзү» сабагын окутуу үчүн 500 мугалим да-
ярдалган. 1999-жылы мугалимдер үчүн колдонмо иштелип чыгып, 
2001-жылы ал кайра толукталып басылып чыккан. Борбордун 
жана өлкөнүн региондорунун бир катар мектептерине предметти 
киргизүү жүргүзүлгөн. ВИЧти жана баңгиликти алдын алуу боюн-
ча иш-чаралар эксперименталдык курстарда же факультативдик 
сабактарда милдеттүү түрдө өткөрүлөт. Мектептерде, орто жана 
жогорку атайын окуу жайларда ВИЧ маселелерине байланыштуу 
болгон аудиториядан сырткары иш-чаралар – акциялар, тегерек 
столдор, дискотекалар өткөрүлөт. Өлкөдө ВИЧти алдын алуунун 
жаштарга арналган программаларын иш жүзүнө ашырган бир ка-
тар өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдар иш алып барат. 
Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн эларалык уюмдардын эсеби-
нен каржылануучу кошумча каражаттар тартылган. 

Эларалык уюмдар (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНЕ-
СКО), СПИД борборлору, наркологиялык жана венерологиялык 
диспансерлер жана кабинеттер менен байланыш жөнгө салынган. 
Глобалдык фонддон ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгекке кар-
шы күрөшүү боюнча жаштар арасында ВИЧти алдын алуу про-
граммасын ишке ашыруу үчүн гранттар алынды. Жалпы билим 
берүүчү мектептердин окуучулары үчүн «Дени сак мектеп» жана 
«Дени сак муун» долбоорлорун киргизүүнү баштоо, базалык би-
лимдерди түптөөгө жана ден соолук маданиятын калыптандырып, 

аны сактоодо жоопкерчилик мамилеге үйрөтөт. Бул долбоорлор-
дун чегинде 1-8 класстардын окуучулары үчүн 

«Ден соолук» маданияты окуу программа-
сы 9-11-класстар үчүн ВИЧ/СПИДди, жы-
ныстык жол аркылуу жугуучу оорулар 

(ЖЖЖО) менен баңгиликти алдын 
алуу боюнча тематика-
лык бөлүмдөр, ата-эне-
лерди жашоонун сергек 
мүнөзүнө окутуу үчүн 
окуу-усулдук комплек-
си, ата-энелер жана пе-
дагогдор үчүн берилген 
көйгөй боюнча термин-
дердин кыскача сөздүгү 
иштелип чыкты. Бул 
иштелип чыккан про-
граммалар жана маа-
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лымат-методикалык материалдар апробациядан өткөндөн кийин 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 
жана Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилип, рес-
публиканын мектептерин камсыз кылуу үчүн массалык тиражда 
басылып чыгарылат.

Ушундай эле иш-чаралар Эмгек жана социалдык коргоо ми-
нистрлигинин баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарында да 
жүргүзүлүүдө 

Бирок бул иш-чаралардын факультативдик сабактарда жана 
аудиториядан сырткары өткөрүлүшү сергек жашоо мүнөзүн ка-
лыптандыруу боюнча даярдалып коюлган кесипчилик лицейлер-
дин педагогдорунун мүмкүнчүлүгүн колдонууга шарт түзбөйт. Би-
лим берүү уюмдарынын бул жагдайдагы ишкердүүлүгү айрыкча 
айыл жеринде дагы эле жеткиликтүү эмес. Окутуу программала-
рынын андан ары өнүгүүсү үчүн даярдалган мугалимдердин же-
тишсиздиги, аларга саатына төлөнүүчү акынын бекитилген сис-
темасынын жоктугу тоскоолдук кылат. Жогорку жана кесипчилик 
билим берүү системасына ВИЧти жана баңгиликти алдын алуу бо-
юнча окутуу программалары киргизиле элек. Ата-энелер жана ко-
омчулук менен иш жүргүзүлбөйт. Ушундай себептердин жана кээ 
бир жарандардын терс мамилесинин натыйжасында ВИЧти алдын 
алуу жана сексуалдык тарбия берүү боюнча киргизилген “Жашо-
онун сергек мүнөзү” колдонмосу 200�-жылы алынып салынды. 7-
11 класстардын окуучулары үчүн киргизилген адептик-жыныстык 
тарбия боюнча сабактар үй-бүлө тарбиясы сабагына өзгөртүлдү.

ВИЧ/СПИДди алдын-алуу ишин уюштуруудагы негизги 
программалык артта калуулар:

• ВИЧ/СПИД тармагында жаштарды жана калктын калың 
катмарын окутуу, агартуу иштери боюнча мамлекеттик көп 
баскычтуу системанын жана окутуу программаларынын 
мамлекет тарабынан каржылануусунун жоктугу;

• максаттуу топтор жана даярдалган адистер үчүн ВИЧти ал-
дын алуу боюнча маалымат-методикалык материалдардын 
жетишсиздиги;

• мектеп окуучуларын жана жаштарды алдын алуучу програм-
малар менен камсыз кылуунун чектелгендиги;

• педагогдорду окутуунун жана диплом алгандан кийинки да-
ярдоо системасынын жоктугу;

• жаштар арасында ВИЧти алдын алуу боюнча долбоорлор 
менен программаларды баалоо жана мониторинг жасоо сис-
темасынын жоктугу.

Кыргыз Республикасында 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД-
ди алдын алуу жана анын социалдык-экономикалык натыйжалары 
боюнча Мамлекеттик программа жаштар арасындагы ВИЧ-ин-
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фекциянын, жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын жана 
баңгиликтин жайылышына жол бербөө максатын койгон “Жаштар 
үчүн коркунучту азайтуу” стратегиясын негизги стратегия катары 
эсептейт.

Бул стратегиянын милдеттери:
1. Жаштар арасында ВИЧ/СПИДди жана баңгиликти алдын 

алуу боюнча программаларды саясий, укуктук, каржылык 
жана коомдук жактан колдоону камсыз кылуу.

2. Билим берүү жана илим министрлигинин, Эмгек жана соци-
алдык коргоо министрлигинин нормативдик-усулдук базас-
ын жана кадрлар боюнча мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү.

�. Жаштардын мамлекеттик билим системасынан ВИЧ/СПИД/
ЖЖЖО, баңгиликке байланышкан маселелер боюнча ма-
алымат 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 жа-
штар үчүн маалымат-билим берүү программаларын ылайык-
тап иштеп чыгып, жайылтуу.

Бул берилген стратегиянын иш-чаралары койгон милдеттер-
ге ылайык иштелип чыгып, өлкөдөгү бардык окуу жайлардагы 
милдеттүү билим берүү программаларына колдоо көрсөтүүгө жана 
көчө таптап жүргөн балдар менен иш жүргүзүүнү өнүктүрүүгө ба-
гытталган (Мамлекеттик программа, 2-тиркеме).

Кыргыз Республикасында 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД-
дин эпидемиясын алдын алуу жана анын социалдык-экономикалык 
натыйжалары боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашырууда 
билим берүү башкармалыгынын жетекчилеринин, мектептин, орто 
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кесип берүү окуу жайларынын мүдүрлөрүнүн, жогорку окуу жай-
лардын ректорлорунун алдында төмөнкүдөй жоопкерчиликтүү 
милдеттер турат::

• ВИЧти алдын алуу боюнча мектептин, колледждин, лицей-
дин окуучулары, орто жана жогорку окуу жайлардын сту-
денттери үчүн иш-чаралардын планын иштеп чыгуу; 

• Билим берүү башкармалыгында, мектептерде, кесипчилик 
билим берүүчү лицейлерде, колледждерде, орто жана жо-
горку окуу жайларда жаштардын жана өспүрүмдөрдүн ден 
соолугун коргоо боюнча административдик-жетекчиликтин 
кызматкерлери, педагогдор, врачтар, ата-энелер, окуучулар, 
студенттер, айыл өкмөтүнүн жана жергиликтүү коммерци-
ялык эмес уюмдардын өкүлдөрү катышкан комитеттерди 
түзүү;

• Билим берүү башкармалыгында, ар бир окуу жайда адми-
нистративдик башкаруу кызматкерлеринин арасынан ВИЧ/
СПИД/ЖЖЖОну алдын алуу боюнча иш-чараларды аткару-
уга жоопкерчиликтүү кызматкерди дайындоо;

• ВИЧ/СПИД/ЖЖЖОну алдын алуу боюнча сабактарда жана 
аудиториядан тышкары иштерде жылына 20 сааттан кем 
эмес өлчөмдө тематикалык бөлүмдөрдү окутууну камсыз 
кылуу;

• ВИЧ/СПИД боюнча иш-чаралардын аткарылышына монито-
ринг жасоо, жыл сайын билим берүү башкармалыгына отчет 
берүү.

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары-
нын ВИЧ/СПИД/ЖЖЖОну, баңгиликти алдын алуу боюнча 
ишмердүүлүгүндөгү жоопкерчиликтүү милдеттери:

• Окуучуларга, студенттерге ВИЧтин жугуу жолдору жана 
аны алдын алуу боюнча так, толук маалымат берүү.

• Аларда коопсуз жүрүм-турумду калыптандыруу. 

• Өздөрү алган маалыматты, билимди өзү курактагыларга, өзү 
теңдүүлөргө айта барууга үйрөтүүнүн ыкмаларына, усулда-
рына окутуу.

• ВИЧ менен жашаган адамдарга карата толеранттуулукка 
үйрөтүү.
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“Бүгүн балдарга СПИД мурда-
гыдан дагы олуттуу коркунуч болуу-
да. Дүйнө жүзүндө каза болгон адам-
дардын алтынчы бөлүгү СПИД менен 
байланышкан оорулардан өлүмгө ду-
ушар болушкан жана жетинчи бөлүгү 
ВИЧти жугузуп алгандардын жаңы 
учурларын түзөт – бул 15 жашка 
чейинки балдар. Ар бир мүнөт сайын 
СПИДге байланыштуу оорулардан 15 
жашка чейинки бир бала өлүмгө дуу-
шар болуп жана ар бир 15 секунд сай-
ын ВИЧти 15-2� жаштагы бир жаш 
адам жугузуп алат25”

Эмне үчүн жаштар ВИЧ/СПИД 
жөнүндө билүүлөрү зарыл 
(жаштар үчүн билим берүү 
программаларынын мааниси)2�

Бириккен улуттар уюмунун аныктоосу боюнча “балдар”, 
“өспүрүмдөр”, “жаштар”, “жаш адамдар” түшүнүктөрүн аныктоо 
үчүн төмөндөгүдөй градациялар колдонулат:

1. Балдар: 18 жашка чыга электердин бардыгы.

2. Өспүрүмдөр: 10 жаштан 19 жашка чейинкилер (кичине, 
ортоңку жана чоң өспүрүмдүк 
курак).

�. Жаштар: 15тен 2� жашка 
чейинкилердин бардыгы.

�. Жаш адамдар: 10дон 2� 
жашка чейинки курактагылар. 

ВИЧ балдар менен жаштарга 
олуттуу таасир тийгизүүдө:

• бул оору менен төрөлгөн 
балдардын санынын өсүшү, 
алардын тириликте калуу 
шансын кыскартат;

• бул вирусту жугузуп алган 
өспүрүмдөр менен жаш адам-

дардын саны жыл сайын көбөйүүдө;

• жугузуп алган, анын ичинде көбү жетим, жапаа тарткан бал-
дарын таштап, бул оорудан каза болгон ата-энелердин саны 
өсүүдө; 

• ата-энелеринин, 
мугалимдеринин, 
баккан адамдары-
нын оорусуна жана 
өлүмүнө байла-
ныштуу психологи-
ялык травманы баш-
тарынан өткөргөн 
балдардын саны 
өсүүдө 26.

Азыркы убакта 
дүйнө жүзүндөгү 17 мил-
лиондон ашык балдардын 

25. Балдар СПИД проблемасынын байкалбаган аспектиси. Аракеттенүүгө чакырык. ЮНЭЙДС, 
ЮНИСЕФ, 2005, �-бет. 

26.  Балдар СПИД проблемасынын байкалбаган аспектиси. Аракеттенүүгө чакырык. ЮНЭЙДС,  
ЮНИСЕФ, 2005. 5-бет. 
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балалык чагы жок, себеби алар өзүлөрү же болбосо алардын ата-
энелери ВИЧ менен жашайт. Кыргызстандагы ВИЧ менен жаша-
ган адамдардын саны 1� эсе өстү. 18 жашка чейинки 7 баланын 
ВИЧти жугузуп алгандыгы аныкталган. Алардын ичинде төрөт 
убагында энесинен вирусту эки жаштагы бир наристе, 5 жашка 
чейинки 5 бала жугузуп алышкан, СПИДдин кесепетинен ата-эне-
синен 6 жаштагы кыз жетим калган. Дүйнө жүзүндөгү ВИЧ ме-
нен жашагандардын 51 пайызынан көбү �0 жашка чейинки жаш 
адамдар. Ушуну менен бирге �0 жашка чейинки ВИЧ менен жаша-
ган адамдардын 75-80 пайызы КМШ өлкөлөрүндө жашайт. ВИЧ 
менен жашаган аялдардын жарымы 15тен 25 жашка жана үчтөн 
экиси �0 жашка чейинкилер. Акыркы жылдары 15тен 2� жашка 
чейинки жаш адамдардын арасында ВИЧ менен жашагандардын 
санынын тез өсүшү белгиленген, андан тышкары калктын так 
ушул бөлүгүнүн көпчүлүгү кооптуу жүрүм-турумга ээ.

Кыргызстандагы жаштар менен балдардын ВИЧ-инфек-
циянын жайылуусуна карата өксүктүгү төмөнкү факторлор 
менен шартталат27:

• инсандык жана социалдык себептер менен шартталган өз 
жүрүм-турумун контролдоого мүмкүнчүлүктөрүнүн аздыгы;

• коомдогу моралдык мүнөздөгү ойдо болуунун кесепети ка-
тары жеке сактануу каражаттарына мүмкүнчүлүктүн чектел-
гендиги;

• экономикалык жана социалдык жактан жетишээрлик сак-
тануунун жоктугу, анын ичинде адекваттуу дерматовене-
рологиялык жана наркологиялык медициналык кызмат 
көрсөтүүнүн жетишсиздиги;

• сексуалдык ден соолукка жана психоактивдүү заттарды пай-
даланууга карата тийиштүү адекваттуу маалыматка болгон 
чектелген мүмкүнчүлүк; коомдо тыюу салуунун сакталуусу 
менен шартталган секс жана баңгилер темаларын кенен тал-
куулоонун, жаш адамдар үчүн кабыл ала турган формада за-
рыл маалыматты камтыган маалыматтык программалардын 
жетишсиздиги;

• укуктук коргоонун жетишсиздиги.

Балалык жана өспүрүм курак – мектептеги окуунун башталу-
усу менен аягын камтыган, ден соолукка байланыштуу турмуштук 
көндүмдөр калыптанган интеллектуалдык жана денелик потен-
циалдын өнүгүүсүнүн эң жогорку стадиясы. Өспүрүмдүк мезгил 
ден соолуктун келечегин аныктаган, бирок биологиялык кандай 
болсо жана так ошондой социалдык өзгөрүүлөргө байланыштуу 
болгон турмуштун өзгөчө камкордукка муктаж болгон мезгили, 
организмдин психологиялык кайра түзүлүүсү менен шартталган 

27 Балдар СПИД проблемасынын байкалбаган аспектиси. Аракеттенүүгө чакырык. ЮНЭЙДС, 
ЮНИСЕФ, 2005, 5-бет.
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маанилүү этабы деп таанылган. Өспүрүмдөр чоңоюу мезгилин-
де көп убакта социалдык шарттар жана айлана-чөйрөнүн тааси-
ри менен шартталган коркунучтуу жагдайларга кабылышат. Та-
меки чегүү, алкоголдук ичимдиктерди ичүү жана баңги заттарды 
пайдалануу менен жыныстык 
жетилүүнүн башталуусуна бай-
ланыштуу өспүрүмдөрдүн “ко-
оптуу жүрүм-туруму” жана анын 
натыйжалары көбүрөөк олуттуу 
тынчсызданууну пайда кылат. 
Үй-бүлөнүн ичиндеги байла-
ныштардын бузулуусу, ушул 
жаш куракка таандык нигилизм, 
ата-энелерге ишенбестик, айла-
на-чөйрөнүн маанилүү таасири 
бул жаштагы кооптуу жүрүм-ту-
румду аныктайт.28

Баңгиликтин жайылуусу-
нун өсүшү, Кыргызстандын нар-
котрафиктин жолундагы жайга-
шуусунун географиялык шарт-
тары менен байланыштуу бол-
гон баңгилерге жол ачыктыгы 
баңгилерди татып көрүү жана 
ВИЧти жугузуу коркунучун туу-
дурат. 

 Төмөнкү сапаттагы басма менен видеопродукцияга, порно-
сайтка оңой эле жетүү шарттары, сексуалдык тарбия менен жы-
ныстык мамилелердин маданиятынын калыптануусунун жоктугу 
сексуалдык мамилелердеги эксперименттерге, эрте жана капысы-
нан болгон жыныстык катнаштарга алып келет.

Коопсуз жүрүм-турумду калыптандыруу боюнча ишти 
күчөтүүнүн жана сис-
темалаштыруунун за-
рылчылыгы Кыргыз 
Республикасынын 
эларалык милдеттер-
ди (Миң жылдыктын 
өнүгүү максаттары; 
БУУнун Генералдык 
а с с а м бл е я с ы н ы н 
ВИЧ/СПИД боюнча 
атайын сессиясында 
кабыл алынган жак-

28 2001-жылдын 1�-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 785-токтому менен 
бекитилген 2001-2005-жылдарга Кыргыз Республикасында СПИДди, жыныстык жана инъек-
циялык жол аркылуу жугуучу инфекцияларды алдын алуу боюнча мамлекеттик программа. 

