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ТҮЙІН 
Қазақстан Республикасында (ҚР) есірткіні тұтынуымен байланысты проблемаларды шешу 
ҚР Президентінің Жолдауларында және Үкіметтік Бағдарламаларында көрсетілген басым 
міндеттердің бірі. Елде есірткіге тәуелділіктің алдын алу, одан емдеу және есірткі 
бизнесімен күрес бойынша жүргізілетін жұмыстың негізгі бағыттары «2009 – 2011 жж. 
Қазақстан Республикасында нашақорлық және есірткі бизнесімен күрес бағдарламасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 мамырдағы № 784 
Қаулысында белгіленген. Одан басқа, әр өңірде Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы 
күрестің аймақтық бағдарламалары бекітілген, бұл Бағдарламалар жыл сайын 
қарастырылады. 2011 жылы Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2009 – 2011 
жылдарға арналған Үкіметтік Бағдарламасының жүзеге асырылуы аяқталған. 

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары» туралы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы негізінде 
ҚР Үкіметі 2012 жылы Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне 
қарсы күрестің 2012 - 2016 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекітті. 

Сонымен қатар бұл Жарлық негізінде наркотәуелділіктің алдын алу мен емдеу жүйелерін 
жетілдіру іс-шаралары белгіленген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк 
бағдарламасы құрастырылған және енгізілген. 

2011 жылғы қыркүйекте Үкімет деңгейінде 12 министрлік пен ведомствалардың өкілдері 
кіретін Ведомства аралық штаб құрылды. Штабтың негізгі қызметі нашақорлық пен есірткі 
бизнесіне қарсы күрес салаларында мемлекеттік органдардың іс-әрекетін үйлестіру. 

2010-2011 жылдары халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасына қаржылай 
көмекті қысқартуына қарамастан, нашақорлық пен есірткі қылмысына қарсы әрекет 
жүйесін жетілдіру және оны халықаралық стандарттарға сәйкестендіру бойынша үлкен 
техникалық қолдау көрсетіледі.  

Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы әрекет ету саласында есірткі қолданушыларды 
ұсақ қылмыстар жасағаны үшін ізіне түсуден бастап елдегі ұйымдастырушылық қылмыс 
пен есірткі контрабандасын басуға дейін кезең-кезеңмен көшу қамтамасыз етіледі. 
Сонымен қатар елде прекурсорларды заңсыз ұстағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті 
енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. 

Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күреске бағдарланған іс-шараларды 
қаржыландыру жыл сайын өсуде, бірақ ұсынысты төмендету, сұранысты төмендету және 
зиянын төмендету бағдарламаларына бөлінетін қаржылай қаражаттың ара қатынасы 
біркелкі емес, қаржылай көмектің көбі есірткі бизнесіне қарсы күрес іс-шараларына 
жұмсалады. Елде нашақорлықтың алдын алу, есірткіге тәуелділікті емдеу және есірткі 
қолданумен байланысты салдарлардың алдын алу салаларына жұмсалатын 
шығындардың ара салмағы шамамен біркелкі қалады және әр бағдар бойынша он 
пайызға жетпейді. 

Қазіргі уақытта елде сапалы эпидемиологиялық зерттеулердің жоқтығынан жалпы 
тұрғындар арасында және оның жеке топтары арасында (жастар, қамалғандар және т.б.) 
есірткі құралдарын қолдану туралы нақты көріністі  алу өте қиын. Елдегі соңғы зеттеулер 
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тұрғындар арасында есірткіні қолданумен байланысты қазіргі заманғы жағдайын да 
көрсетпейді. Қазіргі кезде елімізде есірткі ахуалы туралы сапалы және әділ деректерде 
қажеттілік бар, сонымен қатар халықаралық стандарттарға сәйкес деректер жинау және 
мониторинг жүйесін жетілдіру қажеттілігі бар. 

Тұрғындар арасында есірткіні қолдану және есірткі ахуалының басты бағасы туралы 
ақпарат көздерінің бірі алдын алу және емдеу бағдарламаларын бағалау мен жоспарлау 
үшін түрлі ведомстволар қолданатын наркологиялық есепке алу деректері болып 
табылады. Алайда есеп тек «мұзтаудың басын» ғана қамтиды, себебі тұтынушылардың 
үштен екісі еленбей қала береді.  

Есірткіні проблемалық тұтынушылар туралы басқа деректер көзі шолғыншы 
эпидемиологиялық қадағалау болып табылады. Іріктеу көлемін есептеу және 
қалыптастыру әдіснамасының дұрыс болмауынан қадағалаудың репрезентативтігі барлық 
шолғыншы топтар бойынша төмендейтіндігін атап өту керек. Іріктеу қалыптастыру мен 
деректер талдау жолдарының шектеулілігіне байланысты, алынған нәтижелерді ұлттық 
деңгейге экстрополяциялау мүмкіндігі даулы болып табылады.  