пайдалануу менен жыныстык пайдалануу менен жыныстык 
жетилүүнүн башталуусуна бай-жетилүүнүн башталуусуна бай-
ланыштуу өспүрүмдөрдүн “ко-ланыштуу өспүрүмдөрдүн “ко-
оптуу жүрүм-туруму” жана анын оптуу жүрүм-туруму” жана анын 
натыйжалары көбүрөөк олуттуу натыйжалары көбүрөөк олуттуу 
тынчсызданууну пайда кылат. тынчсызданууну пайда кылат. 
Үй-бүлөнүн ичиндеги байла-Үй-бүлөнүн ичиндеги байла-
ныштардын бузулуусу, ушул ныштардын бузулуусу, ушул ныштардын бузулуусу, ушул ныштардын бузулуусу, ушул 
жаш куракка таандык нигилизм, жаш куракка таандык нигилизм, 
ата-энелерге ишенбестик, айла-ата-энелерге ишенбестик, айла-
на-чөйрөнүн маанилүү таасири на-чөйрөнүн маанилүү таасири 
бул жаштагы кооптуу жүрүм-ту-бул жаштагы кооптуу жүрүм-ту-

Баңгиликтин жайылуусу-Баңгиликтин жайылуусу-
нун өсүшү, Кыргызстандын нар-нун өсүшү, Кыргызстандын нар-
котрафиктин жолундагы жайга-котрафиктин жолундагы жайга-
шуусунун географиялык шарт-шуусунун географиялык шарт-
тары менен байланыштуу бол-тары менен байланыштуу бол-
гон баңгилерге жол ачыктыгы гон баңгилерге жол ачыктыгы 
баңгилерди татып көрүү жана баңгилерди татып көрүү жана 
ВИЧти жугузуу коркунучун туу-ВИЧти жугузуу коркунучун туу-

“Жаштардын камкордукка мук-
таждыгын төмөндөтүү” багытынын 
приоритетүүлүгү булар менен шарт-
талган:28

• улуттун ден соолугун сактоону жал-
пы түшүнүү менен; 

• коомдун продуктивдик аракеттерди 
камсыздандырган бөлүгүн ВИЧ-ин-
фекциядан сактап калуу зарылдыгы 
жана акыр аягында Кыргыз Респуб-
ликасынын жакынкы арадагы бир 
канча он жылдыктагы өнүгүүсү ме-
нен;

• бул топтун өтө көптүгү менен; 

• алдын алуу программаларынын 
анык өнүгүүсү, анын ичинде кооп-
суз жүрүм-турум көндүмдөрүн ка-
лыптандыруу.
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тоо жөнүндөгү Декларациясы) аткаруусу боюнча алган милдетте-
ри менен аныкталат. 

Эмне үчүн жаштар ВИЧ/СПИД тууралуу билүүлөрү керек?
Себеби:

• Жаштар ВИЧ/СПИД проблемасынын маанилүүлүгүн 
түшүнүшпөйт. Жаш адамдарда тобокелдиктер жана корку-
нучтар жөнүндөгү толук түшүнүк жана аларды алдын алуу 
тажрыйбасы жок.

• Көпчүлүк жаш адамдар сексуалдык жактан активдүү жана 
алардын көпчүлүгү жыныстык жашоону жаш чагында баш-
ташат. Алардын жыныстык шериктерин алмаштыра турган-
дыгы ыктымал. Көпчүлүк жаш адамдар сексти релаксация 
ыкмасы катары көрүшөт. Мына ушуларга жол берүүнүн на-
тыйжасы – бул капысынан болгон жыныстык байланыштар, 
жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулар, ВИЧ/СПИД.

• ВИЧ/СПИД жана баңгилик боюнча Кыргызстанда корку-
нучтуу статистика бар, андагы ВИЧ-позитивдүүлөр менен 
баңгилерди пайдалангандардын чоң пайызын али репродук-
тивдик жаш курагындагы жаш адамдар түзөт, бул улуттун 
генофондуна коркунуч туудурат.

• ЖЖЖИ, ВИЧ/СПИД боюнча жаштардын туура жана 
жеткиликтүү билимдери жок. Аларда көпчүлүк убакта 
ВИЧти жугузуу коркунучу, ВИЧ-инфекциянын дарылоого 
болбостугу, баңги заттарды пайдалануунун натыйжалары 
жөнүндөгү түшүнүк жок. Муну менен бирге сактануу кара-
жаттарын билбестик жана колдоно албастык дагы бар.

• Кыргызстанда ошондой эле сексуалдык кызматтарды 
көргөзө ала турган жаштар бар. Жаш кыздардын, аялдардын 
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статусунун коомдогу төмөндүгү аларды коргонбогон жы-
ныстык жашоого мажбурлайт.

• ВИЧ/ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу үчүн балдарды 
коопсуз турмуштук аракеттерге үйрөтүү суроолору боюнча 
окутууга үй-бүлө даяр эмес жана көпчүлүк учурда аны ме-
нен алектенбейт. 

Жаштар өзүлөрү үчүн приоритеттүү деп эсептеген проблема-
ларды жана маселелерди аныкташы керек. Алар мугалимдердин 
кызматташуусу менен ВИЧти жугузуудан өзүн-өзү сактоого ар-
налган программаларды пландаштырууга жана аткарууга каты-
шуулары талапка ылайык. Программалар жаштар үчүн кызыктуу 
болуусу үчүн иштеп чыгууга сөзсүз алардын аракеттүү катышу-
улары керек. Мындай иш чаралар жакшы уюштурулган болсо өтө 
эле пайдалуу. 

Алар өз ара тажрыйбага, ошондой эле өзүн көрсөтө алуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, бири-бири менен иштөөгө үйрөнүшөт. 
Ийгиликтүү тажрыйба жаштардын чоңдор менен кайра дагы 
иштөөнү каалоо мүмкүндүгүн жогорулатат. Жаштар менен болгон 
чогуу иш чоңдорго жаңы чыгармачылыкка дем берген изденүү ме-
нен перспективдүү идеяларды кабыл алууга даярдыкты сезүүнү бе-
рет. Ошону менен бирге улуу жаш курагындагы адамдар жаштар-
дагы эң сонун ишкердик сапаттарды көрүшөт. Жаштар өзүлөрү да 
айлана-чөйрөдөгү дүйнөгө реалдуу, позитивдүү таасир тийгизе 
алышаарын баамдашат. 

Өспүрүмдөр менен жаштар үчүн ВИЧти алдын алууга багыт-
талган, репродуктивдик ден соолугун сактоо боюнча кызматтар 
жана медициналык усулдар өзгөчө мааниге ээ. Жаш аялдар менен 
эркектер инфекцияны жугузуудан коргой турган билимдерге жана 
каражаттарга, презервативдерди жана таза шприцтерди кошкондо, 
ээ болуулары керек.



�1

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

Балдар жана жаштар
СПИД жөнүндө 
“Мен бирин-бири жакшы көргөн үй-бүлө куруу жөнүндө 

эңсейм. Эгер кырсык келсе, биз аны менен чогуу күрөшөбүз” 
(Аида, 16 жаш) 

“Менин атам оорулуу. Апам аны таштап кетти. А менчи?” 
(Оксана, 1� жаш)

“...муундар жоголот! Бирок мугалимдер да, ата-энелер да буга 
көздөрүн ачып карагылары келген жок жана эч нерсе кылышкан 
жок. Жардамды кимден сураса болот? Кудайданбы?” (Андрей, 17 
жаш) 

“Бизге СПИД тууралуу коркунучтуу сүрөттөрдү көргөзүшөт, 
бирок ал жөнүндө эч нерсе айтып беришпейт. Эмнеге?” (Нурбек, 
12 жаш)

“Трагедиядан эч ким корголгон эмес. Бирок биз өзүбүзгө 
жана жакшы көргөндөрүбүзгө жардам бере алабыз...” (Мирлан, 16 
жаш)

“Баарынан да кокустукка чалдыгып калуудан корком. Кеңеше 
турганга эч кимим жок” (Айсулуу, 15 жаш)

“Эгерде айланадагылар же ичишсе, же баңгилерди пайдала-
нышса, ал эми мектепте эмне үчүн бизге баңгилик жана алкоголизм 
жөнүндө айтып жаткандарын мен билбейм” (Степан, 16 жаш)

“Биздин класста көпчүлүгү интимдик турмушта жашашат. 
Туура эмес жүрүм-турумдун натыйжалары жөнүндө айтуу менен 

тобокелдиктен коргогон биздин класстык жетекчиге рахмат! 
Мындай мугалимдер көбүрөөк болсо!” (Таалай, 16 жаш)

“…болгон иш үчүн экөө тең: бала да кыз да 
жоопкерчиликтүү” (Асылбек, 17 жаш)

“СПИДден өлгүм келген жок. Жашо-
одогу менин пландарым башка” (Рахат, 16 
жаш)

“Жаштарга алектенүү үчүн эч нерсе 
жок. Биздин айылда кичинекей балдар 
тамеки чегишет. Чоңдор ал жөнүндө 

ойлонушпайт. Коркунучтуу, 
балким бардыгы өлүп калса-
чы?” (Улан, 1� жаш)

“Ооруканалар кир. Мен ал 
жакка баргым келбейт. Көчөгө караганда 

ал жерде тезирээк ооруп калууга болот “ 
(Женя, 17 жаш)

тобокелдиктен коргогон биздин класстык жетекчиге рахмат! тобокелдиктен коргогон биздин класстык жетекчиге рахмат! 
Мындай мугалимдер көбүрөөк болсо!” (Таалай, 16 жаш)Мындай мугалимдер көбүрөөк болсо!” (Таалай, 16 жаш)

“…болгон иш үчүн экөө тең: бала да кыз да “…болгон иш үчүн экөө тең: бала да кыз да 
жоопкерчиликтүү” (Асылбек, 17 жаш)жоопкерчиликтүү” (Асылбек, 17 жаш)

“СПИДден өлгүм келген жок. Жашо-“СПИДден өлгүм келген жок. Жашо-
одогу менин пландарым башка” (Рахат, 16 одогу менин пландарым башка” (Рахат, 16 
жаш)жаш)

“Жаштарга алектенүү үчүн эч нерсе “Жаштарга алектенүү үчүн эч нерсе 
жок. Биздин айылда кичинекей балдар жок. Биздин айылда кичинекей балдар 
тамеки чегишет. Чоңдор ал жөнүндө тамеки чегишет. Чоңдор ал жөнүндө 

жакка баргым келбейт. Көчөгө караганда жакка баргым келбейт. Көчөгө караганда 
ал жерде тезирээк ооруп калууга болот “ ал жерде тезирээк ооруп калууга болот “ 
(Женя, 17 жаш)(Женя, 17 жаш)(Женя, 17 жаш)(Женя, 17 жаш)
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“- Мен эч качан СПИД менен оорубайм!

 - Эмне үчүн сен буга ушунчалык ишенесиң?

 - Эмне үчүн дегенде мен өзүмө ишенем!” (Олег, 16 жаш)

“Оорулуу адамдар башкаларга зыян келтирбеши керек. Эгер 
алар үчүн бизди жоопкерчиликтүүсүңөр дешсе, анда алар да биз-
дин ден соолук жөнүндө ойлонуулары керек” (Эрмек, 16 жаш)

“Мектеп бизди жалаң гана математикага үйрөтпөй, бизге то-
лук жарамдуу адам болууга жардам бериши керек” (Бактыгуль, 16 
жаш)

“Адам өз турмушун өзү кооздойт жана өңдү өзү тандайт” 
(Аскар, 17 жаш)

“Коом күнөөлүү. Биздин бардыгыбыз күнөөлүүбүз!” (Вика, 
16 жаш)

“Мамлекет, мектеп жана ата-энелер балдардын ден соолугу 
жөнүндө ойлоно баштаганда абдан кеч болуп калат” (Назгуль, 17 
жаш)

“Мен СПИДге эмес, дени сак кызга үйлөнгүм келет” (Стас, 
15 жаш)

“Бул темада сүйлөшкөндү токтотуп, бир нерсе жасаш керек!” 
(Ольга, 17 жаш)

“Аны менен мындай болбойт деп баары эле ойлошот. Бирок 
балекет бизди же биздин жакындарды кайсы бурулушта күтүп тур-
ганын ким билет?!” (Айнагуль, 17 жаш)

“Мен дени сак наристенин төрөлүшүн каалайт элем !” (Свет-
лана, 16 жаш)

“Мен СПИД менен ооругандарга кандай мамиле жасоону 
билбейм. Бул татаал суроо” (Марат, 17 жаш)

“Сойкулук, баңгилик жана бекерпоздук – мына балекетти 
жайылтуучулар” (Дима, 17 жаш)

“СПИД биздин айылга да чуркап жетип келет деп эч качан 
ойлобоптурмун” (Миргуль, 16 жаш)

“Бизди куткаргыла!!!” (Алия, 15 жаш)

“Мен бул жөнүндө эч нерсе билбейм. Башкалардан сурагыла” 
(Карим, 1� жаш)

“Эч кокустук болбошу үчүн жашоону, өзүңдү жана башка-
ларды жакшы көрүшүң керек” (Гульзад, 17 жаш)



�3

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

ВИЧ/СПИД жана баңгилер
Кыргыз Республика-

сында ВИЧ-инфекциянын 
негизги жайылуу жолу 
болуп инъекциялык жол 
кала берет. 2006-жылдын 
1-июлуна өлкөдө катталган 
962 учурдун 7�0 учуру (76 
пайыз) баңгилерди инъек-
циялык жол менен пайда-
лангандар. ВИЧ/СПИД ме-
нен жашаган адамдардын 
эң көп саны наркотрафик-
тин жолундагы маанилүү 
пункттар болгон Ош шаа-
рынан жана Ош областы-
нан катталган. 

Өлкөнүн Афганистан-
дан Россияга жана Европа-
нын өлкөлөрүнө кетүүчү 
наркотрафиктин негизги 
үч жолунун биринде болуусу баңгиликтин өсүүсүнө алып келди. 
Акыркы жылдары баңги каражаттарынын мыйзамсыз айлануу про-
блемасы өсүү динамикасына ээ. Баңгилерди сатуучулар биринчи 
кезекте жашы жете электерди жана жаштарды өлүм коркунучуна 
дуушар кылуу менен Борбордук Азиялык региондогу өлкөлөрдүн 
рынокторун ээлеп алып жатышат29. 

Афганистандан Тажикстан (Хорог) аркылуу баңгилер Кыр-
гызстанга Памир тракты жана тоодогу жалгыз аяк жолдор менен 
Ош шаарына, андан кийин Бишкекке алынып келинет, ал жактан 
аба транспорту же темир жол менен.

Баңгилерди пайдалангандардын саны акыркы 10 жылдын 
ичинде 6 эседен көп өсүп, баңгилерди инъекциялык жол менен 
пайдалануу олуттуу жогорулады. 2005-жылдын 1-январына Рес-
публикалык наркология борборунда официалдуу каттодо 6865 адам 
турат. БУУнун баңгилер жана кылмыштуулук боюнча башкарма-
лыгынын баалоосу боюнча (2002-ж.) баңгилерди пайдалангандар-
дын анык саны 80 000-100 000 же 100 000 калкка 16��-205� адам-
ды түзөт, бул Казакстандагыдан 1,5 эсе жана Өзбекстандагыдан 5,6 
эсе жогору�0. Ошону менен бирге 5�000 жакын адам – баңгилерди 
пайдалангандардын 70 пайызы баңгини инъекциялык жол аркылуу 
алышат. Адекваттуу медициналык жардамдын жана маалыматтык 
программалардын жоктугу, баңгилерди пайдалануунун коркунуч-
туу практикасы бул топтордун арасындагы ВИЧ-инфекциянын 
жайылуусуна алып келет.

29. Борбордук Азиядагы баңгилер. Өзбекстандын БКУБ, БСУ. 200�-ж.
�0. Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баңгилерди пайдалануу жагдайын тез баалоо. Регионалдык 

отчет (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан). ЮНОДССП, AD/RER/01/E9�. 2002 
-жыл. 

Кыргыз Республика-Кыргыз Республика-
сында ВИЧ-инфекциянын сында ВИЧ-инфекциянын 
негизги жайылуу жолу негизги жайылуу жолу 
болуп инъекциялык жол болуп инъекциялык жол 
кала берет. 2006-жылдын кала берет. 2006-жылдын 
1-июлуна өлкөдө катталган 1-июлуна өлкөдө катталган 
962 учурдун 7�0 учуру (76 962 учурдун 7�0 учуру (76 
пайыз) баңгилерди инъек-пайыз) баңгилерди инъек-
циялык жол менен пайда-циялык жол менен пайда-
лангандар. ВИЧ/СПИД ме-лангандар. ВИЧ/СПИД ме-
нен жашаган адамдардын нен жашаган адамдардын 
эң көп саны наркотрафик-эң көп саны наркотрафик-
тин жолундагы маанилүү тин жолундагы маанилүү 
пункттар болгон Ош шаа-пункттар болгон Ош шаа-
рынан жана Ош областы-рынан жана Ош областы-

Өлкөнүн Афганистан-Өлкөнүн Афганистан-Өлкөнүн Афганистан-Өлкөнүн Афганистан-
дан Россияга жана Европа-дан Россияга жана Европа-
нын өлкөлөрүнө кетүүчү нын өлкөлөрүнө кетүүчү 

“Батыш Европанын жана Бор-
бордук Азиянын бардык өлкөлөрүндө 
эпидемиянын натыйжалары өзгөчө 
жаштар үчүн оор. Адистердин баа-
лоосу боюнча бул өлкөлөрдүн калкы-
нын 1 пайызына чейин инъекциялык 
баңгилерди пайдаланышат, бул ошол 
адамдарды жана алардын сексуалдык 
шериктерин инфекцияны жугузуп 
алуу коркунучуна түртөт. Инъекция-
лык баңгилерди негизинен абдан жаш 
адамдар пайдаланышат, алардын кээ 
бири 1�-1� жашта.”

СПИДдин эпидемиясынын 
өнүгүүсү: абал 2002-жылдын 

декабрына, 
ЮНЭЙДС/БСУ, Женева, 

2002, 16-бет.)
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Акыркы жылдары өспүрүмдөр менен жаштардын арасында 
баңгилерди пайдалануу кеңири таралган. Бул жаш курагындагы-
ларга баңгилик көз карандылыктын пайда болуу коркунучу гана 
эмес, ВИЧти жугузуу тобокелдиги менен да коркунучтуу. Себеби 
алар:

• Баңгилерди пайдалануунун натыйжалары жана ВИЧти жу-
гузуу тобокелдигинин факторлору тууралуу аз маалыматта-
нышкан.

• Баңгилерди пайдаланууга байланыштуу тобокелдүү жүрүм-
турумду практикалашат (шприцтерди, ийнелерди жана инъ-
екция үчүн эритиндилерди чогуу колдонуу).

• Жардам суроо иретинде саламаттык сактоо мекемелерине 
сейрек кайрылышат.
Алкоголдун жана баңгилердин таасири астында өзүн конт-

ролдоо төмөндөйт, ал болсо корголбогон секске же зордуктоого 
алып келүүсү мүмкүн. 