Сонда да қолда бар деректерді талдай отырып, ҚР есірткі ахуалдың өзгеруі туралы 
бірнеше маңызды тұжырымдар шығаруға болады. Шолғыншы эпидемиологиялық 
қадағалаудың деректері сұраныс пен ұсынысты қысқарту жөніндегі индикаторларымен 
белгілі қайшылықтардың болуына қарамастан, елімізде есірткі қолданатындар санының 
қысқару тенденциясы бар деп болжауға болады. Бұны жыл сайынғы есірткіні 
проблемалық қолданатындардың орта жасының үлкеюі, наркологиялық есепте тұратын 
адамдар санының төмендеуі және қолдана бастау жасының үлкеюі көрсетеді. Басқа 
жағынан героиннің қол жетімділігін шектеудің күшеюі (жеткізілімдердің қысқартылуы, 
бағаның өсуі) себебінен инъециялық есірткіні қолданушылар есірткінің басқа түрлеріне 
(синтетикалық шылым қоспалар, каннабис) ауысуға немесе алкоголь пайдалануға және 
арнайы наркологиялық мекемелердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болып тұр. Басқа 
жағынан пайдаланушылардың бір бөлігі қол жетімді заңды айналымдағы құрамында 
кодеин бар препараттар мен тропикамид сияқты дәрілерден дайындалған заттарды 
пайдалануға ауысқан. 

Тіркеуде бар есірткі қолданушылар санының есірткіге тәуелді барлық тіркелген тұлғалар 
арасында, ер адамдар арасында да, әйел адамдар арасында да 2011 жылы төмендеу 
тенденциясы бар. Жылдар бойынша өзгеруінде (Кесте4. Наркологиялық есепке 
алынғандар және шешілгендер саны) де өмірінде алғаш рет есепке алынған тұлғалар 
санының қысқару тенденциясы байқалады. Наркологиялық есептен шығарылған тұлғалар 
санының ұлғаю тенденциясы әркелкі өзгерген, мұнда қайтыс болуына байланысты 
есептен шығарылған тұлғалар саны аздап төмендеген, ал ремиссияға байланысты есептен 
шығарылған тұлғалар саны артқан.  

2007 жылдан бастап ұшпа органикалық қосылыстар, опиоидтар мен елірткіштерді 
пайдаланатындардың наркологиялық қызмет есебіндегі адамдар саны қысқарды. Сонда 
каннабиноидтар мен психобелсенді заттарды қоса пайдаланудан туындаған бұзылулары 
бар тұлғалар саны өсуде. Соңғы 5 жыл ішінде ұшпа органикалық қосылыстар мен 
опиоидтерді пайдаланатын, есепке алынған 18 жасқа толмаған тұлғалар саны қысқарған. 



 

7 

 

Каннабиноидтар мен седативті заттарды пайдаланғандықтан наркологиялық есепте тұрған 
тұлғалар саны жылдар бойынша динамикада көбейген.  

Әртүрлі министрліктер мен мекемелердің алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру кезіндегі 
жоғары белсенділігін атап өту қажет. Бірақ елдегі қаржыландырылатын іс-шаралардың 
көпшілігі - ақпараттық кампаниялар мен акциялар. Отбасы және қоғамдастық арқылы 
алдын алу, тәуекел топтар арасында алдын алуға бағытталған және тікелей оқу 
орындарында жүзеге асырылатын алдын алу бағдарламаларын тұрақты 
қаржыландырудың аса қажеттілігі бар. Мұндай бағдарламалар ел аумағында тіпті 
ұсынылмаған да және көп жағдайда жеке жобалармен шектеліп, тұрақты болмайды. 
Сонымен қатар қазіргі уақытта білім беру мекемелерінде адын алу іс-әрекетін белгілейтін 
нормативті құжаттар жоқ.  

Бүкіл елде жайылған зиянын төмендету бағдарламалардың арқасында есірткі 
қолданушылар арасында инфекциялардың таралуын тұрақты деңгейде ұстау мүмкін 
болып тұр. Бірақ бұл бағдарламалар ұсынылатын қызметтер сапасын жетілдіруді және 
есірткі пайдаланушыларды сол қызметтермен қамтуды кеңейтуді талап етеді. Есірткіні 
пайдаланатындар арасындағы өлім-жітім жалпы тұрғындардың өлім-жітімімен 
салыстырғанда жоғары. Есірткі пайдаланушылардың өлімі жалпы тұрғындарға қарағанда 
орта есеппен - 2,4 есе жоғары, есірткіге тәуелді ер адамдар үшін өлім-жітім қаупінің 
көрсеткіші жалпы ер адамдардың өліміне қарағанда - 2,3 есе жоғары, әйел адамдар үшін 
жалпы әйелдердің өлім-жітімімен салыстырғанда - 6,8 есе жоғары. Сонда да, есірткі 
дозасы асып кетудің алдын алу бойынша бағдарламалар жеткіліксіз деңгейде дамыған 
және инъекциялық есірткілерді пайдаланатындардың аз ғана бөлігін қамтиды. 

Есірткіге тәуелділікті емдеу бойынша мәліметтерді талдай отырып, келесі нәтижелерді 
шығаруға болады. Соңғы үш жыл ішінде наркологиялық емдеуге жүгінген пациенттер 
санының төмендеу тенденциясы байқалады. Сөйте тұра алғаш емделген пациенттердің 
саны барлық емделген пациенттердің құрылымында жыл сайын өсіп келеді. Алғашқы 
емделіп шыққандар арасында басқа опиаттарды (көбінесе дезоморфин) және басқа 
заттарды (қол жетімді дәрілік препараттардан дайындалғандар) пайдалану 
тенденциясының өсуі байқалады. Сонымен қатар емдеуге келетін тұлғалардың әлеуметтік 
сипаттарының өзгеруі білінеді. Соңғы бірнеше жыл ішінде емделіп шыққандар арасында 
жоғары білімі бар адамдар санының айтарлықтай қысқаруы және жұмысы жоқ, жұмыссыз 
адамдар санының өсуі байқалады.  

Есірткімен поблемалары бар тұлғаларды емдеуде бұрынғыдай алмастыру терапиясын 
Қазақстанда енгізумен байланысты мәселе әлі де аса шиеленісіп тұр. Алайда мониторинг 
жүйесі, алмастыратын терапияны жүргізетін мекемелер үшін ұйымдастырушылық-
әдістемелік көмек көрсету көлемі мен сапасы кеңейту үшін жеткіліксіз болып тұр және 
одан әрі жетілдіруді қажет етеді.  

ҚР-нда опиоидтік ауыстыру терапиясы бойынша жобаларды бағалаудың негізгі 
нәтижелері елде опиоидтық тәуелділікті емдеу үшін метадонды қолдану мүмкіндігі мен 
тиімділігін көрсетеді. ҚР-ның заңдары осы қызмет түрін опиоидтік тәуелділікті стандартты 
емдеу ретінде енгізуге мүмкіндік береді. Алайда ауыстыру терапиясын жүргізетін 
мекемелер үшін мониторинг жүйесі, ұйымдастыру–әдістемелік көмек көрсету көлемі мен 
сапасы кеңейту үшін жеткіліксіз және одан әрі жетілдіруді талап етеді.  
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Есірткінің заңсыз айналыммен байланысты тіркелген қылмыстардың үлес салмағы елдегі 
тіркелген бүкіл қылмыстардың 2%-ын құрайды. 2011 жылы Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау органдары есірткі құралдарын, психотропты заттарды және 
прекурсорлардың (бұдан әрі – есірткілер) заңсыз айналымымен байланысты 4360 қылмыс 
тіркеген, 2010 жылы осындай кезеңде 8795-ға қарсы, яғни 50,4%-ға кем. Тіркелген есірткі 
қылмыстардың төмендеуі 2011 жылдың қаңтар айында ҚР Қылмыстық Кодексінің «Есірткі 
құралдарын немесе психотроптық заттарды ірі көлемде өткізу мақсатынсыз заңсыз сатып 
алу, тасымалдау немесе сақтау» 1-бөлімінің 259-бабын қылмыс деп танымау және оны 
әкімшілік құқық бұзушылықтар тобына жатқызумен байланысты. ҚР ҚК 259-бабында 
қарастырылған қылмыстардың үлес салмағы жалпы тіркелген есірткі қылмыстардың 
92,5 % құраған. 2011 жылы есірткіні пайдалану себебінен 372 қылмыс жасалған.  

Дезоморфин және тропикамид сияқты қолданылатын заттардың жаңа түрлерінінің пайда 
болуына әсер ететін себептер мен факторлардың жолын қию бойынша жұмыс жүргізіліп 
жатыр. 

Бұл мақсаттармен ҚР Ішкі істер министрлігі және ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 2011 
жылғы қазан айында ҚР ІІМ Есірткі бизнесіне қарсы күрес комитеті мен ҚР ДСМ 
Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті  нашақорлықтың, 
онымен байланысты құқық бұзуларының таралмауын болжайтын және құрамында кодеин 
мен тропикамиді бар дәрілік препараттарды теріс пайдалану жағдайларының жиілеуінің 
алдын алу шараларын қамтамасыз ету мақсаттарында өзара әрекеттесу туралы бірлескен 
бұйрық қабылдады. 