ВИЧ-инфекциянын жайылуусу баңгилерди пайдалангандар-
дын чөйрөсү менен гана чектелип калбайт, анткени баңгилерди 
пайдалангандардын көпчүлүгү – сексуалдык жактан активдүү 
жаш адамдар. Алар ВИЧ-инфекцияны жалпы аспаптарды жана 
инъекция үчүн эритиндилерди чогуу пайдаланууда гана эмес, жы-
ныстык жол менен дагы жугузуп алышат. Секс-кызматкерлердин 
арасында баңгилерди пайдалануу кеңири таралгандыктан жагдай 
тереңдейт, клиенттер ВИЧтин жалпы популяцияга берилүүсүнө 
көмөктөшүшү мүмкүн. Андан тышкары баңгилерди инъекция-
лык жол менен пайдалангандардын өзүлөрү жалпы популяциянын 
ичинен жыныстык шериктерге ээ. 

Баңгилерди инъекциялык жол менен пайдалангандардын 
көпчүлүгү катаал оорудан – денелик жана психикалык көз каран-
дылыктын белгилерине ээ болгон баңгиликтен запкы тартышат. 
Баңгиге көз каранды болгондордун көпчүлүгү ага болгон тарты-
луу күчүн жеңе алышпайт, ошондуктан баңгиликтин терапия кур-
сун өткөндөн кийин деле алардын көбү баары бир баңгилерге кай-
ра кайрылышат. Баңгилерге байланыштуу болгон ВИЧти жугузуп 
алуудан качып кутулуунун эң жөнөкөй жолу – бул аларды тапта-
кыр пайдаланбоо, баңгиден көз каранды болгондор аны тез ара-
да токтотуп коёт деп ишенүүгө болбойт. Ошондуктан баңгилерди 
инъекциялык жол менен пайдалангандарды “Зыянды төмөндөтүү” 
программасынын алкагында окутуу чоң мааниге ээ. 

“Зыянды төмөндөтүү” программасы, таза шприцтерди жана 
ВИЧ/СПИД жөнүндө маалыматты берүү менен баңгилерди пай-
далангандардын санын жана коом үчүн ВИЧти жугузуу коркуну-
чун төмөндөтүүгө багытталган. Метадон менен алмаштыруу те-
рапиясынын программасы апийимден же героинден көз каранды 
болгон адамды врачтын кароосу астында метадонду контролдоп 
пайдаланып өткөрүүгө багытталган. Метадон – бул синтетикалык, 
таасири узак убакытка созулган баңгилик анальгетик. Апийимден 
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көз карандылык сакталгандыгына карабастан, метадон адамга то-
лук кандуу жашоого жардам берет жана анын ден соолугуна аз 
зыян келтирет. Кыргыз Республикасындагы баңгилерди пайда-
лангандардын арасындагы программалар граждандык сектордун 
уюмдарынын жана мамлекеттик мекемелердин шериктештиги ме-
нен ишке ашырылат. Программалардын географиясы Бишкек ша-
арын, анча-мынча Чүй областын, Ош жана Жалалабад шаарларын 
камтыйт. Алар негизинен Республикалык наркология борбору, 
Ош областтык наркология диспансери жана СПИДди алдын алуу 
борбору, ошондой эле “Социум”, “Ата-энелер баңгилерге каршы” 
(Ош), “Аян Дельта” өкмөттүк эмес уюмдары, Сорос-Кыргызстан 
фонду, ПРООНдун колдоосу жана ГФСТМ. “Зыянды төмөндөтүү” 
программалары Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги-
нин Жазаны аткаруунун башкы башкармалыгы жана “Интердеми-
лге” өкмөттүк эмес уюму менен бардык түзөтүүчү мекемелерде 
өткөрүлөт. Жазага тартылгандар ВИЧ/СПИД тууралуу маалымат 
алышат, шприцтерди алмаштыруу жүргүзүлөт, реабилитациялык 
программалар башталып, метадон менен алмаштыруу терапиясын 
киргизүү маселелери талкууланат. Өзүнө, өз ара жардам берүү 
жана ВИЧ менен жашаган адамдар үчүн дарылоого жактоочулук-
ту калыптандыруу программалары бар, �7 оорулуунун 16сы анти-
ретровирустук терапия алып түрмөдө отурушат.

Аракеттеги зыянды төмөндөтүү программалары 7�00дөн 
ашык баңгилерди пайдалангандарды камтыйт (бааланган сандан 
1� пайыз) жана эларалык гуманитардык жардам менен каржыла-
нат. 

Алдын алуунун натыйжалуу программаларынын бири жа-
штар лидерлери аркылуу иш жүргүзүү. Анын жогорку натыйжа-
луулугу төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрүлөт:

1. Өспүрүмдүк чөйрөдө курдаштары референттүүрөөк топ бо-
луп эсептелет. Ушуга байланыштуу курдаштарынан алынган 
маалымат өспүрүмдөр менен эң туура маалымат катары ка-
был алынат.

2. Туура даярдык алган жаштардын лидерлери микротоптордо 
баңгиликтин аракетине каршылык көрсөтүү таасирин бере 
турган катмарды түзүшөт.
Педагогдордун алдында турган маанилүү милдеттердин бири 

– жаштар лидерлеринин катарын даярдоо ишине өспүрүмдөрдү 
тандоо. Лидерлерди баңгиликти жана ВИЧ-инфекцияны алдын 
алуу ишине даярдоо буларды камтыйт:

- социалдык-психологиялык компетенттүүлүктү жогорулатуу-
ну;

- баңгилик жана ВИЧ/СПИД суроолору боюнча атайын даяр-
дыкты.
Эгер окуучуларга чыныгы, илимий негизделген маалымат бе-

рилсе жана ошондой эле окутуу турмуштук көндүмдөргө багыт-
талса, окутуу натыйжалуу болот. 
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Репродуктивдик жана сексуалдык 
ден соолук 
Кыргызстан башка көпчүлүк өлкөлөр сыяктуу эле эрте сексу-

алдык активдүүлүктүн башталышына байланыштуу болгон жаш му-
ундардын ден соолугунун олуттуу коркунучуна туш болду. Бул эрте 
кош бойлуулук, өспүрүм курактагы бойдон алдыруулар, гинеколо-
гиялык оорулардын жайылуусу, энелердин өлүмүнүн жогорулашы, 
ВИЧти кошкондогу азыркы коомдун бирден бир олуттуу проблема-
сы болгон жаштардын арасындагы ЖЖЖИдын өсүүсү. 

Бүгүнкү күндө сексуалдык билим берүү областында жаштар 
менен иштөө актуалдуу багыттардын бири болуп саналып, аны ат-
каруу жаш муундун денелик жана ахлак-адептүүлүк саламаттыгын 
сактоого, керексиз проблемалардан арылууга алып келет. Сексу-
алдык тарбия инсандын калыптануу процессинин бир бөлүгү деп 
эсептелет, ал өзүнө ден соолук проблемасын гана эмес, моралдык, 
укуктук, маданий жана этикалык аспектерди камтыйт. Ошондуктан 
сексуалдык тарбияны жыныстык жол аркылуу берилүүчү инфекци-
ялардан сактануу жана контрацепциянын маселелерин чагылдыруу 
суроолору менен гана ассоциациялоо туура эмес. Сексуалдык тар-
биянын милдеттери эң мурда жаш адамдарда өз ден соолугуна, кар-
манууну кошкондогу жыныстык турмушуна жоопкерчиликтүү ма-
миле жасоосун, сексуалдык активдүүлүктүн башталышы жөнүндө 
чечим кабыл алуусун жана “жок” деп айта билүүсүн калыптанды-
рууну камтыйт. Сексуалдык билим берүү өспүрүмдөрдү жыныстык 
турмушту эрте баштоодон сактоого жана адамзаттын өмүрүнүн бул 
маанилүү жагына жоопкерчиликтүү мамиле жасоого үйрөтүүгө ба-
гытталган. 

Репродуктивдик ден соолук – бул адамдын дени сак, акылы 
жакшы жана социалдык жактардай эле репродуктивдик тутумга 
жана анын милдеттери менен иштешине тиешелүү бардык суроо-
лор боюнча толук жигердүү абалы, ошондой эле тутумдарынын 
дени сактыгы. Репродуктивдик ден соолук – бул ар бир конкреттүү 
адамдын, үй-бүлөнүн жана жалпысынан коомдун жалпы саламат-
тыгынын маанилүү составдык бөлүгү. Репродуктивдик ден соолук-
ту сактоо жана калыбына келтирүү – мамлекеттин маанилүү милде-
ти, аны чечүү улуттун кайрадан өндүрүү мүмкүнчүлүгүн жана анын 
генофондун сактоону аныктайт.

Сексуалдуу ден соолук – бул сексуалдык жүрүм-турум-
га тиешелүү сак-саламаттыгын жана адамдын сексуалдык 
керектөөлөрүн канагаттандырган абал. Бул адамдын сексуалдык 
маңызынын эмоционалдык жана социалдык факторлорунун ушун-
дай бирге аракеттенүүсү болгондуктан, натыйжада ички дүйнөсү 
байыйт, ал эми анын өздүк сапаттары, мамиле түзүүгө шыктары жана 
сүйүүнү билдирүүсү жаңы күч менен билинет. Ошондуктан сексу-
алдык ден соолук сексуалдуулуктун берилишиндеги позитивдүү 
мамилени болжолдойт, ошондой болсо да сексуалдык ден соолукту 
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коргоонун максаты – жашоо жана инсан аралык мамиле түзүү үчүн 
жагымдуу жагдайларды түзүү. 

Сексуалдуулук – бул адамдын абалына, анын менен бирге 
турмуштук ийгиликтерине жана жол болбоолоруна абдан таасир 
тийгизүүчү ден соолугунун маанилүү зарыл бөлүгү. Ал адамдын 
өзүнө, өз жыныстуу жана өзүнө карама-каршы жыныстагы адам-
дарга кандай мамилесин билдиргендигине жараша аныкталат. Ба-
алуулуктар системасында, жүрүм-турумунда, башкалар менен ма-
милесинде (достук, сүйүү, чын дилден берилүү) чагылдырылуучу 
өз жынысын аңдап сезүү, мамилешүү керектөөлөрүн, жүрүм-турум 
мүнөзүн, өзүнүн сексуалдык жана репродуктивдик ден соолугуна 
мамилесин мүнөздөйт. Бул адамдын кабыл алган сезимдерин, чын 
дили менен берилүүсүн билдирүү каражаты.

Сексуалдуулук – бул өзүнүн жынысын билүү жана анын маңызы 
мында: 

• баалуулуктардын системасында;
• жүрүм-турумда жана мамилелерде;
• өзүн аял же эркек катары сезүүдө;
• башкаларга болгон мамиледе (достук, жакшы көрүүчүлүк, 

сүйүү);
• өзүн баалоодо;
• өзүнүн сексуалдык жана репродуктивдик ден соолугуна бол-

гон мамилесинде;
	ден соолукту чыңдоодо чечкиндүү чечим кабыл алууну 

билүүдө.

Сексуалдуулук адамдын бүт өмүрүн коштоп өтөт. Сексуалдуу-
луктун системасынын көрүнүштөрү аракеттенүүнүн убактылуулугу 
менен чектелген репродуктивдик системадан айырмаланат. Өспүрүм 
куракта гормондорду иштеп чыгуу түрүндөгү, адамдын жүрүм-ту-
румун өзгөртүүгө учураткан репродуктивдик системада өзгөрүүлөр 
болуп өтөт. 

Сексуалдуулуктун байкалуусуна байланыштуу кыйын-
чылыктар азап тартуунун жана өспүрүмдөрдөгү чыны менен эле 
олуттуу психосоматикалык бузулуулардын себеби болушу мүмкүн. 
Мындай бузулуулар анын сексуалдык мамилесине жана анын ше-
риктери менен болгон мамилесиндеги эмоционалдык аспектисине 
терс таасирин тийгизүүсү ыктымал.

Сексуалдык негизде күч колдонуу

Сексуалдык негизде күч колдонуу же сексуалдык артынан 
түшүү ар түрдүү формада жана калыптанып калган маданий салт-
тарга байланыштуу өзгөчөлүктөгө ээ болушу мүмкүн. Мындай күч 
колдонуунун көбүрөөк кездешкен түрлөрү: инцест, зордуктоо, секс-
кулчулук, педофилия, сексуалдык артынан түшүү.

Сексуалдык багыт алуу

Сексуалдык багыт алууну сезип билүү жана калыптандыруу 
өспүрүмдөрдүн чоң адам катары калыптануусунда маанилүү ролду 
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ойнойт. Сексуалдык багыт алуу деп дене же эмоционалдык кызыгу-
унун туруктуу моделин түшүнүүгө болот. Биологиялык жыныстагы 
(гомосексуалдык кызыгуу), карама-каршы жыныстагы (гетеросек-
суалдык кызыгуу), же эки жыныстагы тең (бисексуалдык кызыгуу) 
адамдарга болгон кызыгуу. Сексуалдык кыялдануулар, эмоционал-
дык тартуу, сексуалдык жүрүм-турум жана өзүн кимдир бирөө ме-
нен окшоштуруу сексуалдык багыт алуунун параметрлери болуп 
эсептелет.

ВИЧ-инфекциянын жана СПИДдин жайылуусу мектептер-
де сексуалдык билим берүүнүн (адеп-жыныстык тарбия) жакшы 
пландаштырылган программаларын өнүктүрүүнүн зарылчылыгын 
түшүнүүгө бир топ көмөктөштү. Бирок ошону менен бирге жы-
ныстык тарбия суроолоруна окутуу жыныстык жол аркылуу жугу-
учу оорулар менен ВИЧ/СПИДге каршы алдын ала сактооочу чара 
гана катары каралбаш керек экендиги маанилүү. Сексуалдык билим 
берүү суроолоруна окутуу инсандын бүтүндүгүн жана маанилүү өз 
ара мамилелерди калыптандырууга жардам бериши керек.

Мектеп окуучуларына сексуалдык билим берүү (адеп-
жыныстык тарбия) программаларын даярдоонун чегинде 
төмөндөгүдөй проблемалар бар:

• Жыныстык тарбия маселелерин даярдыктан өткөн мугалим-
дер окутушу керек. Жыныстык тарбия менен алектене тур-
ган мугалимдер материалды толук окуп чыгып, аудиторияда 
позитивдүү көңүлдү жана адеп-жыныстык тарбия боюнча 
аңгемелешүүгө ишеним атмосферасын түзүүлөрү керек.

• Мектеп окуучулары менен жаштар жыныстык тарбия маселе-
лериндеги алардын организминдеги өзгөрүүлөрдү түшүнүүгө 
жана кийинки турмушта бул маселелер боюнча негиздүү че-
чимдерди кабыл алууга жардам бере турган, азыркы мезгилге 
туура келген так маалыматты алууга укуктуу.

• Окутулуп жаткан теманын суроолору жаш курагын эске алуу-
су керек.

• Программалар жыныстык жетилүүнүн позитивдүү аспектиле-
рине багытталышы керек.

• Мектеп окуучулары жыныстык тарбиянын маселелерине 
үйрөнүп жатышып, сексуалдуулуктун жалпысынан алардын 
ден соолугуна тийгизген таасирин жана сексуалдуулук менен 
репродуктивдүүлүк бул ар бир адамдын бүтүндөй турмушун-
дагы кадимки белги экенин түшүнө алышат.

• Жана ошондой эле окуудагы жоопкерчилик окуп жаткандар-
дын өзүнө артыла тургандыгын түшүнүшөт.

Бул проблематика боюнча мектеп программалары ийкемдүү, 
көптөгөн шарттарды, менталитетти, жерлердин, жаш курактын 
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өзгөчөлүктөрүн эске алып жана мүмкүнчүлүк болсо ата-энелер 
жана коомчулуктун колдоосу менен ишке ашырылышы керек.
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“Үй-бүлөң сени бардык 
жаман нерседен, богооз сөздөн, 
жаман көздөн, жаман оюндар 
менен оюнчуктардан сактайт. Эң 
башкысы ал сени жаман адам-
дардан коргойт”.

(Ш.А. Амонашвили)
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үй-бүлөнүн ролу
Үй-бүлө эң чоң экономикалык, социалдык жана маданий по-

тенциалга ээ. Үй-бүлө катышуусуз окуу жана тарбия милдеттерин 
чечүүгө болбойт. 

Баланын инсан катары калыптануусу, башка адамдар менен 
болгон аракеттенүү тажрыйбасы үй-бүлөдөн башталат, баланын 
ич дүйнөсүнө нравалык нормалардын жана баалуулуктардын 
системасы үй-бүлөдө берилип жана иштелип чыгат. Үй-бүлөдө 
бала жакын адамдарга болгон биринчи сүйүүгө үйрөнөт жана ал 
көндүм болочок жарына жана балдарына берилет. Үй-бүлө бардык 
мезгилдерде жүрүм-турумга күчтүү таасир берип, муундан муун-
га өтүп, сакталып, өнүккөн, нравалык жана руханий баалуулуктар 
менен айланадагыларды камсыздандырган. 

Бүгүн ВИЧ/СПИД үй-бүлөнүн негизин кыйратып жатат. Ал 
эми дүйнө жүзүндө ВИЧ/СПИДдин маселелери үй-бүлөнүн масе-
лелери менен тыгыз байланышта.

ВИЧ/СПИД үй-бүлөгө келгенде баланын жашоосунун негиз-
дери ажырайт, бул оору алардын өмүрүнө зыян келтирүүсү үчүн 
ал балдар сөзсүз эле ВИЧ алып жүрүүчү болушу же СПИД ме-
нен оорушу керек эмес. 
Статистикалык маалы-
маттар абдан таң кала-
арлык: 200�-жылга 18 
жашка чейинки 15 мил-
лион бала ВИЧ/СПИД-
дин натыйжасында же-
тим калган, ал эми андан 
да көп балдар үй-бүлөдө 
оорудан каза боло тур-
ган жакындары менен 
жашоого аргасыз болгон 
балдар.

Ата-энеден ажы-
роо баланын өмүрүнүн 
бүтүндөй бардык аспек-
тилерин козгойт: эмо-
ционалдык аман-эсендигин, денелик коопсуздугун, психикалык 
өнүгүүсүн жана жалпысынан алганда ден соолугун. Ата-энесинен 
ажыраган бала өзүн коргой албастыктан зордук-зомбулуктун, на-
чар мамиле кылуунун, эксплуатациянын, аны башкалардан бөлүп 
койгон дискриминациянын объектиси болуп калышы мүмкүн.