Соңғы төрт жыл ішінде заңсыз айналымнан тәркіленген есірткілер саны тұрақты, 2011 
жылы тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 33 тонна 998 кг құрады. Ресей 
Федерациясының нарығына түсетін есірткілер соңғы болып Қазақстан шекарасынан 
өтетіндігін ескерсек, жалпы Қазақстанда героинді тәркілеу көлемі жоғары емес. Орта 
Азиядағы есірткі тәркілеудің 90 пайызға жуығы героин Қазақстанға жеткізілгенше дейін 
жүргізіледі. ҚР ІІМ Есірткі бизнесімен күрес жөніндегі комитетінің жедел мәліметтері 
негізінде ұсынылған деректерге сәйкес, 2005-2010 жылдар аралығында есірткінің барлық 
түрлеріне көтерме және бөлшек бағалар айтарлықтай қымбаттады. 2011 жылы 2010 
жылмен салыстырғанда бағалар шамамен бір деңгейде қала береді. 2011 жылы героиннің 
бөлшек бағасы 2000 теңгеден 15 000 теңгеге дейін өзгерсе, марихуананың 250 грамм үшін 
бағасы - 2000 теңгеден 10000 теңге дейін болған. 

Есірткі құралдарына, психотропты заттарына және прекурсорларына бақылауды құқықтық 
және ғылыми қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі ұлттық зертхана өткізген 
сараптамаларының нәтижелері бойынша, тәркіленген марихуанада 
тетрагидроканнабинолдың құрамы 0,02 ден 4,23% (орташа 1,59%), гашиште 0,51%-дан 
6,73% (орташа 3,31%) анықталды. Героиннің тазалығы 1,04% тен 39,9% дейін (орташа 
14,3%) түрленеді.  

Нәтижесінде ҚР деректер көлемі мен санын қанағаттанарлық деп бағалауға 
болатындығын атап өту керек.  

Елде мәліметтер жинау және кейінгі есеп-қисап жүйесі Еуропалық Одақ ұсынған барлық 
бес кілтті индикатор бойынша - тұрғындар арасында есірткіні пайдалану; есірткіні 
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проблемалық пайдалану; есірткіні қолданумен байланысты аурулар; есірткімен 
байланысты өлім-жітім және есірткіге тәуелділіктен емдеу сұранысы елеулі 
толықтыруларды талап етеді . 

Қазіргі кезде жеке наркологиялық мекемелер мен мәжбүрлі емдеу бөлімшелердің іс-
әрекеттері жөнінде сапалы мәліметтер жинау жүзеге асырылмайды. Сондай-ақ 
нашақорлықтың алдын алу алғашқы, екіншілік және үшіншілік секторларында мемлекеттік 
емес ұйымдардың іс-әрекеттері туралы есептері қолжетімді емес, дегенмен 
қаржыландырылған жобалар көлемі бойынша бұл ұйымдар нашақорлықтың таралуына 
қарсы әрекет бойынша жүргізілетін жалпы мемлекеттік іске айтарлықтай үлес қосу керек. 
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Кесте 1-1: ҚР есірткі ахуалы жөніндегі негізгі индикаторларының құрама кестесі, 2010-2011 

Индикатор 2010 жылдың 31 
желтоқсанға 

2011 жылдың 
31желтоқсан 

Инъекциялық есірткі тұтынушылардың 
бағалық саны (ИЕҚ) 

119 100, (15-64 жастағы 
тұрғындарынан 1,05%) 

123 640, (15-64 жаст ағы 
тұрғындарынан 1,08%) 

Алдын алу наркологиялық есепте тұратын 
адамдар саны (осы жылы алғаш 
тіркелгендердің ішінен) 

15210 14566 

Диспансерлік наркологиялық есепте 
тұратын адамдар саны (осы жылы алғаш 
тіркелгендердің ішінен) 

32637 (1517) 30259 (538) 

Осы жылы наркологиялық қызметпен 
тіркелгендерінің ішінен өлген адамдар 
саны 

1050 1079 

ИЕҚ  арасында АИТВ таралуы 3482 2972 

ИЕҚ  арасында вирусты С гепатитінің 
таралуы 

2,8% 3,8% 

ИЕҚ  арасында мерездың таралуы 58,7% 61,3% 

ИЕҚ  арасында таралған инелер/шприцтер 
саны (алдын алу бағдарламаға тартылған 1 
ИЕҚ) 

8,2% 10,9% 

Құртылған жабайы өсетін сора саны 287 194 

Марихуана айналымынан тәркіленген 
салмағы (кг) 

27 348 27 380 

Гашиш айналымынан тәркіленген салмағы 
(кг) 

417 343,3 

Героин айналымынан тәркіленген салмағы 
(кг) 