Көпчүлүк убакта билим алууга болгон укугунан ажырашат, 
себеби алар мектепти таштап чоңдор сыяктуу жашоо үчүн кара-

нен оорушу керек эмес. нен оорушу керек эмес. 
Статистикалык маалы-Статистикалык маалы-
маттар абдан таң кала-маттар абдан таң кала-
арлык: 200�-жылга 18 арлык: 200�-жылга 18 
жашка чейинки 15 мил-жашка чейинки 15 мил-
лион бала ВИЧ/СПИД-лион бала ВИЧ/СПИД-
дин натыйжасында же-дин натыйжасында же-
тим калган, ал эми андан тим калган, ал эми андан 
да көп балдар үй-бүлөдө да көп балдар үй-бүлөдө 
оорудан каза боло тур-оорудан каза боло тур-
ган жакындары менен ган жакындары менен 
жашоого аргасыз болгон жашоого аргасыз болгон 

Ата-энеден ажы-Ата-энеден ажы-
роо баланын өмүрүнүн роо баланын өмүрүнүн 
бүтүндөй бардык аспек-бүтүндөй бардык аспек-
тилерин козгойт: эмо-тилерин козгойт: эмо-

“... он баланын алтоосу үй-бүлөдөгү зордук-
зомбулукка, агрессивдүү жүрүм-турумга кабы-
лаарын айтышты; ар бир алтынчы бала өзү жа-
шаган райондо жүргөндө корко тургандыгын; ар 
бир үчүнчү бала досторунун же курдаштарынын 
арасында зыяндуу же мыйзамсыз заттарды пайда-
ланууга жөндөмдүү жашы теңдери бар экенин; он 
баланын төртөөсү жергиликтүү бийликтер алар-
дын оюн этибар кылбагандыктарын; көпчүлүк 
балдар өзүн ВИЧ/СПИДден кантип сактоону бил-
бестигин жана балдардын жарымы же азы тап-
такыр укуктары жөнүндө маалыматтанышпаган-
дыктарын билдиришти”  

(Европа менен Борбордук Азиянын жаш 
адамдарын анкеталоодон)
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гижат табышы керек. Бул балдар билим алууга, эс алууга, ойноого 

болгон укуктарын жоготот жана ВИЧ/СПИДдин кесепетинен кам-
кордукка муктаж болуу абалында калган балдар балалыктан ай-
рылышат.

Үй-бүлөнүн ролунун жана мүнөзүнүн өзгөрүүсүнүн натый-
жасында Европанын жана Азиянын көптөгөн өлкөлөрүндө жак-
шы тамактануу, сүйүү, коопсуздук, жакшы ден соолук сыяктуу 
керектөөлөр өзгөрүлгөн. Тарбиялоо үй-бүлөнүн чегиндеги окуту-
улар менен салттарга азыраак таяна баштады. Жыныс маселелери, 
адамдар ортосундагы мамилелерди окутууда көптөгөн тартыштар 
пайда болуп жатат.

Ошону менен бирге балдардын жүрүм-турумун калыптанды-
рууда аныктоочу фактор болуп ата-энелер менен балдардын орто-
сундагы мамилелер эсептелет жана ошол мамилелерден алардын 
келечеги көз каранды экенин унутпаш керек.

Иликтөөнүн натыйжалары Европанын, Борбордук Азиянын 
бир дагы өлкөсүнө, Кыргызстанга андан бетер тынчтануу үчүн не-
гиз бербейт. 

1989-жылы Улуттардын бириккен уюмунун Генералдык ас-
самблеясында кабыл алынган, азыркы убакта эларалык келишим 
болуп калган балдардын укуктары жөнүндө конвенция да балдар-
дын жана жаштардын оюн угуу зарылдыгына ынандырат. 
Конвенцияга ылайык алар оюн эркин билдирүү укугуна ээ, бул 
өзүнчө бир маанилүү жарып кирүү болуп саналат. Эгер бул жобо 
зор мааниге ээ болсо, эгер чоңдор: айрым адамдар, ата-энелер, 
өкмөт, граждандык коом бүтүндөй өз милдеттерине жоопкерчилик 
менен мамиле жасашса, анда дүйнө жүзү бир топ кайрымдуураак 
жана жакшыраак болмок. 

Окуучулар өз убактыларынын маанилүү бөлүгүн мектепте 
өткөргөндүктөн, формалдык менен формалдык эмес окутуу учу-
рунда абдан көп баалуу билимдерди жана көндүмдөрдү алгандык-
тан, билим берүү мекемелери сергек жашоо мүнөзү жана ошондой 
эле СПИД жөнүндө маалыматтын маанилүү булагы болуп саналат. 
Бирок чындыгында туура эмес жашоо мүнөзүн алып барган үй-
бүлөнүн турмуштук практикасына билим берүү мекемелеринде 
(мектепте ж.у.с.) алган туура билимдер карама-каршы келип ка-
лышы мүмкүн. Натыйжада, алган билимдер чыныгы турмушка 
туура келбей жана андан алыс болуп калат. Бала өздүк позиция-
сын, жүрүм-турумун тандоонун оорчулугуна кабылат. Үй-бүлө 
бул процесстеги билим берүү мекемесинин шериктеши болгондо 
гана мындан кутулууга болот. Ошондуктан мектеп менен үй-бүлө 
ВИЧ/СПИД маселелеринде да кызматташуу менен ар бири баш-
калар берген маалыматты кошумчалап, көндүмдөрдү өнүктүрүп 
шериктеш болуулары керек 
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Ошону менен бирге үй-бүлөдө балдарды тарбиялоонун кээ бир 
жагымсыз факторлору бар:

	Балдарда негизги жүрүм-турумдук анын ичинде ден соолукка 
коркунуч туудурган адатты аларды тарбиялаган үй-бүлөнүн 
мүчөлөрү же ата-энелери өзүлөрү калыптандырышат.

	Бала канчалык кичине болсо, анын жашоонун бул же тигил 
мүнөзүн тандоого катышуу укугу ошончолук аз.

	Үй-бүлөлүк тарбиянын салттарынын көптөгөн баалуулуктары 
маанилүүлүгүн жоготуп жатат.

	Кээ бир ата-энелер өз балдары үчүн жоопкерчиликти сези-
шпейт жана көпчүлүк убакта тарбиялоону мектепке ооштуруп 
салышат.

	Көпчүлүк убакта ата-энелер балдары менен бойго жетүү суро-
олорун талкуулоого даяр эмес, себеби аларга өзү алган тарбия 
тоскоолдук кылат, же билимдери жетишсиз, же бул тармакта 
билимдери жокко эсе.

	Ата-энелердин убактысынын тардыгы. Кээ бир ата-энелер, 
өзгөчө аталар балдарына абдан аз убакыт бөлүшөт. 

	Үй-бүлөдөгү начар психологиялык климат да өз таасирин тий-
гизет. 

	Үй-бүлөнүн материалдык шарттарынын начардыгы. Үй-
бүлөнүн келечекке ишенүүсүн жоготкондугу.

Бул жагымсыз факторлордон кантип кутулууга болот?
Балдардын денелик, психикалык жана адеп-ахлактык аман-

эсендиги үчүн үй-бүлөнүн ролун жана ата-энелердин жоопкерчили-
гин жогорулатуу керек.

Үй-бүлө нравалык-жыныстык тарбия жана ВИЧ/СПИД суроо-
лору боюнча негизги маалымат берүүчү булак болушу керек, ошон-
дуктан билим берүү мекемелери балдарды окутуудагы иштерге 
төмөнкү ыкмаларды колдонуу менен ата-энелерди тартуулары ык-
тымал:

	ата-энелерди уюштуруп жана балдары менен мындан ары 
бул проблеманы талкуулоого жардам бере турган, оорулар 
жөнүндө зарыл маалыматтарды ала турган, көндүмдөрдү 
иштеп чыга турган семинарларга чакыруу; 

	ата-энелер үчүн балдарында чечим кабыл алууну калыптанды-
рууга жана өздүк кадыр сезимин тарбиялоого ыкылас коюуга 
жардам бере турган сабактарды өткөрүү;

	ата-энелердин катышуусу менен ВИЧ/СПИДди алдын алуу 
боюнча лекторийлерди, бирдиктүү сабактарды өткөрүүнү, 
нравалык-жыныстык тарбия боюнча маалымат менен билим 
алуу үчүн алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана аларды алдын 
алуу программаларына тартууну пландаштыруу; 
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	балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алып (кичине, орто, 
чоң мектеп жаш курагы) ата-энелерге ВИЧ/СПИД жөнүндө 
маалымат берүү; 

	балдарды тарбиялоо ишине жардам бере турган 
жергиликтүү мүмкүнчүлүктөр тууралуу ата-энелерди маалы-
маттандыруу; 

	ар бир мектепте медициналык билимге ээ ата-эне бар. ВИЧ/
СПИДди алдын алуу боюнча агартуу иштеринин натыйжа-
луулугу үчүн аларды окуучулардын, мугалимдердин жана 
ата-энелердин арасында бул тармактагы иш чараларын 
өткөрүүгө тартуу.

ММКнан келген маалымат менен конкуренциялашкан ма-
алыматты брошюралар же пособиелер, маалымат каттары же 
конкреттүү окуялар жөнүндөгү маалыматтын жардамы менен 
берүүнү практикалоо. Алар, ата-энелерди кызыктырган формада, 
так жана официалдуу эмес болуулары керек.

Ата-энелер менен натыйжалуу кызматташуу үчүн, салт бо-
луп калган ата-энелер чогулушуна гана таянбастан, алар менен 
кеңирирээк байланыш түзүүнү караштыруу керек. Жогоруда сана-
лып өткөн ата-энелер менен иштөөнүн формалары: семинарлар, 
окуулар, лекторийлер, ата-энелер чогулуштары ата-энелер менен 
болгон кыска мөөнөттүү контакттар, туруктуу бирге аракеттешүүгө 
жатпайт. Бирге аракеттешүү – бул татаал процесс, ал билим берүү 
мекемелери менен үй-бүлөнүн ортосундагы жалпы максатты 
көздөгөн, ролдору так аныкталып бөлүнгөн кеңири иш аракеттер. 
Ошондуктан билим берүү мекемелери өз учурунда ата-энелер ме-
нен тең укуктуу шериктер катары кызматташууга жана аларга ден 
соолук маселелеринде бардык жактан жардам берүү менен агарту-
унун борбору болууга милдеттүү.

Бул кызматташуунун натыйжасында ата-энелер, үй-бүлө 
төмөнкүлөргө ээ болот:

	ден соолук жөнүндө жаңы билимдерге;

	жашоо мүнөзүн өзгөртүүнүн ден соолукка жагымдуу бол-
гон ыкмалары жөнүндө билүү мүмкүнчүлүгүнө;

	балдарынын жана үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнүн ден соолу-
гун жакшыртуу жана чыңдоо мүмкүнчүлүгүнө;

	өз балдарын жакыныраак билүүгө жана аларды жакшыраак 
түшүнүүгө;

	үй-бүлөнү чыңдоого жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө. 

Бул кызматташуудан билим берүү мекемелери ата-энелер ме-
нен болгон байланыш аркылуу ден соолук жөнүндө жаңы билим 
алууга, ден соолукка анын ичинде ВИЧ/СПИДге байланыштуу ар 
кандай проблемаларда өздүк позицияларын түшүнүү менен 
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�1 Ирвин Мэджик (“Сыйкырдуу”) Джонсон. АКШдагы легендарлуу баскетболист. ВИЧти жугузуп 
алгандыгына байланыштуу спортту таштап койгон.

ff�1�1ff�1ff

�1�1 Ирвин Мэджик (“Сыйкырдуу”) Джонсон. АКШдагы легендарлуу баскетболист. ВИЧти жугузуп  Ирвин Мэджик (“Сыйкырдуу”) Джонсон. АКШдагы легендарлуу баскетболист. ВИЧти жугузуп 

“Идеалдуу дүйнөдө ата-энелер өзүлөрүнүн чоңоюп келе 
жаткан балдарын сүйүүгө жана секске тиешелүү бардык нерселер-
ге үйрөтүүлөрү керек эле. Бирок биздин көпчүлүгүбүз ал жөнүндө 
достордон, телевизиондук көрсөтүүлөрдөн жана кинодон биле-
биз. Ал эми СПИДдин вирусу кутурган биздин убакта бул коркунуч 
жөнүндө  туура эмес маалымат көп. Ошондуктан, кичи пейилдик 
үчүн, өз балдарыңар менен сүйлөшкүлө. Ата-энелер ВИЧти алдын 
алууга жол табуулары мүмкүн. Балаңызды өзүңүзгө чакырып алып: 
“Биз сени жакшы көрөбүз жана сени менен жаман бир нерсе болго-
нун каалабайбыз. Биз сенин жыныстык байланышта болгонуңду, ал 
үчүн сен жоопкерчиликке даяр болмоюн каалабайт элек. Качандыр 
бир убакта жыныстык жашоого жетишесиң, ошондуктан биз се-
нин ага даяр болушуңду каалайбыз. Кел, өзүңдү жана башкаларды 
кантип сактоо жөнүндөгү фактылар менен таанышып  билели”. 

Балдарыңыздарды кармануунун баалуулугуна үйрөткүлө. Алардын 
жыныстык байланышты кийинчерээкке калтырып коюулары – бул 
СПИДден, каалап күтпөгөн кош бойлуулуктан жана жана жы-
ныстык жол аркылуу жугуучу оорулардан сактоодон да чоң акылдуу 
тандоо экенин түшүнүүлөрү керек.

“Эч кандай секс” же “болбойт” деп балаңызга айтып коюу же-
тишсиз. Балдар ата-энелери алар жөнүндө ойлогондоруна кара-
ганда акылдуураак. Эмне болуп жатканын алар билишет. Алар 
өзүлөрүнүн сексуалдуулугун биле баштаганга чейин эле алдын алып 
сүйлөшкүлө. Алар менен алардын тилинде сүйлөшкүлө. Коркутпагы-
ла. Андан кийин бул ачык атмосфераны  мамиле түзүү үчүн сакта-
гыла. Мен балам Эндрю менен мына так ушундай сүйлөшөм. Эгер 
чыны менен эле Сиздин балдарыңыз өзүлөрүнүн сексуалдуулугунун 
активдүүлүгү же ал жөнүндө ойлонуп жаткандыктары тууралуу 
Сизге келип айта турган болсо, сөзсүз жардам берүүгө даяр болгула. 
Сиз  балдарыңызды коопсуз секске үйрөтүүгө милдеттүүсүз. Качан 
балдарыңыз секс жөнүндө сөз кылып сурайт деп күтпөңүз. Алар-
дын мындай темада сүйлөшүүгө эрдиги жетип жана өзүн кантип 
сактоону каалагандыгы үчүн Сиз сыймыктанып жаткандыгыңызды 
аларга билдириңиз. Эгер Сиз балдарыңыз менен секс, гомосексуалдуу-
лук же ВИЧ/СПИД жөнүндө сүйлөшүү ыңтайсыз экенин байкасаңыз 
же алар муктаж болгон бул маалыматты бере албасаңыз, алар 
сүйлөшө ала турган кайсы бир мектептик консультанттын, меди-
циналык кызматкердин же колдоо тобунун өкүлүнүн атын айтып 
коюңуз.

Балдарыңыз менен баңгилер жөнүндө сүйлөшүүнү дагы унуптаңыз. 
Аларга баңгилер жана ВИЧ жөнүндөгү фактыларды жеткизгиле.

Балдардын турмушуна катышкыла! Балдарыңыздар менен маанилүү 
нерсе жөнүндө сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн коё бербеңиздер. 

(Сыйкырдуу Джонсондун
ата-энелерге кайрылуусу)�1.
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ата-энелерге балдарын тарбиялоодо чыныгы жардам берүүгө 
мүмкүнчүлүктөрдү алышат. 

Мектеп окуучуларынын ден соолугун калыптандырууга таа-
сир берүүнү ден соолукту чыңдоого көмөктөшүүчү дени сак мек-
тептердин тармагын кеңейтүү менен билим берүү жана саламаттык 
сактоо секторлорунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу маанилүү. 
Бул мектептердин иш практикасына ар кандай ооруларды, ВИЧ/
СПИДди, баңгиликти алдын алуу, балдардын ден соолугун сактоо 
жана чыңдоо боюнча программаларын киргизүү, сергек жашоо 
мүнөзүнүн көндүмдөрүн тарбиялоо үчүн шарттар түзүлгөн. 

ВИЧ/СПИДди алдын алууда билим берүү мекемелери менен 
үй-бүлөдөн башка коомчулук маанилүү ролду ойношу ыктымал. 
Маалыматтык-пропагандалоо иш аракеттеринин жана социалдык 
мобилизациянын жардамы менен жергиликтүү жетекчилердин, 
диний ишмерлерди кошкондо, көңүлүн буруп тартуу менен калк-
тын ВИЧ/СПИД жөнүндөгү билүүлөрүн жогорулатуу керек.

Балдар – келечектин күзгүсү. Ошондуктан аларга жакшы 
дүйнө жөнүндө кыялдануу мүмкүнчүлүктөрүн берүү керек. Эгер 
кыялдануулары бузулса, алар эмнеге умтулат жана алар үчүн биз-
дин дүйнөнүн келечеги азыр болуп жаткан нерселерге окшоп ча-
гылышы мүмкүн. 
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 Стигманы жана 
дискриминацияны жоюу
Стигма – сөзмө-сөз 

которгондо “тамга”, “бел-
ги”, “эн басуу”, “көө тагы” 
дегенди түшүндүрөт. Бул 
айрыкча күчтүү социалдык 
эн тамга адамдардын өзүнө 
жана башкаларга мамиле-
син толук бойдон өзгөртүп, 
адамга каалабаган сапатты 
алып жүрүүчү мамиле кылу-
уга мажбурлайт. Стигманын 
тамыры тереңдеУ Байыр-
кы Грецияда кулдарды жана 
кылмышкерлерди эн тамга 
басып белгилешкен. Стигма 
адамды аны курчап турган-
дардын арасында дискреди-
тациялайт. Стигма өзүн-өзү 
аңдап билүүгө, аң-сезимге 
чоң таасир тийгизет.

Дискриминация – ла-
тын сөзү. “Айырмалоо”, 
“укугун төмөндөтүү”, ”уку-
гуна кол салуу ”, “ордун 
төмөндөтүү”, “теңдигинен 
ажыратуу” дегенди 
түшүндүрөт.