323,2 306,7 

Апиын айналымынан тәркіленген салмағы 
(кг) 

168,2 11,3 

Есірткі сақтау үшін тұтқынға алынған 
адамдар саны (өткізу мақсатынсыз) 

6217 5644 

Есірткі сату үшін тұтқынға алынған 
адамдар саны (өндіруін қоса) 

3434 3099 

Героиннің орташа көшедегі бағасы (1 
грамм үшін) 

4 969 теңге 4 900 теңге 

Апиыннің орташа көшедегі бағасы (1 
грамм үшін) 

2 214 теңге 2 214 теңге 

Марихуананың орташа көшедегі бағасы ( 
250 грамм үшін) 

4 469 теңге 4 625 теңге 



 

11 

 

НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕӘЗІРЛЕМЕЛЕР 

1. ЕСІРТКІ САЯСАТЫ: ЗАҢНАМА, СТРАТЕГИЯЛАР ЖӘНЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

1.1. Кіріспе 
Есірткінің заңсыз айналымына қарсы тұру Қазақстан мемлекеттік саясатының маңызды 
құрылымдарының құрамдастарының бірі болып табыладыва. Нашақорлық пен есірткі 
бизнескеіне қарсы тұру саласында есірткіні пайдаланушылардың  тұтынушылардың ұсақ 
кішкентай қылмыстар істеу жасағаны үшін ізіне түсүуден есірткі трафигін мен есірткіні 
өткізу желісінің жүйесін жайылуын тарамдануын бақылайтын 
ұйымдастырылылғанушылық қылмыстықты басуға дейін кезең-кезеңмен өтүуі 
қамтамасыз етіледі.  

1.2. Құқықтық жүйе 
Есірткі құралдары, психотропты заттар мен прекурсорлардың айнылымы саласында 
мемлекеттік саясаттың негіз құраушы және олардың заңсыз айналымына қарсы тұру 
шараларын орнататын құжат - Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі 
«Есірткі, психотропты заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айнылымы мен теріс 
пайдалануына қарсы тұру шаралары туралы» №279 Заңы. «Есірткі, психотропты заттар, 
прекурсорлар және олардың заңсыз айнылымы мен теріс пайдалануына қарсы іс –қимыл 
шаралары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (1998 жылғы 10 шілдедегі № 279) - 
есірткі құралдар, психотропты заттар мен прекурсорлардың айнылымы саласында 
мемлекеттік саясатының негіз құрушы және олардың заңсыз айналымына қарсы тұру 
шараларын орнататын құжат. 

Есірткі құралдарының аса ірі мөлшерімен байланысты кез-келген әрекеттерін жасау 
(сақтау, өткізу және т.б.) адамды тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тартуға негіз 
болады. 

Есірткі құралдарын немесе психотроптық заттарды таратқандығы үшін қылмыстық 
жауапкершілік,  олардың мөлшеріне қарамастан,  бірден іске асады. өткізуі,тәуелсіз 
қылмыс  жауапкершілігі келеді 

Әкімшілік заңнамадылық сондай төмендегі құқықбұзушылықтар үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартады: лігін ескереді: жабайы өсетін сораны жою үшін ға шара 
қолданбау (318-бап); құрамында есірткі бар өсімдіктер өсметін егістікті күзетудің 
қамтамасыз етуге шараларын қолданбау қабылдамау (319-бап); есірткіні құралдарын, 
психотпроптық заттарды және прекурсоларды тарату және қолдануға жол бермеу 
шараларын қабылдамау   (319-1 бап); есірткі құралдарын тарату мақсатысыз заңсыз түрде 
дайындау, сатып алу немесе сақтау (320-бап); есірткі құралдарын, психотроптық заттар 
мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз түрде жарнамалау (321-бап).  

 өткізудің және медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау 
өткізу мақсатынсыз заңсыз түрде дайындау, қайта өндеу, иемдену, сақтау, тасымалдау 
немесе сатып жіберу үшін қылмыстық жауапкершілікті ескеретін (320 бап); есірткіні, 



12 

 

психотпротық заттарды және прекурсоларды начихаттау және заңсыз жарнамалау (321 
бап).  

Қазақстанда есірткі құралдарының, психотроптық заттардының және прекурсорлардының 
тізімі заңмен бекітілген, бұл тізімге керекті толықтыруларды өзгерістер енгізу мерзімін 
әлдеқайда ұзартады.  мәнді үлкейтеді. Осымен Осыған байланысты елде әлемдік 
тәжірибені сін ескере отырып, Атаулар бойынша тізімді Кеден одағы аясындағы 
серіктестермен (Ресей, Белорусь, КҚазақстан) атаулары бойынша сәйкестендіріп,  ҚР 
Үкіметінке жоғарыда аталған  бұл құқықтардын беру мүмкіндігі қарастырылады. 

Сонымен қатар елде прекурсорларды заңсыз ұстау үшін қылмыстық жауапкершілікке 
тарту мәселесін  енгізу сұрағы қарастырылып жатыр.  Ірі кәсіпорындарға прекурсорларды  
сақтау тәртібін бұзғаны үшін салынған әкімшілік ықпал ету (айыппұлдар) шаралары тиісті 
нәтиже бермейтінін көрсетеді. .   ірі өндірістерге әкімшілік әсерлер керекті нәтижесін 
бермейді. Тәжірибе куәләндірады, .ады  ліктұтыну ланушы емес. ө 

Қазақстанда есірткі құралдарын пайдаланғаны үшін қылмыстық  жазаға тартылмайды. 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 336-2 бабына  сәйкес  «Қоғамдық 
орындарда есірткі құралдарын медициналық тұрғыдан тыс тұтыну» әкімшілік құқық 
бұзушылық болып табылады және айыппұл салынады. Бір жыл ішінде қайталап жасалған 
сол әрекеттер үшін  ірі айыппұл салынады.  Бір жыл ішінде екі рет бұл әрекет үшін жауапқа 
тартылған адам үшін  әкімшілік қамау көзделеді.  

Қазақстанда есірткіге тәуелді адамдарды мәжбүрлі түрде емдеу шаралары заңды 
бекітілген. ҚР 2009 жылғы 16 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Кодексінің «Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқумарлықпен 
ауыратындарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру» туралы 130-бабының 2 
тармақшасы «Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қылмыс жасаған, 
алкоголизмнен, нашақорлықтан не уытқұмарлықтан емделуге мұқтаж деп танылған 
адамдарға қатысты, сондай-ақ әкімшілк құқық бұзушылық жасаған және созылмалы 
алкоголизмнен, нашақорлықтан не уытқұмарлықтан ауырады деп танылған және ерікті 
түрде емделуден жалтарған адамдарға сот шешімі бойынша қолданылады» дейді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 2015 «Кәсіптік 
қызметтің жекелеген түрлерін, сондай-ақ жоғары қауіп көзіне байланысты жұмысты 
жүзеге асыруға арналған медициналық психиатриялық қарсы айғақтар тізбесін бекіту 
туралы» Қаулысы бойынша психобелсенді заттарын белсенді пайдаланатын тұлғаларды 
кәсіби зияндар мен аса  қауіп көзімен, соның ішінде көлікті жүргізумен байланысты еңбек 
іс-әрекетінің барлық түрлеріне рұқсат етілмейді.  Ремиссиядағы есірткі 
пайдаланушыларына еңбек әрекетінің кейбір түрлеріне, соның ішінде көлік  жүргізуге 
рұқсат етіледі.  

1.2.1. Заңнаманың 2010 жылы жүзеге асырылуы  
2020 жылға дейін Қазақстан Республикасы (ҚР) құқықтық саясатының Концепциясын 
жүзеге асыру мақсатында  қылмыстық заңнаманы ізгілендіру бөлімінде 2011 жылдың 
қаңтар айында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру және қылмыстық процестегі заңдылықтың кепілдіктерін 
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күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 18 
қаңтарда  Қазақстан Республикасының № 393-IV Заңы  қабылданды.  

Бұл Заңның шеңберінде есірткі құралдарын немесе психотроптық заттарды аса ірі 
мөлшерде  заңсыз сатып алу,  тасымалдау  немесе сату   мақсатынсыз сақтау үшін  
қылмыстық жауапкершілікті ескеретін 1

Қабылданған шаралар көп жағдайда есірткеге тәуелді тұлғалардың  қылмыстық  
жауапкершілікке тартылуын  азайтты,  сонымен қатар  елдің «түрмедегі» тұрғындар санын 
қысқартуға мүмкіндік берді. 

 ҚР Қылмыстық  Кодекстің (ҚР ҚК) 259 бабы 1 
бөлімі алып тасталынды. 2011 жылдан бастап белгіленген әрекет жасаған үшін әкімшілік 
жауапкершілік көзделген  (ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 320 бабы 1-1 
бөлімі). 

1.3.  Есірткіге қарсы күрес саласындағы ұлттық стратегия және 
үйлестіру 

1.3.1. Ұлттық стратегия 
2011 жылы Қазақстан РеспубликасындаҮкіметтің нашақорлыққа және есірткі бизнесіне 
қарсы күрестің 2009 - 2011 жылдарға арналған бағдарламасының жүзеге асырылуы 
аяқталды.  

Бағдарламаның мақсаты- ел тұрғындар арасында психикалық белсенді заттарға 
тәуелділіктің таралуының әлеуметтік қауіпті өсу үрдісін құрсаулау және кері бағыттау. 