ВИЧ/СПИД секс жана өлүм сыяктуу тыюу салынган темалар-
дай эле коркунуч туудурат. Оорунун жайылып кетиши (эпидемия) 
“кудайдын жазасы”, “күнөө үчүн айып тартуу” сыяктуу кабыл алы-
нып, адамдардын жооп кайтаруусун пайда кылган. Адамдар чет 
өлкөлүктөрдү, гомосексуалисттерди, жаштарды, билимсиз адамдар-
ды ж.б. күнөөлөй башташкан.

ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминация 
ооруну жугузуп алуунун жаңы учурларын алдын алууга, оорунун 
жайылышынан жапа чекендерге тийиштүү кам көрүүгө жана дары-
лоого чоң тоскоолдук кылат.  

ВИЧти жугузуу жолдору жөнүндөгү так жана туура эмес ма-
алыматтар оорудан коркуунун натыйжасында келип чыгат да жөнү 
жок ой жоорууларга жана дискриминацияга алып келет. Мисалы ал-
сак, ВИЧти жугузуп алгандарды жумушка, бала бакчаларга, мектеп-
ке, ооруканаларга албаган учурлар. “Жок” деген жооп алуудан корк-
кондуктан, ВИЧке туш болгондор ооруну жугузуп алуунун алгачкы 
этабында эле жардам, маалымат алуу, дарыланууда тоскоолдукка 

сөзмө-сөз сөзмө-сөз 
которгондо “тамга”, “бел-которгондо “тамга”, “бел-
ги”, “эн басуу”, “көө тагы” ги”, “эн басуу”, “көө тагы” 
дегенди түшүндүрөт. Бул дегенди түшүндүрөт. Бул 
айрыкча күчтүү социалдык айрыкча күчтүү социалдык айрыкча күчтүү социалдык айрыкча күчтүү социалдык 
эн тамга адамдардын өзүнө эн тамга адамдардын өзүнө 
жана башкаларга мамиле-жана башкаларга мамиле-
син толук бойдон өзгөртүп, син толук бойдон өзгөртүп, 
адамга каалабаган сапатты адамга каалабаган сапатты 
алып жүрүүчү мамиле кылу-алып жүрүүчү мамиле кылу-
уга мажбурлайт. Стигманын уга мажбурлайт. Стигманын 
тамыры тереңдеУ Байыр-тамыры тереңдеУ Байыр-
кы Грецияда кулдарды жана кы Грецияда кулдарды жана 
кылмышкерлерди эн тамга кылмышкерлерди эн тамга 
басып белгилешкен. Стигма басып белгилешкен. Стигма 
адамды аны курчап турган-адамды аны курчап турган-
дардын арасында дискреди-дардын арасында дискреди-
тациялайт. Стигма өзүн-өзү тациялайт. Стигма өзүн-өзү 
аңдап билүүгө, аң-сезимге аңдап билүүгө, аң-сезимге 

ла-ла-
тын сөзү. “Айырмалоо”, тын сөзү. “Айырмалоо”, 
“укугун төмөндөтүү”, ”уку-“укугун төмөндөтүү”, ”уку-
гуна кол салуу ”, “ордун гуна кол салуу ”, “ордун 
төмөндөтүү”, “теңдигинен төмөндөтүү”, “теңдигинен 
ажыратуу” дегенди ажыратуу” дегенди 

“Мен “мындан ары керегиңер 
жок” деген сөздү уккан жана өлүмгө 
даяр болуп, убактысын күтүп калган 
миллиондордун биримин. Мен ВИЧ-
инфекцияланганмын... муну силердин 
көпчүлүгүңөр угаарыңар менен мени 
жокко санайсыңар. Мен дагы эле бул 
жерде, силер менен эмесминби? Мени 
жөн гана багынып берет деп ким айт-
ты? Жок! Такыр андай болбойт! Тес-
керисинче, мен өмүрүмдүн ар бир күнү, 
ар бир сааты, ар бир мүнөтү үчүн 
күрөшүүгө даярмын. Мага 20 эле жаш 
толбодубу?! Мен балким өмүр эмне 
экенин жаңы гана түшүнүп келаткан-
дырмын. А силер өмүрүмдүн канча кал-
ганын, канча күн жашоо кечиреримди 
санап койгонуңар эмне? Мен сүйгүм 
келет, уулдуу, кыздуу болгум келет. 
Мени бирөө сүйүшүн каалайм. Менин 
турмушумда өзүм каалаган нерселер-
дин баары болоруна чын дилимден ише-
нем. Бирок силер менен кездешкенде, 
көздөрүңөрдөн коркунуч, аёо, айрыкча 
жек көрүүнү көргүм келбейт. Мен буга 
толук укуктуумун, анткени мен силер-
дей эле адаммын”.
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учурайт. Ошентип адам укугу бузулат, анткени бул адамдар жумуш-
ка орношуу, ден соолугун коргоо, дарылануу, билим алуу, өзүн баш-
калардын сыйлоо укугунан ажыратылат. Бул оорунун жайылышын 
андан ары күчөтөт. 

БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 2001-жылы июнда 
өткөрүлгөн атайын сессиясында кабыл алынган ВИЧти жоюуга Ум-
тулуу Декларациясында биринчи планга ВИЧ/СПИД менен байла-
нышкан стигма жана дискриминацияны жоюунун мааниси боюнча 
глобалдык консенсуска жетишүү маселеси коюлган. Дүйнө жүзүндө 
оорунун жайылып кетиши менен байланышкан уят жана стигма оо-
рунун келип чыгыш себептери жана ага жооп катары иштелүүчү 
иш-чараларды ачык талкуулоого мүмкүндүк бербейт. Ушул себеп-
тен көпчүлүк өлкөлөрдүн жоопкерчиликтүү кызматкерлери жана са-
ясатчылары мындай көйгөй бар экенин жана аны тез аранын ичинде 
чара көрүү керектигин танышат.�2

Стигматизация – бул инсандын девальвация болуу процесси. 
Көпчүлүк учурда ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма түзүлүп 
калган терс таасирлердин, элестөөлөрдүн негизинде келип чыгып, 
ал ой жорууларды бекемдейт. ВИЧ менен жашаган адамдар – баңги 
колдонгондор, сойкулар, алар буга татыктуу, күнөөсү үчүн ушуга 
туш болушту деген стереотип бар. 

Дискриминацияны эмне пайда кылат? ВИЧ/СПИД менен бай-
ланышкан дискриминация негизинен төмөнкү себептерден келип 
чыгат: 

- туура эмес маалыматтын негизинде вирусту турмуш-тиричи-
лик мамилешүүлөрдөн жугузуп алуу коркунучу;

- ооруну жугузуп алгандар – моралдык жактан бузулгандар де-
ген ой жооруу;

- расага бөлүштүрүүчүлүк, гомофобия, белгилүү бир социалдык 
топтун өкүлү болуп саналышы;

 - жыныстык жактан, айрыкча аялдарды дискриминациялоо; 

- жогоруда айтылгандардын көпчүлүк бөлүгүн чагылдырган 
мыйзамдар жана социалдык эрежелер. 

Маалымат алуу менен адамдар жашырын сырды жана бул 
жөнүндө унчукпай кутулууну жоюшат, туура эмес ой жорууларга 
каршы күрөшө алышат жана өзгөртүүгө түрткү болушат.

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 коом-
чулуктун конструктивдик чара көрүү жөндөмдүүлүгүнө тоскоол бо-
лушат.

�2 ВИЧ/СПИД менен байланышкан стигма жана дискриминацияны жоюу боюнча 
ишмердүүлүктүн концептуалдык негизи жана принциптери. ЮНЭЙДС. СПИДге каршы бүткүл 
дүйнөлүк иш чара. 2002-200�. 
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Дүйнөдө катастрофалык абал түзүлгөнүнө карабастан, коомчу-
лук унчукпай кутулуп келүүдө, практика жүзүндөгү иш чаралар бол-
со стигманын жана адамдардын ачыкка чыгуудан коркуусунан улам 
жасалууда. Мисалы, 1999-жылы Сахаранын түштүгүндөгү Африка 
өлкөлөрүндө 860 000 бала СПИДдин айынан мугалимдеринен ай-
рылышты. Замбияда СПИДдин курмандыгы болгон мугалимдердин 
саны өлкөнүн жогорку окуу жайларынын жыл сайын чыгарган му-
галимдеринин санына барабар. Ушундай эле абал башка көптөгөн 
мамлекеттик кызматкерлердин тобунда да байкалат. Бул катастрофа-
га жооп катары активдүү иш-чараларды көрүү талап кылынат.��

Мектептин жетекчилери жана мугалимдери ал окуу жайында 
ВИЧти жугузуп алган окуучулар окуп же ВИЧти жугузуп алган му-
галимдер иштерине даяр болушу керек. Билим берүү уюмдарынын 
жетекчилеринин милдети ВИЧ менен жашаган адамдарга социал-
дык коргоо көргөзүп, алардын билим алуу укугун сактоо менен окуу 
жайына келишине шарт түзүп берүүсү керек.

Педагогдорго жана окуучуларга арналган алдын алуучу про-
граммалар ВИЧ менен жашаган адамдарга жана калктын ооруп 
калуу коркунучун туудурган бөлүгүнө гумандуу мамиле жасоону 
калыптандырууга багытталып, аларга кайсы жерден жардам жана 
психосоциалдык консультация ала алары жөнүндө маалымат бериш 
керек. 

Билим берүү уюмдары ВИЧ менен жашаган адамдардын 
көйгөйүнө түшүнүү, жан ачуу, боор ооруу менен мамиле кылууга ба-
гытталган жашырып-жаппай, ачык сүйлөшкөн жекече топтор менен 
жүргүзүлүүчү ишти жана массалык иш чараларды үзбөй жүргүзүп 
туруусу өтө маанилүү.

ВИЧ/СПИД көйгөйүнө арналган билим берүү программалары-
на стигма жана дискриминация маселелерин киргизүү, окуучуларды 
жана педагогдорду окутуунун интерактивдүү усулдары менен даяр-
доо семинар-тренингдердин катышуучуларына дискриминациядан 
жабыр тарткандарга жардам берүү менен дискриминациялык иш 
– аракеттердин адилетсиз экенин түшүнүүгө көмөкчү болот. 

Педагогдордун жана мектептеги жаш лидер окуучулардын 
стигманы жана дискриминацияны жоюуга арналган билим берүү 
программаларына, акцияларга катышуу ишмердүүлүгү менен жа-
шаган адамдардын тегерегиндеги абалды өзгөртүп, жагымдуу жаг-
дай түзүшү ыктымал.

Билим берүү системасында өткөрүлгөн стигманы жана дискри-
минацияны төмөндөтүүчү иш чаралар:

	ВИЧ/СПИД жөнүндө маалымат берүү деңгээлин жогорулатуу;

	коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүнө үйрөтүү;

	жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде ой-пикир ал-
машууну, мамиле түзүүнү калыптандыруу;

�� Ошол эле жерде.
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	билим берүү процессин психологиялык жактан колдоо;

	жагымдуу укуктук чөйрө түзүү (тиешелүү эларалык жана 
өлкөлүк документтерге жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу).

ВИЧти жугузуп алгандардын көпчүлүгү бул оорунун айлана-
сындагы ар түрдүү ой жоруулардан жапа чегишет. ВИЧ менен жа-
шаган адамдар дене күч жагынан да, моралдык жактан дагы азап 
чегишет.

Эмне үчүн адамдар ВИЧти жугузуп алгандарга карата дискри-
минация көргөзүшөт?

Дискриминация – бул башка адамдар колдонгон укуктар менен 
артыкчылыктардан ВИЧ менен жашагандарды чектөө. Жаштарды 
мындай адамдарга сыртын салбай, чыдамдуулук жана жан ачуу ме-
нен мамиле кылууга үйрөтүү керек.

“Кыргыз Республикасынын ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзамы 
(2005-ж.) ВИЧ/СПИД менен жашаган адамдардын жана ВИЧке 
туштуккан энелерден төрөлгөн балдардын укуктарын жана милдет-
терин бекемдеди. Бул мыйзам боюнча алгач ирет стигма жана дис-
криминация түшүнүктөрү аныкталып, мындай иш-аракеттер үчүн 
жоопкерчилик белгиленди, ВИЧке тестирлөө, психосоциалдык кон-
сультация берүү ошондой эле ВИЧке текшерилүүнүн жыйынтыгы-
нын жашырын сакталышы менен байланышкан иш аракеттер такта-
лып аныкталды.

“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кошумча төлөмдөр” 
жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип, 
ВИЧ менен жашаган же ВИЧке туштуккан энелерден төрөлгөн бал-
дарга ай сайын төлөнүүчү социалдык жардамдын өлчөмү жана аны 
берүүнүн тартиби аныкталды.
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Билим берүү уюмдарында ВИЧ/
СПИДди жана баңгиликти 
алдын алууну өткөрүү боюнча 
көрсөтмөлөр
Билим берүү уюмдары сергек жашоо мүнөзүн калыптанды-

руу үчүн уникалдуу зор мүмкүнчүлүгү бар аянтча болуп саналат, 
анткени жаш адамдар өмүрүнүн чечүүчү учурунун эң аз дегенде 
15 000 саатын ушул жайларда өткөрүшөт.

Мектептердеги “кооптуу жүрүм-турум” көйгөйү боюнча би-
лим берүү мугалимдердин коммуникативдүү жөндөмдөрүнө жана 
көндүмдөрүнө зор талап коёт. Алар кылдаттыкты талап кылган 
маселелерди олуттуу жана жоопкерчилик менен кароо үчүн оку-
учулар менен жакшы мамиледе болуусу талапка ылайык. “Ко-
оптуу жүрүм-турум” жөнүндөгү маалымат берүүгө негизделген 
мамиле окуучулар өздөрү алган маалыматка ылайык аң-сезимдүү 
түрдө ой жүгүртүп, туура алып жүрө башташат деген ой жоруудан 
түзүлөт. Бирок ден соолук маселелери боюнча окутуу тажрыйбасы 
көрсөткөндөй, маалымат берүү менен жүрүм-турумду билинер-
билинбес гана оңдоого мүмкүн. Ошондуктан бул сабакты окуткан 
мугалимдер окуу процессинде коопсуз жүрүм-турумду калып-
тандырууга таасир эткен окутуу стратегияларын колдонуусу өтө 
маанилүү.

ВИЧ/СПИД, ЖЖЖО, репродуктивдик жана сексуалдык ден 
соолук, тамеки чегүү, ичимдик ичүү, баңги заттарды колдонуу 
маселелери боюнча билим берүү – бул өтө кылдаттыкты талап 
кылган процесс. Ал педагогдон керектүү билимдин жыйынды-
сын гана эмес, интерактивдүү усулдарга негизделген сабак өтүү 
көндүмдөрүн, кылдат темалар боюнча диалог жүргүзө алуусун, 
үгүт-насаат үйрөтүү түрүндө эмес туура кеңеш берүү жөндөмүн 
талап кылат. Окутуу программасынын ажырагыс бөлүгү болуп са-
налган жана ден соолуктун жана бакубат жашоонун эмоционал-
дык, рухтук, социалдык жана дене күч аспектилерин камтыган 
бирдиктүү мамилени камсыз кылган сабактар натыйжалуу болот. 

Окутуунун негизги принциптери:

	илимий принцип – окуу тарбия процессинде колдонулган 
бардык теориялар, фактылар, окуялар илимий негизде жана 
далилдүү болушу керек;

	жеткиликтүүлүк принциби – бул маалымат берүүдө 
өспүрүмдөрдүн жана жаштардын жаш өзгөчөлүгүн эске 
алуу, атайын терминдерди, түшүнүктөрдү жана мыйза-
мдарды ар бир максаттуу топтор үчүн түшүнүктүү тилде 
түшүндүрүп берүү;

	конкретүүлүк принциби – теория менен практиканы айка-
лыштыруу;
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	турмушка керектүү көндүмдөрдү калыптандыруу, күндөлүк 
турмушка ылайыкташкан, ар кандай кыйынчылыктарды 
жеңе билген оң жүрүм-турум көндүмдөрүн иштеп чыгуу;

	кызыктыруу принциби – жаштардын жана өспүрүмдөрдүн 
өз ден соолугуна кызыгуу жана жоопкерчилик менен мами-
ле кылуусуна түрткөн маалыматты тандап алуу, окутуунун 
интерактивдүү усулдарын жана ар кандай түрлөрүн колдо-
нуу;

	регионалдуулук принциби – алар жашаган жердин жайга-
шуу өзгөчөлүгүн, турмуш тиричилик шарттарын, каада сал-
тын, менталитетин эсепке алуу.

Сексуалдык тарбия берүү жана кооптуу жүрүм-турум маселе-
лери боюнча маалымат жана билим берүү коомчулукта көптөгөн 
талаш-тартыштарды туудуруп, кээде адеп-ахлак принциптерине 
каршы коюлуп жүрөт.

Муну менен байланышкан көйгөйлүү маселелер окутуу-
чулардан жаштарга ВИЧ/СПИД менен байланышкан маселе-
лер боюнча маалымат берүү жана аларды коопсуз өмүр сүрүү 
көндүмдөрүнө үйрөтүү маселелери өтө маанилүү экендигин, ко-
омчулуктун жана ата-энелердин түшүнүүсүн калыптандырууну, 
жагымдуу жагдай түзүүнү камсыз кылууну талап кылат. Бул ишти 
ВИЧ/СПИД боюнча мамлекеттик программанын чегинде иш 
жүргүзүп жаткан жергиликтүү ден соолук комитеттери, шаардык, 
райондук, жергиликтүү башкаруу жетекчиликтери, медицина кыз-
маткерлери, КЭУнун (коммерциялык эмес уюмдардын) жана жа-
штар лидерлеринин өкүлдөрү менен биргелешип жүргүзүү керек. 
Ден соолукка байланыштуу билим берүүнүн милдеттери мектеп 
жетекчилери, мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар окуу про-
цессинин ден соолук саясатын түшүнүп, бир түшүнүккө келген 
учурда жемиштүү болот.

Мугалимдер маалымат берүүчү негизги булак болгондук-
тан, жаш адамдардын билими мугалимдердин даярдыгына, бул 
кылдат темаларда талкуу жүргүзө алуу жөндөмүнө, ар түрдүү көз 
караштарды чагылдыра алуусуна жана эң негизгиси, жаштардын 
суроо-жообуна сыйлоо менен мамиле кылуусуна жараша болот. 
Коркутуп-үркүтүү тактикасы, же бир нерсе менен таң калтыруу 
ыкмасы «кооптуу жүрүм-турум» менен байланышкан маселелер-
ди окутуудагы натыйжалуу алдын алуучу жол болуп эсептелбейт.

Мугалимдер маалымат берүүчү негизги булак болгондук-
тан, жаш адамдардын билими мугалимдердин даярдыгына, бул 
кылдат темаларда талкуу жүргүзө алуу жөндөмүнө, ар түрдүү көз 
караштарды чагылдыра алуусуна жана эң негизгиси, жаштардын 
суроо-жообуна сыйлоо менен мамиле кылуусуна жараша болот. 
Коркутуп-үркүтүү тактикасы, же бир нерсе менен таң калтыруу 
ыкмасы «кооптуу жүрүм-турум» менен байланышкан маселелер-
ди окутуудагы натыйжалуу алдын алуучу жол болуп эсептелбейт.
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Окуучулар окутуу процессинин активдүү катышуучулары 
болуусуна жетишүү үчүн, мугалимдер өздөрүнүн ордун, ролун 
интерактивдүү усулдардын жардамы менен таанып билүү про-
цессин камсыздаган жардамчы катары аткарышы керек. Мындай 
уюштурулган окутуу процесси жүрүм-турумдун таасирин баалоого 
убакыт берип, өз ден соолугуна туура мамиле кылууну өнүктүрүүгө, 
сергек жашоо көндүмдөрүнө ээ болууга, өмүр бою таяныч боло тур-
ган адеп-ахлактык баалуулуктарды калыптындурууга шарт түзүшү 
мүмкүн. Окуучулар үчүн окуутунун бир эле убакта кызыктуу да, на-
тыйжалуу да ыкмаларын колдонуу керек. Окуп жаткандар таанып-
билүү процессине канчалык деңгээлде катышса, ошончолук дара-

жадагы билим жана көндүмдөргө ээ 
болушат. Ар түрдүү ыкмаларды колдо-
нуу окутуу процессин чыгармачылык 
менен уюштурууга жардам берип, оку-
учуларга ар тараптуу таасир көрсөтүүгө 
мүмкүндүк берет.

ВИЧ/СПИДди алдын алууда кол-
донулган окутуу ыкмалары биз көнүп 
калган стандарттык окутуудан айыр-
маланып турат. Алар окуучуларга оку-
туу процессине активдүү катышууга, 
өз оюн тартынбай айтууга мүмкүндүк 
берет жана өздөрү мене тегерегиндеги-

лердин ден соолугуна байланышкан чечимдерди кабыл алуу жооп-
керчилигин өстүрөт, коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн калыптан-
дырат.

Көндүмдөр – адамдардын белгилүү бир жүрүм-турумун иш 
жүзүнө ашырууга мүмкүндүк берүүчү жөндөмдүүлүк. Турмушт-
ук көндүмдөр – адамдарга өз өмүрүн дени сак жана продуктивдүү 
уюштурууга, туура мамиле түзүүгө, пикир алышууга, чыгармачылык 
менен сынчыл ой жүгүртүүгө, көйгөйлөрдү чечүүгө, чечимдерди ма-
алыматка таянып кабыл алууга, башка адамдардын капа-кайгысын 
тең бөлүшүүгө мүмкүндүк берген психосоциалдык компетенттүүлүк 
жана инсан аралык мамиле түзүү жөндөмү. 

Эгер билим берүү башында негизинен маалыматты жана факты-
ларды берүү менен чектелсе, азыркы учурда билим берүү ыкмалары 
сергек жашоо мүнөзүнүн бардык аспектилерин камтыган турмушт-
ук көндүмдөрдү өнүктүрүүгө көбүрөөк багытталууда. Бул коопсуз 
жүрүм-турумдун ылайыксыз акыр түбүнүн алдын алууга, ВИЧти 
жугузуп алуудан, баңгиликти пайдалануудан сактоого мүмкүндүк 
берип, өз өмүрүн жана ден соолугун коргоого шарт түзөт. Ден соо-
лук жаатында турмуштук көндүмдөргө үйрөтүүгө негизделген би-
лим берүү үй-бүлө, коомчулук, ММК тарабынан координацияланып 
турса жемиштүү болот. 

“Турмушка керектүү 
“Турмушка керектүү 
көндүмдөр – бул адам-
га күндөлүк турмушт-
ун керектөөлөрүн жана 
оорчулуктарын натый-
жалуу жеңе алууга 
мүмкүндүк берген оң жана 
ийкемдүү жүрүм-турум 
жөндөмдүүлүгү”.

(БСУнун аныктамасы)
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Ден соолук жаатында билим берүүнү турмуштук 
көндүмдөргө үйрөтүүгө негиздеп уюштуруунун интерактивдүү 
усулдук ыкмалары:

• топтордо иштөө

• интерактивдүү презентациялар

• талаш-тартыш талкуу, дебат жүргүзүү

• мээ чабуулу

• окуяларды жана жагдайларды анализдөө

• долбоорлорду аткаруу

• чыгармачыл сынактар

• ролдук оюндар 

• изилдөөлөр

Ден соолук жаатында билим берүүнү турмуштук көндүмдөргө 
негиздеп уюштуруу ВИЧти, баңгиликти алдын алууга багытта-
лып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим минис-
трлигинин ”Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мек-
тептеринин 2006-2007-окуу жылындагы окуу планын бекитүү 
жөнүндө” аттуу 2006-жылдын 26-майындагы №�22/1 Буйругу ме-
нен 1-7 класстарда санитардык-тазалык тарбия боюнча сабактарда 
ар бир чейректе 2 сааттан болуп, окуу жылында 8 саат көлөмүндө 
“Адеп”, ”Этика”, ”Мекен таануу”, ”Биология”, ”Адам жана коом”, 
”Дене тарбия” сабактарын өтүү процессинде окутулушу керек. 
Санитардык-тазалык жана үй-бүлөлүк тарбия боюнча сабактары 
башталгыч класстын мугалимдери, биология мугалими, класс же-
текчи, медицина кызматкерлери жана берилген тематика боюнча 
даярдыгы бар башка мугалимдер тарабынан өтүлөт. Бул сабактар-
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бактардын санына жараша белгиленген тартипте төлөнөт. 

Гимназияларда, лицейлерде ВИЧти алдын алуу боюнча са-
бактар мектеп компонентине киргизилген сабактардын жана тан-
доо курстарынын эсебинен жүргүзүлүшү мүмкүн, анткени кошум-
ча курстарды жана циклдерди өтүү үчүн Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 1995-жылдын �0-сентябрындагы Токтому менен 
гимназиялык класстарга мугалимдик 0,5, лицейлик класстарга 1 
ставка бөлүнгөн.

Орто кесипчилик билим берүү окуу жана жогорку окуу жай-
ларында ВИЧти алдын алуу маселелери «Медициналык даярдоо», 
«Валеология» курстарына киргизилиши мүмкүн. 

Билим берүү уюмдарында ВИЧти алдын алуу боюнча семи-
нар-тренингдер, сынактар, акциялар, талкуулар, ШОК (шайыр оку-
учулар клубу), дискотека, ВИЧ менен жашаган адамдар менен жо-
лугушуу ж.б. иш-чаралар менен күчөтүлүшү зарыл. Мындай иш-
чаралар саламаттык сактоо мекемелери, эларалык жана өкмөттүк 
эмес уюмдар менен биргелешип, алдын ала иш-чаралардын про-
граммасын жана колдонуучу материалдардын мүнөзү менен та-
анышуудан кийин алардын макулдашуусу боюнча жүргүзүлүшү 
керек.

ПРООН, ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО, ЮНФПД, БСУ, ЮНОДС, 
ГФБСТМ, Сорос - Кыргызстан фонду ж.б. эларалык уюмдар Кыр-
гыз Республикасында ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча улут-
тук саясатка олуттуу колдоо көргөзүү менен мамлекеттик жана 
өкмөттүк эмес уюмдардын өз адистерин даярдоого чоң көмөкчү 
болууда. 



�5

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

ВИЧ/СПИД алдын алуу боюнча 
билим берүү программаларын 
баалоо жана мониторинг жасоо
Мониторинг – белгилүү бир көрүнүш же объектилерге бай-

коо жүргүзүү, анализдөө боюнча ишкердүүлүк.

Мониторинг – бул башкаруу боюнча чечим кабыл алуу үчүн 
так маалымат жыйноо каражаты.

Баалоо – программалардын же долбоорлордун натыйжалуу-
лугун баалай турган ишкердүүлүктүн түрүнүн жыйындысы.

Мониторинг жана баалоо индикаторлордун жардамы менен 
жүргүзүлөт.

Индикатор – бул программа, долбоорлорду объективдүү 
текшерүү менен алардын натыйжалуулугун өлчөөчү мониторинг 
каражаты. Индикатор жетишилген жыйынтыкты пландаштыры-
лган иш-аракеттер менен салыштырып, анын натыйжалуулугун 
аныктайт.

ВИЧ/СПИДдин эпидемиясынын социалдык-экономикалык 

таасирин жоюу боюнча 2006-2010-жылдарга Мамлекеттик про-
грамманын аткарылышына мониторинг жасоо жана баалоо систе-
масы өкмөт тарабынан оорунун жайылышын алдын алуу боюнча 
жүргүзүлгөн иш-чаралар, анын натыйжалары жөнүндөгү маалы-
маттарды чогултуу, сактоо, анализдөө жана таратуу боюнча бар-
дык деңгээлде жүргүзүлүүчү отчет алуу механизмин билдирет. 

ВИЧ/СПИД боюнча Мамлекеттик программага мониторинг 
жасоо жана баалоонун бирдиктүү системасы бардык жүргүзүлгөн 
иштердин натыйжалуулугун аныктап, каржылык каражаттар-
дын жана стратегиялык маалымат алуунун өлчөмүн аныктоочу 
бирдиктүү механизмди камсыз кылат.

Бул система маалыматты жана ресурстарды натыйжалуу пай-
даланууга, ар түрдүү уюмдардын бирин-бири кайталоосуна жол 
бербөөгө, Мамлекеттик программага мониторинг жасоо боюнча 
объективдүү жана толук маалымат алууга көмөкчү болот. Статис-
тикалык маалыматтар Улуттук статистика комитети бекиткен ба-
залык жалпы улуттук көрсөткүчтөргө ылайык берилет.

Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Мамлекет-
тик программаны аткаруунун планы иштелип чыкты. Анда негиз-
ги көрсөткүчтөр, аткаруу мөөнөтү көрсөтүлдү. Мамлекеттик про-
грамманын стратегияларынын чегинде иштерди аткаруу Билим 
берүү жана илим министрлиги, облустук жана шаардык билим 
берүү башкармалыктары тарабынан көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө 
текшерилип турат. Мониторинг жасоодо Улуттук статкомитет бе-
киткен базалык жалпы улуттук көрсөткүчтөр менен катар ВИЧ/
СПИД боюнча Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен иш 
пландарды аткаруу көрсөткүчтөрү да алынат. 
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ВИЧ/СПИД жана бул эпидемиянын социалдык-экономикалык 
таасирин 2006-2010-жылдарда жоюу боюнча Мамлекеттик програм-
манын «Жаштардын коркунучун азайтуу» стратегиясынын базалык 
жалпы улуттук жана ведомстволук индикаторлору төмөнкүлөр: 

• Орто мектептердин, баштапкы жана орто кесипчилик билим 
берүү уюмдарынын, жогорку окуу жайлардын окуу процес-
сине киргизиле турган ВИЧ/СПИД/ЖЖЖО жана баңгиликти 
алдын алуу боюнча иштелип чыккан жана бекитилген окуу 
программаларынын саны. 

• Репродуктивдик ден соолукту сактоо, ВИЧ/СПИДди, 
баңгиликти алдын алуу боюнча окутулган педагогдордун са-
нынын эсеби. 

• ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча окутууну уюштурган окуу 
жайлардын пайызы.

• ВИЧтин жугуу жолдору боюнча туура маалыматтанган, өз 
оюуна ээ болгон жана ВИЧтен коргоочу жүрүм-турумду ка-
был алган жаш адамдардын пайызы. 

• ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча тематикалык бөлүмдөрдөн 
маалымат билим алган жаштардын пайызы.

• ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча билим берүү программала-
рын өздөштүрүп жаткан көчө балдарынын пайызы.

Билим берүү уюмдарынын Мамлекеттик программаны 
иш жүзүнө ашыруусуна мониторинг жасоо төмөнкүдөй болушу 
ыктымал:

• ВИЧ/СПИД боюнча ведомстволук программанын аткары-
лышы боюнча маалыматтарды бекитилген көрсөткүчтөргө 
ылайык системалуу чогултуу.

• 2006-2010-жылдарга ВИЧ/СПИД жана ал эпидемиянын со-
циалдык-экономикалык таасирин жоюу боюнча Мамлекеттик 
программанын аткарылышы жөнүндө билим берүү мекемеле-
ринин жана билим берүү башкармалыгынын жыл сайын отчет 
берип туруусу.

• Эларалык эксперттердин жана жарандык коомдук мекемелер-
дин катышуусу менен жана программанын бенефициарлары-
нын (жаштар жана окуучулардын) көз карашы менен баалоо 
жүргүзүү.

• Билим деңгээлин жана үйрөтүлгөн жүрүм-турум формаларын 
аныктоо максатында окуучуларды жана жаштарды анкеталоо 
жана иликтөө.

• Окутуу процессин – окутуу колдонмолорунун жана планда-
рынын санын, сапатын, кабинет жасалгасын, мугалимдердин 
билимин жана көндүмдөрүн баалоо.



�7

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

Мониторинг жана баалоонун жыйынтыгы боюнча билим 
берүү уюмдарынын негизги жетишкендиктери жана артта калу-
улары аныкталып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Билим 
берүү жана илим министрлиги койгон максаттарга жетишүү үчүн 
оңдоо, түзөтүүлөр киргизилет. ВИЧ/СПИД жаатындагы билим 
берүү министрлигинин программасын аткаруунун бардык этабын-
да бул уюмдардын жетекчилери тарабынан мониторингдин жана 
баалоонун өзүмдүк системасы иштеши зарыл.
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Глоссарий
Акселерация – балдардын жана өспүрүмдөрдүн мурдагы муун-

дагыларга салыштырмалуу боюнун жана жыныстык жактан 
жетилүүсүнүн тездиги.

Аддиктивдик жүрүм-турум – бир нерсени ичүү менен психика-
лык абалын өзгөртүү жолу аркылуу реалдуулуктан четтөө же 
туюм-сезимдеринин интенсивдүү өнүгүшү менен коштолгон 
бир предметке же ишмердүүлүктүн түрүнө көңүл буруу.

Анонимдик – аты-жөнү жок тоголок жиберилген же келип чык-

кан теги белгисиз. Анонимдик кабинетке кайрылган учурда 
паспорттук маалыматты же дарегин сурабайт.

Антителдер – организмдеги кан жана башка суюктуктарда 
кезигүүчү өзгөчө түзүлүштөгү белоктуу-углеводдуу молекула-
лар. 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 алсызданды-
руучу же жок кылуучу препараттар. Алар ВИЧ/СПИДди да-
рылоодо колдонулат.

Асимптомдуу алып жүрүүчү – организминде жугуштуу ооруну 
(мисалы ВИЧти ) алып жүрүүчү, бирок оорунун эч бир белги-
лери байкалбаган адам. Мындай адам башка адамга вирусту 
жугузушу мүмкүн.

АЗТ (азидотимидин) – вируска каршы дарылык препарат. Ал 

ВИЧ жугузуп алган адамдарды дарылоодо колдонулат Орга-
низмдин клеткаларында вирустун көбөйүшүн басаңдатат же 
жок кылат. 

Аборт – табигый эмес жол менен бойдон түшүрүү. Бул аял 
кишинин саламаттыгына терс таасирин тийгизет. Айрыкча 
өспүрүм кезде жасалган аборт гинекологиялык оорулардын 
жана репродуктивдүү функциясынын бузулушунун себепчиси 
болуп калат. 

Активдүү мезгил – оорунун жүрүшүндөгү оору белгилеринин 
так, даана билинген мезгили.

Амбулатордук – пациентти ооруканага жаткызбай туруп дары-
гердин көзөмөлүндө дарылоо.

Антибиотик – көптөгөн оорулардын козгогучтарын жок кылуу-
чу дарылык препарат. 

Алкогол ичип мас болуу – этил спирттүү ичимдиктерди 
ичүүдөн келип чыгуучу абал.
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Абстиненттик синдром – дене күч жагынан да ооруксунуу (ал-
дын кетиши, чыйрыгуу, ар кайсы жердин оорушу, кусуу, ич 
өтүү, шилекей агуу, тердөө ) ошондой эле психикадагы жана 
жүрүш-туруштагы өзгөрүүлөр (уйкунун качышы, көз алдыда 
жок нерселердин элестеринин пайда болушу, жөөлүү, калты-
ратма басуу ) менен мүнөздөлгөн организмдин жалпы функ-
циясынын бузулуусу. 

Коопсуз секс – өзүнүн жана шеригинин ден соолугуна зыян кел-
тирбей сексуалдык керектөөлөрүн канааттандыруу. Шериктин 
каны, эмчек сүтү, урук же вагиналдык суюктугу менен кошу-
лушпаган шериктердин каалаган сексуалдык активдүүлүгү. 

Бул терминди латекстүү презерватив колдонулган сексуалдык 
аракеттерге карата колдонсо болот.

Коопсуз жүрүм-турум – ВИЧ/СПИД жагынан алганда адам 
ВИЧти жугузуу коркунучуна аз кабылган жагдай. Коопсуз 
секс жана коопсуз ийне сайынуу ушундай жүрүм-турумга жа-
тат.

Кош бойлуу аял – бул аялдын организминде баланын 
түйүлгөндөн төрөлгөнгө чейинки өсүүсү жана өнүгүүсү.

Биологиялык суюктуктар – организмдеги бардык суюктуктар 
(кан, лимфа, сийдик, шилекей, урук, жүлүн, вагиналдык суюк-
тук, эмчек сүтү, тер ж. б.). Булардын анча-мынчасынан сырт-
кары көпчүлүгүндө ВИЧти кездештирүүгө болот. 

Турмуш-тиричилик байланыш – турмуш тиричиликте кокусу-
нан болуучу тийишүү (идиш-аякты жалпы колдонуу ж.б.).

Виктимизация – күч колдонуу.

Вирус – өмүр сүрүүнүн жөнөкөй формасы. Алар адамдын ичин-
де гана көбөйө алышат. 