Бағдарламаның негізгі міндеттері: 

- Өңірлік деңгейде есірткіге қарсы іс әрекетінің координациясын және тиімділігін, 
нашақорлықтың бастапқы алдын алуы және халықтың салауатты демалу 
жүйелерін дамыту;  

- есірткіге қарсы насихатты күшейту;  

- Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне және әлеуметтік саласына 
есірткіге қарсы инновациялық технологияларды кең  көлемде енгізу;  

- нашақорлық саласындағы профилактикалық қызмет тиімділігінің мониторингі; 

- екінші профилактикалық және үшінші профилактикалық бағыттарда халыққа 
наркологиялық көмек көрсету жүйесін жаңғырту және дамыту, оларды тиімді 
нормативтік-құқықтық және ғылыми-ақпараттық сүйемелдеу, Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне және әлеуметтік саласына 
профилактиканың, диагностиканың,емдеудің, оңалтудың және әлеуметтендірудің 
инновациялық технологияларын енгізу, есірткіге тәуелді контингентті 
медициналық-әлеуметтік оңалтудың тиімді бағдарламаларымен толық қамтуды 
қамтамасыз ету;  

                                                           
1   "Есірткі құралдар, психотропты заттар мен олардың заңсыз айналымы мен олардың теріс 

пайдалануына қарсы іс –қимыл шаралары туралы" ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  1998 жылғы 
10 шілдедегі N 279 Заңы. http://adilet.minjust.kz/rus/docs/Z980000279_#z91. 

 

http://adilet.minjust.kz/rus/docs/Z980000279_#z91�
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- денсаулық сақтау жүйесі мен әлеуметтік сала мамандарының біліктілігін арттыру 
және қазіргі заманғы есірткіге қарсы технологиялар бейіні бойынша кең көлемде 
оқыту, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, тәрбие және білім беру 
жүйелерінің қызметкерлері үшін есірткіге қарсы тақырып бойынша арнайы білім 
беру циклдарын өткізу; 

- есірткіге қарсы қызметті реттейтін заңнамалық базаны жетілдіру, нашақорлыққа 
және есірткі бизнесіне қарсы күреске бағытталған ұлттық заңнаманы халықаралық 
құқықтық актілердің ережелерімен және қоғамдық ұйымдардың ұсынымдарымен 
одан әрі үйлестіру; 

- уәкілетті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ нашақорлықтың профилактикасына 
және оны емдеуге мамандандырылған медициналық мекемелердің материалдық-
техникалық және кадрлық әлеуетін нығайту; 

- есірткі бизнесіне қарсы күресте ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасасуды 
нығайту, елдің оңтүстік шекараларын нығайту арқылы есірткі трафигінің арналарын 
жабудың тиімділігін арттыру; 

- нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресте халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейту; 

- Қазақстан Республикасында есірткіге қарсы халықаралық жобаларды іске асыру, 
БіріккенҰлттар Ұйымының есірткіге қарсы күрес саласындағы шешімдерін 
Қазақстанның және Орталық Азия өңірлерінің мүдделерін ескере отырып 
әзірлеуге қатысу мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі заттары жөніндегі 
комиссиясында және оның қосалқы органдарында Қазақстанның жұмысын 
жандандыру. 

Бағдарлама іс –шараларының 30 пайызы  мониторинг жүйесін, үйлестіруін және 
халықаралық ынтамақтастығын, 24% тұрғындар арасында нашақорлықты алдын алу 
жүйесіне, 14% есірткі тәуелділерін емдеу мен оңалту жүйесіне, 32% есірткі бизнесіне және 
есірткінің заңсыз айналымына қарсы тұру жүйелерін дамыту мен жетілдіруге бағытталған. 
Бұл Бағдарлама аясында есірткі тұтынуымен байланысты салдарын алдын алу/ зиянын 
төмендету бағдарламасына  бағытталған іс-шаралар ескерілмеген. 