Венерикалык оорулар – негизинен жыныстык жол менен жугу-
учу оорулардын тобу.

Козгогуч – адамдын организмине түшөрү менен кандайдыр бир 
ооруну пайда кылган ар түрдүү микроорганизмдер. Медици-
нада көбүнчө ооруларды алардын козгогучтарынын аты менен 
аташат. (Мисалы, вагиналдык трихомонаданы трихомоноз 
пайда кылат). Оорулардын козгогучтары ар түрдүү болот: бак-
териялар, вирустар, жөнөкөй козгогучтар, грибоктор, курттар 
ж.б.

Вена аркылуу ийне саюу – дары-дармекти шприцтин жардамы 
менен вена аркылуу жүгүрүп жаткан канга киргизүү.

Вербалдык – адам кебинин тыбыштык сүйлөөсү.

Гетеросексуалдуулук – карама-каршы жыныстагы адамга сек-
суалдык тартылуу.
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Гомосексуалдуулук – өзүнүн жынысындагы адамга сексуалдык 
тартылуу.

Глобалдуу көйгөйлөр – жалпы адамзаттын жашоо кызыкчы-
лыктарына тиешелүү бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун машста-
бында чечиле турган эларалык иш-аракеттер. 

Декларация – милдеттендирилбеген эларалык документ. Декла-
рацияга кол коюу менен мамлекет анда берилген принциптер 
менен макул экенин билдирет.

Декларация анын аткарылышын көзөмөлдөөчү механизмди 
иштеп чыкпайт.

Дискриминация – укукту чектөө, ордун төмөндөтүү, тең укук-
туулуктан ажыратуу. 

Диагноз – оорунун атын түшүндүргөн медициналык термин.

Диагностика – ооруну аныктоо үчүн ар түрдүү ыкмалар-
ды колдонуу. Бул термин менен адатта лабораториялык 
изилдөөлөрдү б.а. ЖЖЖОды түрдүү суюктуктардан (кан, 
сийдик, жатындын моюнчасы, вагиналдык суюктук, сийдик 
түтүгү ж.б.) таап чыгуу менен аныктоону аташат.

Депрессия – жүрүм-турумдун пассивдүүлүгү, капалануу, кайгы-
руу, түнөрүү менен мүнөздөлгөн психикалык абал.

Девианттык жүрүм-турум – коомчулукта кабыл алынган укук-
тук жана адеп-ахлактык нормаларга карама-каршы жорук-жо-
сундар.

Турмуш-тиричилик көндүмдөрү – адамга чечимди аң-
сезимдүүлүк менен кабыл алууга, сынчыл жана чыгармачы-
лык 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 компе-
тенциялар.

Ден соолук – жалаң гана оорунун, дене бой кемчилдиктеринин 
жоктугу эмес, жалпы дене-күч, акыл-эс жана социалдык жак-
тан бакубат абал.

ЖЖЖО – жыныстык жол аркылуу жуккан оорулар. Эң кеңири 
таралган түрлөрү: котон жара, гонорея, трихомониаз, хлами-
диоз, жыныс органдарынын герпеси (учугу) ж.б. 

Иммунитет – латын сөзү. „Кутулуу”, „бошонуу” дегенди 
түшүндүрөт. Организмдин генетикалык жактан чоочун заттар-
дан коргонуу жөндөмдүүлүгү; организмдин оору козгогучтар-
ды кабыл албоо жөндөмдүүлүгү.

Иммундук система – организмди оору козгогуч жана жөнөкөй 
микробдордон, паразиттерден сактоону камсыздандырат.
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Иммундук жетишсиздик – организмдин инфекциялардан кор-
гонуу жөндөмүн жоготуусу.

Инкубациялык мезгил – оору жугузуп алгандан баштап оору-
нун белгилери айкын көрүнгөнгө чейинки оорунун жашырын 
мезгили. ЖЖЖОдын көпчүлүгүндө инкубациялык мезгил 
белгилүү. Кээде бул мезгилди атайын адабияттарда „терезе” 
деген түшүнүк менен аташат.

Жугуштуу оорулар – оору козгогуч микробдор, жөнөкөй орга-
низмдер же паразиттер аркылуу оорукчал адамдан дени сак 
адамга берилген оорулар.

Конвенция – бул милдеттендирилген документ (мыйзам).

Конвенцияга кол коюу менен (ратификациялоо менен) мамлекет 
анын аткарылышын камсыз кылууга милдеттенме алат.

“Балдардын укуктары жөнүндө Конвенция” – 1989-жылдын 
25-ноябрындагы БУУнун Генералдык ассамблеясынын ��/25 
Резолюциясы менен кабыл алынып, 1990-жылдын 2-сен-
тябрында �9-статьяга ылайык күчүнө кирген. Конвенцияга 
дүйнөнүн бардык мамлекеттери кошулган. Конвенциянын 
келип чыгуу теги “Өзүнүн дене-күч жана акыл-эс жагынан 
жетиле электигине байланыштуу, балдар тиешелүү укугунун 
корголушуна чейинки атайын коргоого жана кам көрүүгө мук-
таж” деп чакырган. Конвенция адам укугунун жалпы деклара-
циясына барып такалат.

Конфиденциалдуулук – жашырын сыр катары сактоо, өздүк 
маалыматты башкаларга таратпоо.

Коммуникативдик көндүмдөр – пикир алышуу көндүмдөрү.

Конфликт  – адамдардын аң сезиминде, инсан аралык мамиле-
леринде, аракеттенишүүсүндө карама-каршы, бири-бирине 
дал келбей турган талаш-тартыш абалы. 

Контрацепция – бойго болтурбоонун жолдору жана каражат-
тары. Бул баланын төрөлүшүн жөнгө салуунун эң цивилиза-
циялуу жолу. Контрацепциянын түрлөрү: презерватив, бойдо 
болтурбоочу дарылар, жатын моюнчасына коюлуучу спираль, 
ийне саюулар, диафрагма, спермициддер ж.б. 

 Карантин – оору жугузуп алуу коркунучуна ээ болгон адам 
менен байланышта пайда болду деген жугуштуу оорунун 
инкубациялык мезгилин өтүп кеткичекти чектөө. Бул башка 
адамдарга козгогучтун жугуусун алдын алат. 

Клиника (клиникалык белгилер) – оорунун сырткы белгилерин 
түшүндүргөн медициналык термин. 

Лимфоцит – ак кан клеткасы. Лимфоциттер көк боордо, лимфа 
түйүндөрүндө, жүлүндө иштелип чыгат. Алар иммундук ре-
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акцияларда (организмдин оору козгогуч микроорганизмдерге 
каршы жообунда) катышышат.

Лейкоциттер же ”кандын ак клеткалары ” – организмдин жу-
гуштуу ооруларга каршы күрөшүндө чоң роль ойнойт. Лимфо-
циттер 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 аракет-
тердин жыйындысы.

Медико-санитардык агартуу – ден соолукту сактоо жаатында 
мурдатан коюлган милдеттерди аткаруу үчүн, жүрүм-турумга 
өзгөрүүлөрдү киргизүүгө арналган окутуу үчүн аң-сезимдүү 
түзүлгөн шарттар. 

Көндүмдөр – кайталоо жолу менен калыптанып бүткөн, терең 
денгээлде өздөштүрүлгөн аң сезимдүү түрдө жөнгө салынба-
ган жана контролдонбогон иш-аракет.

Көндүмдөр – бул адамдар өздөрүнүн белгилүү бир жүрүм-туру-
мун иш жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүндүк берген жөндөм.

Баңги оорукчал адам – медициналык жактан оорусу анык-
талган оорукчан.

Баңгилик – грек сөзү. Акыл эсин жоготуп умтулуу дегендей 
түшүнүктү берет. Бул баңги заттарды пайдалануудан пайда бо-
лот. Бул оору баңгини үзбөй кабыл алууга умтулуу, кабыл алуу 
өлчөмүн улам көбөйтүү, абстиненттик синдром, психикалык 
жана денелик көз карандылыгы менен мүнөздөлөт.

Баңги заттар – баңгиликти пайда кылуучу баңги заттардын 
жалпы аталышы.

Баңги жана ууландыруучу заттар – адамдын психикалык 
абалына түздөн-түз таасир эткен, өсүүчү жана жасалма жол 
менен алынган химиялык кошулмаларды психоактивдүү деп 
атоого кабыл алынган. Алардын ичинен жагымдуу же адаттан 
тыш психикалык абалды пайда кылгандары көп колдонулат. 
Эгерде психоактивдүү заттар ыгы жок көп колдонулса, адам-
дын ден соолугуна жана коомго коркунуч келтирсе жана эко-
номикалык жоготууларды пайда кылса, баңгини көзөмөлдөө 
Комитетинин атайын нормативдүү актысы менен бул зат баңги 
зат деп таанылат, ошондуктан “баңги зат” деген түшүнүк ме-
дициналык гана эмес юридикалык да түшүнүк. Кээ бир дары-
дармектер, алкоголь ичимдиктери, тамеки жана жыттуу угле-
водороддорду камтыган кээ бир заттар мыйзам боюнча баңги 
деп табылбаса жана адамдар тарабынан жагымдуу эмоция-
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лык, психикалык абалды башынан өткөрүү үчүн колдонулса, 
ууландыруучу заттар деп аталат.

Биздин өлкөдө баңги заттарга төмөнкүлөр киргизилген:

• апийим алколоиддери (морфин, кодеин), жасалма жол 
менен алынган апийим заттары (героин, морфин, мета-
дон, промедол); 

• психотүрткү берүүчү заттар (кокаин жана анын туунду-
лары, фенамин, первитин, эфедрон, амфетаминдер);

• көз алдында жалган элестөөлөрдү пайда кылган жана 
психоорток каражаттар: нашаа, кара куурай, ЛСД (ли-
зергин жегичинин диэтиламиди), псилобицин, фенцик-
лидин.

• көз алдына жалган элестерди пайда кылганга 
жөндөмдүү психостимуляторлор (МДМА), көбүнчө 
аны „экстази” деп атап жүрүшөт.

Ууландыруучу заттар:

• ар түрдүү эритмелер, лак, желимдегич (клей), жыттуу угле-
водороддорду камтыган заттар (бензол, толуол); 

• уйкуну келтирүүчү же седативдүү таасир эткен медици-
налык дары-дармектер (седуксен, реланиум, реладорм, 
тазепам, фенобарбитал);

• көз алдына жалган элестерди келтире алган медицина-
лык дары-дармектер (циклодол, паркопан, тремблекс, 
кетамин, калипсол);

• ооруну басаңдатуучу заттар (трамал).

Наркология – (эсинен тануу, акыл-эсин жоготуу, уйку + окуу).

Алкоголизмдин, баңгиликтин жана уу заттар менен уулану-
унун себептерин, жүрүшүн, анын алдын алуу, дарылоону 
изилдеген психиатриянын бөлүгү.

“Теңме-тең” принциби боюнча билим берүү – жаш адамдар-
дын саясатта жана программаларда активдүү катышуусуна 
мүмкүндүк берүү үчүн алардын потенциалын көтөрүү жана 
өнүктүрүү.

Жоопкерчилик ( жоопкерчиликтүү жүрүм-турум) – инсан-
дын өзүнүн иш-аракетин коомдо кабыл алынган адеп-ах-
лактык жана укуктук эрежелерге, нормаларга, өз милдетин 
сезүүгө айкалыштырып көзөмөлдөө. 

Жугузуп алуу коркунучу – оору козгогуч микроб менен дене 
бой байланышы. 

Кайтарылган байланыш – (пикир алышууда) – шеригинин 
абалы жөнүндөгү маалымат алуунун жүрүшү жана натыйжа-
сы.
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Пандемия – бүт жер жүзүнө жайылып кеткен оорунун кам-
тышы.

Плазма – кандын суюк бөлүгү.

Алдын алуу, превенция – эскертүү.

Психикалык көз карандылык – психикалык бакубаттуулук-
ка жетүү үчүн же психикалык тынчсызданууну жоюу үчүн 
психоактивдүү заттарды аң-сезимдүү түрдө же өзүн аңдабай 
колдонуу. 

Өспүрүм курак – жыныстык жетилүүнүн башталышынын же-
тилгенге чейинки дене бой жана психикалык өнүгүшү. 

Жыныстык жактан жетилүү – кыз жана эркек балдардын жы-
ныстык жетилүү мезгили. 

Жыныстык билим берүү – жыныс жана сексуалдуулук 
жөнүндөгү билимдер. 

Жыныстык тарбия – эркектин (уул баланын ) жана аялдын 
(кыз баланын) инсандык калыптануусу боюнча иш-чаралар-
дын пландаштырылган, усулдук, каражаттык колдоосу кам-
сыздандырылган система. 

Yй-бүлөнү пландаштыруу – бул ар бир адамдын канча балалуу 
болуу, бойго бүтүрүү же бүтүрбөө жөнүндөгү чечимди өзү ка-
был 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 сайыну-
уну билдирет. Өтө кооптуу жүрүм-турумдагы топтор болбойт, 
өтө кооптуу жүрүм-турум гана болушу мүмкүн. 

Пубертат – адам организминин жыныстык жактан жетилүү 
менен аяктаган жыныстык жетилүү мезгили. 1�-18 жаштагы 
мезгил, өспүрүм жана боз улан курак.

Пациент – латын сөзү. Жапа чегүүчү дегенди түшүндүрөт. Ме-
дициналык жардам көргөзүлгөн адам.

Кан куюу – дени сак донордон оорукчал адамга жүргүзүлөт. До-
нордун каны алынып жатканда милдеттүү түрдө ВИЧке, котон 
жарага, гепатитке (сарыкка) текшерилет. 
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Дискриминациянын бардык түрлөрүнөн эркиндик жана 
теңдик укугу – бардык адамдар (эркектер жана аялдар) эркин, 
кадыр-баркка жана тең укукка ээ болуп төрөлүшкөн.

Маалымат жана билим алууга укуктуулук – ар бир адам, 
эркек же аял, ошондой эле балдар үй-бүлөнү пландаштыруу, 
ЖЖЖО жана башка алардын сексуалдык жана репродуктив-
дик ден соолугуна тиешеси бар маселелер боюнча учурдагы 
жана толук маалымат алууга тең укуктуу. 

Медициналык жардам алуу жана ден соолугун коргоо укугу 
– ар бир адам өз ден соолугуна коркунуч келтирбеген жана 
жагымдуу шарттарда сексуалдык керектөөлөрүн канааттанды-
рууга укуктуу.

Презерватив – бойго болтурбоочу, ЖЖЖОдан, ВИЧтен сактоо-
чу, дүйнөдө кеңири таралган, белгилүү жана натыйжалуу кон-
трацепция каражаты.

Репродуктивдүүлүк – көбөйүүгө жөндөмдүүлүк. Бул репродук-
тивдик системанын функцияларынын жана процесстеринин 
денелик, акыл-эс жана социалдык жактан толук сак саламат-
тыгы.

Репродуктивдик ден соолук – оору-сыркоодон же майып болу-
удан сырткары болуу гана эмес, репродуктивдик (жыныстык) 
системанын жана анын ишинин денелик, акыл-эс жана соци-
алдык жактан толук сак саламаттыгы.

Репродуктивдик укук – репродуктивдик ден соолугун коргоо 
жана никеде туруп же никесиз балалуу болуу жөнүндө чечим 
кабыл алуу укугу, ошондой эле медико-социалдык, консульта-
тивдик жардам жана маалымат алуу укугу.

Ратификациялоо (кол коюу) – эларалык макулдашууга кол 
коюу, аны аткаруу милдетин алуу, улуттук мыйзамдарга 
киргизүү, аны сактоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктү пайдала-
нуу.

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.

Рецидив – белгилердин кайталанышы.

Ролдорго бөлүнүштүрүлгөн оюн – (психодраманын элемент-
теринин бири) оюнга катышуучулардын реалдуу турмушунда 
мааниге ээ болгон түрдүү ролдорду аткарышы. 

Жетимдер – ата-энеси көз жумган балдар. СПИДге карата 
алганда жетимдер деп СПИДдин айынан ата-энесинин бири-
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нен же экөөнөн тең ажыраган, жашы 15ке жете элек балдар 
эсептелет.

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 сексу-
алдык жашоо өткөргүсү келээрин божомолдойт.

Репродуктивдик жана сексуалдык ден соолук – жыныстык 
жактан жетилген ар бир адамдын тукум калтыруусуна 
мүмкүндүк берет.

Сексуалдык жана репродуктивдик укук – адам укугунун 
ажырагыс бөлүмү. Ар бир адамдын тобокелге салынбаган сек-
суалдык жашоо кечирүү укугу.

Сексуалдык укук – жеке сексуалдык жашоого укугу жана 
өзүнүн сексуалдык жүрүм-турумун көз карашына жана сезим 
туюмуна ылайык көзөмөлгө салуу мүмкүнчүлүгү. 

Тобокелге салууну азайтуу – жүрүм-турумду ВИЧти жугузуп 
алуу коркунучун төмөндөткүдөй кылып өзгөртүү. 

Стигма – грек тилинен которгондо “белги”, “эн тамга” дегенди 
түшүндүрөт.

Сексуалдуулук – маектешүүгө зар жүрүм-турум мүнөзү (сексу-
алдык умтулуу, сексуалдык жактан активдүү болуу, сексуал-
дык реакциялар, сексти жогору баалоо).

Симптом – организмдин оору абалынын белгилениши. 

Синдром – организмде бир ооруга мүнөздүү болгон белгилер 
менен ооруксунуу абалынын айкалышы. Кээде бул термин ме-
нен оорунун өз алдынча стадияларын белгилешет.

Социалдык роль – анын аткарылышы – бул социалдык чөйрө 
күткөн биргелешкен иш-аракеттерди аткаруу.

Өзүн-өзү баалоо – адамдын өзүнүн алы күчүн, жөндөмүн, адеп-
тик жүрүм-турумдарын, сапаттарын, эл арасындагы ордун 
биле алышы. 

Серологиялык изилдөөлөр – түрдүү ыкмалар менен канды 
изилдөө. Венерологияда бул термин менен көбүнчө канда-
гы жыныс жолу менен жугуучу оору козгогучтарына пайда 
болгон антителдерди табуу үчүн жүргүзүлгөн изилдөөлөрдү 
аташат. Кеңири таралган серологиялык изилдөө – Вассерман 
реакциясы – котон жара козгогучтарына пайда болуучу анти-
телдерди издөө. Эгер антителдер табылбаса реакция “терс” 
деп, а эгер табылса реакция “оң” деп эсептелет. 

Уу заттар менен уулануу – бул юридикалык жактан баңги деп 
эсептелбеген, бирок эйфория сезимин пайда кылуучу уу зат-
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тарды колдонуу учурундагы ооруу абалы. Бул уу заттардын 
көбү адам өмүрү үчүн баңги заттардан кем эмес коркунуч туу-
дурарын айта кетүүбүз абзел.

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 ко-
шумча изилдөөлөрдү жүргүзүү керек. 

Тренинг – көндүм, шыктарды үйрөтүү жана калыптандыруунун 
интерактивдүү усулу. Тренинг керектүү жөндөм, көндүмдү 
пайда кылуу жана өнүктүрүү үчүн багытталган ырааттуу тап-
шырмалардан, иш-аракеттерден же оюндардан турат. 

Ден соолукту чыңдоо – бул айрым адамдарга жана биргелеш-
кен топторго алардын ден соолугун аныктоочу факторлорго 
көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен ден соолугун 
жакшыртууну камсыз кылуучу процесс.

Дене бой көз карандылыгы – психоактивдүү заттарды алып са-
лууга жооп катары абстиненттик синдром өнүккөн абал. Аде-
генде психикалык көз карандылык пайда болот. Препаратты 
андан ары системалуу колдонгон кезде дене бой көз каранды-
лыгы келип чыгат.

СПИД менен жашаган же СПИД өнүккөн адамдар. Бул термин-
ди “СПИД менен ооруган адам” же “СПИДдин курмандыгы” 
дегендин ордуна колдонуу туура. 

Жан жыргаткан абал (эйфория) – жөнү жок эле кубануу, өзүн 
жеңил жана боштондукта сезүү абалы (берилген учурда – 
баңги менен мас болгон кез). Бул абалда адам эч нерсе менен 
иши жок жан жыргаткан, көшүлгөн сезимде болуп, өз абалын 
так баалай албайт.

Эмоция-сезим – адамдын дүйнөгө мамилесин, сезим-туюмун, 
иш-аракетин ички дүйнөсүнөн өткөрүшү.

Эпидемия – жугуштуу оорунун абдан жайылып кетиши, адам-
дардын көп бөлүгү бир убакта ооруну жугузуп алышы.
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1. “ВИЧ/СПИД жана билим берүү”. Билим берүү министрлиги 

үчүн маалымат жыйнагы. ЮНЕСКО жана ЮНЕЙДС. 
Ташкент, 2005-ж.

2. “ВИЧ/СПИД жана билим берүү“. Казакстан Республикасынын 
билим берүү адистери үчүн маалымат жыйнагы.  
Алматы, 200�-ж.

�. ВИЧ/СПИД жана адам укуктары. Эларалык башкаруу принцип-
тери. БУУ, Нью-Йорк жана Женева, 200�-ж.

�. 2006-2010 жылдарга Кыргыз Республикасында ВИЧ/СПИД 
эпидемиясын алдын алуу жана анын социалдык-экономикалык 
натыйжалары боюнча мамлекеттик программа. 
Бишкек, 2006-ж.

5. Жаштардын үнү. Европа жана Борбордук Азиянын жаштарына 
жана балдарга анкеталык тастыктоо. ЮНИСЕФ, 
Женева, 2001-ж.

6. “Европа жана Борбордук Азияда кызматташуу жана биргеле-
шип иштөө жөнүндө’’ Дублин декларациясы. 200�-ж.

7. СПИДдин глобалдык эпидемиясы жөнүндө доклад. 
ЮНЕЙДС, 200�-ж. 

8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жаран-
дарынын репродуктивдик жана сексуалдык укуктары жөнүндө” 
мыйзамы. Бишкек, 2001-ж.

9. Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы. 
200�-ж. 
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11. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы  
ВИЧ/СПИД жөнүндө» мыйзамы. 2005-ж.

12. “СПИД Кыргызстанда: 5 жыл каршы туруу”. Бишкек, 200�-ж.

1�. Ден соолук-21: Европа регионундагылардын бардыгы үчүн са-
ламаттык саясатына жетишүүнүн негиздери. БСУ, 1991-ж. 

1�. Бала укуктары жөнүндө Конвенция.

15. “ВИЧ/СПИД жана адам укуктары” Эларалык жетектөөчү при-
нциптер. Женева, 1996-ж.

16. Ден соолук үчүн керектүү көндүмдөр. Мектеп саламаттыгын 
сактоо боюнча маалыматтык сериялар. 200�-ж. 

17. Дүйнөдөгү балдардын абалы. 2005-жыл. Балалык коркунучта. 
ЮНИСЕФ, 2005-ж. 

18. Үй-бүлөнү ислам түшүнүгүнө ылайык пландаштыруу, Абдел 
Рахим Омран. Душанбе, 2001-ж. 
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19. Жаш өспүрүм писихологиясы. А.А Регандын редакциясындагы 
окуу китеби. Москва, 200�-ж.

20. Мектептерде ВИЧ/СПИДди алдын алуу үчүн жана ресурстары-
на окутуу боюнча колдонмо. БСУ, 2001-ж.

21.  Калкты отурукташтыруу жана Кыргызстанда өнүктүрүү боюн-
ча Эларалык конференциянын максатын пропагандалоо боюнча 
колдонмо. Бишкек, 2001-ж. 

22. Репродуктивдүү ден соолук сферасында Кыргызстан жаштары-
нын муктаждыктарын баалоо. Бишкек, 1999-ж.

2�. Баңгиликти, ВИЧ/СПИДди алдын алуу жана Борбордук Азия 
өлкөлөрүнүн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдарынын 
ишмердүүлүгү. БУУнун Баңги жана кылмыш боюнча бшкарма-
лыгы. Ташкент, 2005-ж.

2�. Жашоонун сергек мүнөзү боюнча мектеп курсу. Тарбиячылар 
жана мугалимдер үчүн усулдук колдонмолор. БСУ, 199�-ж.

25.  Россия өспүрүмдөрүндө жашоонун сергек мүнөзүн калыптан-
дыруу. Москва, 200�-ж. -

26. Европа жаштарынын ден соолугун чыңдоо. Жашоонун сергек  
мүнөзүнүн мектеп курсу. М.Вильямс, Я.Янг. БСУ, 199�-ж.

27. Мектеп – ден соолукка жардам берүүчү жакшы үлгү. К. Ба-
талгазиева Билим берүү проблемалары боюнча илимий-практи-
калык журнал “Мектеп-Школа”. Бишкек, 2002-ж.
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ВИЧ/СПИД тармагындагы 
мыйзамдуу жана нормативдик актылар
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси 
КР нын КЖКнин 246-статьясы. 
Сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн баңгилик 
каражаттарды же психиканы бузуучу заттарды 
мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү
1-бөлүм. Сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн баңгилик кара-

жаттарды же психиканы бузуучу заттарды мыйзамсыз даяр-
доо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү – эң аз айлык акы-
нын элүү өлчөмүнө чейин айып төлөм салынат же үч жылга 
чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

2-бөлүм. Ошол эле жосундар мурда баңгилик каражаттар менен 
байланышкан ар кандай кылмыш жасаган адам тарабынан 
бир нече жолу жасалса,– үч жылдан сегиз жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

КРнын КЖКнин 247-статьясы. 

Сатып-өткөрүү максатында баңгилик каражаттарды же 
психиканы бузуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып 
алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү, сатып өткөрүү.

1-бөлүм. Сатып-өткөрүү максатында баңгилик каражаттарды же 
психиканы бузуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, 
сактоо, ташуу же жөнөтүү, сатып өткөрүү, – мүлкүн конфис-
кациялоо менен беш жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эр-
киндигинен ажыратууга жазаланат.

2-бөлүм. Ушул эле жосундар, алдын ала бүтүм боюнча адамдар 
тобу тарабынан жасалса, ошого тете ири өлчөмдөгү баңгилик 
каражаттар же психиканы бузуучу заттар мындай аракеттер-
дин предмети болсо, – мүлкүн конфискациялоо менен он жыл-
дан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу-
га жазаланат.

Эгерде ушул статьянын биринчи же экинчи бөлүктөрүндө карал-
ган жосундар уюмдашкан топ тарабынан жасалса, – мүлкүн 
конфискациялоо менен он бештен жыйырма жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

КРнын КЖКнин 249-статьясы. 

Баңгилик каражаттарды же психиканы бузуучу заттарды 
колдонууга тартуу.

1-бөлүм. Баңгилик каражаттарды же психиканы бузуучу зат-
тарды колдонууга тартуу, – үч жылдан беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
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2-бөлүм. Эгерде ушул эле жосун:

1) бир нече жолу;

2) алдын ала бүтүм боюнча адамдар тобу тарабынан;

�) жашы жетпегендерге же эки же андан ашык адамга карата жа-
салса;

�) күч колдонуу же аны колоднуу коркунучу алдында жасалса, 
– беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат.

КРнын КЖКнин  117-статьясы

ВИЧ-инфекцияны жугузуу

1-бөлүм: Мурдатан биле туруп башка адамды ВИЧ-инфекция-
ны жугузуу коркунучуна коюу, – үч айдан алты айга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга же бир жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

2-бөлүм: Өзүнүн бул ооруга чалдыкканын билип туруп баш-
ка адамга ВИЧ-инфекцияны жугузса, – беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

3-бөлүм. Ушул статьянын экинчи бөлүгүндө каралган жосундар 
жашы жетпегендерге же эки же андан ашык адамга карата 
жасалса, – сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажы-
ратууга жазаланат.

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз республикасындагы 
ВИЧ/СПИД жөнүндө” мыйзамы 200�-ж.

3-статья. Мамлекеттин кепилдиктери

Мамлекет тарабынан төмөнкүлөргө кепилдик берилет:

ВИЧ/СПИДдин алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды 
жүргүзүүгө;

ВИЧ/СПИД маселелри боюнча калкка үзгүлтүксүз анык
маалыматтарды, анын ичинде жалпыга маалымдоо кара-
жаттары аркылуу берип турууга;

ВИЧ/СПИД маселелери боюнча билим берүү уюмдары-
нын окуу программаларына тематикалык бөлүмдөрдү 
киргизүүгө.

�-статья. Жарандардын укуктары жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республика-
сынын аймагында жашап турушкан же жүрүшкөн чет өлкөлүк жа-
рандарга жана жарандыгы жок адамдарга:

ВИЧ/СПИД жана аны алдын алуу чаралары жөнүндө кепилден-
ген эң аз анык маалыматтарды алуу;
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Белгилер үчүн
Алдын алуу программаларына катышуу жана алдын алуу кара-

жаттарын (дезинфекциялоочу каражаттарды, таза шприцтер-
ди, ийне жана презервативдерди) алуу.



�3

К
ы

рг
ы

з Р
ес

пу
бл

ик
ас

ы
ны

н 
би

ли
м

 б
ер

үү
, и

ли
м

 
ж

ан
а 

ж
аш

та
р 

са
яс

ат
ы

 м
ин

ис
тр

ли
ги

Тиркеме 2
Жаштардын камкордукка муктаждугун азайтуу” 2.1 стра-

тегиясы боюнча 2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында 
ВИЧ/СПИДдин эпидемиясын жана анын социалдык-экономи-
калык натыйжаларын алдын алуу боюнча мамлекеттик про-
грамманын иш чаралары

1. Бардык таламдуу тараптардын жаштардын арасында 
ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу 
программаларына ар тараптуу колдоону камсыздандыру-
усу 

1.1. Бардык билим берүү мекемелеринин окуу пландарына 
ВИЧ/СПИДди,ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу 
боюнча милдеттүү окутуу программаларын жайылтуу 
тартибин жана механизмин аныктоочу ведомстволук нор-
мативдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу.

1.2. Окуган жашатардын арасында ВИЧ/СПИДди алдын 
алуу боюнча мамлекет кепилдикке алган тематикалык 
бөлүмдөрдү каржылоону республикалык, областтык 
жана жергиликтүү бюджетке киргизүү.

1.�. Мамлекеттик, коомдук, диний ишмерлердин арасында 
алардын бардык деңгээлдерде өнүгүүсү үчүн жагымдуу 
шартты түзүү үчүн ВИЧ/СПИД боюнча билим берүү про-
граммаларын түшүнүүнү жана колдоону калыптандыруу.

1.�. Билим берүү мекемелеринде ВИЧ/СПИД боюнча алдын 
алуу иш чараларын өткөрүүдө ата-энелерди окутуу бо-
юнча программаларды иштеп чыгуу жана киргизүү.

1.5. Жергиликтүү деңгээлде жаштардын арасында ВИЧ/СПИД 
боюнча билим берүү программаларын өнүктүрүү үчүн 
коомдук уюмдардын потенциалын күчөтүү.

2. Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлиги-
нин, Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин нор-
мативдик-укуктук, методикалык базасын жана ошондой 
эле кадрлык потенциалын өнүктүрүү

2.1. ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу 
боюнча методикалык жана окуу куралдарын бекитүү бо-
юнча мекемелер ортосундагы эксперттик кеңешти түзүү.

2.2. Мектептердин, лицейлердин, орто окуу жайлардын
окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери 
үчүн ВИЧ/СПИДди алдын алуу жана сергек жашоо суро-
олору боюнча программаларды, маалыматтык мамлекет-
тик стандарттарды, методикалык жана окуу куралдарын 
иштеп жана басып чыгуу.

2.�. Өспүрүмдөрдүн сексуалдык жана репродуктивдик 
ден соолугу менен ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана 
баңгиликти алдын алуу суроолору боюнча максаттуу ма-
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алыматтык материалдарды иштеп, басып чыгаруу жана 
жайылтуу.

2.�. Китепканаларды жана окуу жайларды ВИЧ/СПИДди, 
ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу боюнча маалы-
маттык окуу куралдар менен камсыздандыруу.

2.5. ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни, баңгиликти алдын алуу су-
роолору боюнча мугалимдерди, врачтарды, социалдык 
кызматкерлерди окутуу жана диплом алгандан кийинки 
даярдоо системасын түзүү. 

2.6. ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу, 
репродуктивдик ден соолук суроолору боюнча Кыргыз 
билим берүү академиясынын жана Кыргыз мамлекет-
тик Арабаев атындагы педагогикалык университетинин 
базасында мугалимдердин квалификациясын жогорула-
туу жана кайта даярдоо боюнча ресурстук борборлорду 
уюштуруу.

3. Мамлекеттик билим берүү системасынын чараларын 
жүзөгө ашыруу чегинде ВИЧ/СПИД, ЖЖЖИ жана 
баңгилик суроолору боюнча жаштарды маалыматтан-
дырууну жогорулатуу  жолу менен  коопсуз жүрүм-турум 
көндүмдөрүн калыптандыруу.

�.1. Жалпы билим берүү, орто жана жогорку атайын окуу 
жайлардын окуу курсуна жаштардын керектөөлөрүн, 
гендердик аспектилерди жана улуттук маданий салт-
тарды эске алуу менен ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана 
баңгиликти алдын алуу боюнча тематикалык бөлүмдөрдү 
киргизүү.

�.2. АВС стратегиясын (коргонуунун ырааттуу кадамдары: 
кармануу –  Abstinention, бир шерикке берилгендик - Be 
faithful, коргонуу каражаттарын колдонуу – Condom use) 
иштеп чыгуу жана киргизүү.

�.�. Жаштардын арасында ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана 
баңгиликти алдын алуу, репродуктивдик, сексуалдык ден 
соолук суроолору боюнча билимдердин деңгээлин, мами-
лелерди жана тажрыйбаларды мониторинг жасоону жана 
баалоону ар дайым өткөрүү.

�.�. “Теңге-тең” окутуу ыкмасынын чегинде ВИЧ/СПИДди, 
ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу боюнча маалы-
мат сессияларын өткөрүү үчүн волонтерлорду даярдоо.

�.5. ВИЧ/СПИДди жана ЖЖЖИни алдын алуу жана ошондой 
эле социалдык маркетинг программаларын өнүктүрүү 
үчүн жаш адамдарды сактануу каражаттары менен кам-
сыздандыруу.
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�.6. Жаштардын ар кандай топтору үчүн ВИЧ/СПИДди жана 
ЖЖЖИни алдын алуу боюнча сабактан, аудиториядан 
тышкаркы чараларды өнүктүрүү.

�. Мамлекеттик билим берүү системасынын чараларын 
жүзөгө ашыруу чегинде балдардын жана жаштардын 
атайын муктаждыктагы белгилүү категориялары үчүн 
(багуусуз балдар жана белгилүү иштин түрү менен алек-
тенбеген жаштар) ВИЧ/СПИД, ЖЖЖИ жана баңгилик 
суроолору боюнча коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн ка-
лыптандыруу үчүн маалыматтык-билим берүүчүлүк про-
граммаларын иштеп чыгуу жана жайылтуу.

�.1. Багуусуз балдар жана белгилүү иштин түрү менен алек-
тенбеген жаштардын арасында билим деңгээли, сексуал-
дык жүрүм-туруму, баңгилик жана психоактивдүү заттар-
ды пайдалануу боюнча жагдайды изилдөөнү, жана ошон-
дой эле ал топтордун керектөөлөрүн баалоону жүргүзүү.

�.2. ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана баңгиликти алдын алуу 
боюнча бул топтор менен аракеттешүүнүн жана маалы-
маттандыруунун туруктуу системасын өнүктүрүүнүн ме-
ханизмин иштеп чыгуу. 

�.�. Окуганды билбегендер үчүн атайын материалдар-
ды киргизүү менен ВИЧ/СПИДди, ЖЖЖИни жана 
баңгиликти алдын алуу боюнча максаттуу маалыматтык 
материалдарды даярдоо, басып чыгаруу жана жайылтуу.

�.�. Багуусуз балдар жана белгилүү иштин түрү менен алек-
тенбеген жаштар үчүн психосоциалдык консультация 
берүүнү жана ылайыктуу медициналык кызматтарды 
көрсөтүүнү ошондой эле билим-берүү программаларын 
өткөрүүнү караштырган борборлорду түзүү.

�.5. Багуусуз балдар жана белгилүү иштин түрү менен алек-
тенбеген жаштар менен алдын алуу иштерин жүргүзүү 
үчүн “аутрич-жумушчу” адистерин даярдоо.

�.6. Багуусуз балдар менен иштеген мамлекеттик, ком-
мерциялык эмес жана эларалык уюмдар менен өз ара 
аракеттешүүнү орнотуу.