2009 жылы қолданылған әлеуметтік есірткіге қарсы стратегиялар мен қағидаларының 
талдауы  және ҚР әлеуметтік секторында есірткіге қарсы іс –әрекеттерді реттейтін негізгі 
нормативті құжаттарда бұл стратегияларының көрсетілуінің талдауын өткізілген (Katkov 
A.L., 2009). Бұл талдау кезінде істелінген нәтижелердің көбі қазіргі уақытта да өзекті. Елде 
негізгі қолданылатын стратегиялар – есірткілік құралдарға сұранысын төмендету; ұсыныс 
төмендету; тұтынуын төмендету; зиянын төмендету – есірткіге тәуелділіктің таралуына 
қарсы күрестің халықаралық тәжірибесімен сәйкес келеді. Қарастырылған әлеуметтік 
есірткіге қарсы стратегиялар саласында негізгі институционалдық тапшылық және 
әлеуметтік секторының есірткіге қарсы басты агенттерінің іс –әрекетіндегі келісілмегендік 
және конструктивті келісімнің жоқтығы. Бұл, атап айтқанда, есірткіге қарсы іс –әрекеттерді 
және осы сектордағы амал-жолдарды реттеудегі  қарама-қайшы нормаларында   көрініс 
табады.  (Katkov A.L., 2009). 
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1.3.2.  Әзірлемелер 
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары»  туралы 
Қазақстан Республикасы Президентінің  2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 
негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 2012 жылы 2012 – 2016 жылдарға арналған 
нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің салалық бағдарламасын бекітті. 
Бағдарламаның негізгі мақсаты – нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы 
тиімді мемлекеттік және қоғамдық  іс-қимылдың  жүйесін жетілдіру. 

Негізінде  алдыңғы Бағдарламаның бағыттарын жалғастырып  келе жатқан 
Бағдарламаның  іс-шаралары да бірқатар заңнамалық бастамаларының жүзеге асыруды 
көздейді:  ауыртпалығы үлкен емес қылмыстарды  жасаған есірткіге тәуелді адамдарға 
жазалаудың баламалы формаларын енгізу, қылмыстық жазалаудың (бас бостандығынан 
айыру) орнына наркологиялық  аурларды  күштеп  емдеу түрін енгізу. 

Сонымен қатар «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары» туралы Қазақстан Республикасы Президентінің  2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 
Жарлығы негізінде елде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк 
бағдарламасы құрастырылған және енгізілген. 

 2011 жылы «Саламатты Қазақстан» бағдарламасының шектеріндегі ескерілген іс- 
шараларының шамамен 12% тікелей нашақорлық пен оның салдарын алдын алу жүйесін, 
сонымен қатар есірткіге тәуелді адамдарын емдеу жүйесін дамуына және жетілдіруіне 
бағытталған. Белгіленген іс – шараларының 42% мониторинг жүйесін, үйлестіру мен 
кадрлық әлеуетін дамыту, 33% тұрғындар арасында нашақорлықты алдын алу, 4% есірткіге 
тәуелділерін емдеу мен оңалту жүйелерін дамыту мен жетілдіру (тек опиоидты ауыстыру 
терапиясын қосады), 21% есірткі тұтынуымен байланысты салдарын алдын алу/ 
денсаулыққа зиянын төмендету бағдарламасына бағдарланған. 

1.3.3. Үйлестіруі 
2011 жылдың қыркүйек айында Үкімет деңгейінде 12 министрлік мен ведомствалардың 
өкілдері кіретін нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күресіне бағытталған мемлекеттік 
органдарының іс- әрекетін бағдарлауы жөніндегі Ведомстваралық штаб құрылды (ІІМ, 
ЭСЖҚА, ҰҚК, СІМ, БҒМ, МАМ, БАМ, ҚМ, БП, ДСМ, ҚМ, ИСМ). 

Елде халықаралық серіктестерімен және басқа мемлекеттерімен өзара әрекеттесу мен 
интеграция жөнінлегі белсеңді саясат жалғастырылады, есірткі бизнесіне қарсы күрес 
саласына халықаралық-құқықтық база бекітіледі. 

2011 жылы бес жылдық кезеңге Шанхай ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ) мүшесі болып 
табылатын  мемлекеттер есірткіге қарсы стратегиясынын және Бағдарламаның жүзеге 
асырылуы (2011жылғы 15 маусымда  Астана қаласында Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының мерейтойлы саммит өткізу барысында мүше мемлекеттер басшыларының 
Кеңесінің  отырысында бекітілді ) жөніндегі қабылдауы камтамасыз етілді. Бұл стратегия 
есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес, нашақорлықты алдын алу, есірткіге тәуелді 
адамдарды емдеу мен оңалту жүйелерін жетілдіруіне ортақ бағдарларын анықтайды. 
Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі елдің мемлекеттік 
органдарының іс –әрекетін жетілдіруіне бағытталған бірлескен жобалар қатарын жүзеге 
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асыруы жөніндегі іс –шаралар жалғастырылды.  Мұндай ынтымақтастық БҰҰ-ның түрлі 
басқармаларымен, «Орталық Азияда есірткінің таралуын алдын алу бағдарламасы 
(CADAP)», шеңберінде Еуропалық Одақпен, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт Ұйымымен 
(ҰҚШҰ), сонымен қатар Есірткінің заңсыз айналымына, психотропты заттарға және 
олардың прекурсорларына қарсы күресу жөніндегі Орталық Азия аймақтық ақпараттық 
үйлестіру орталығымен (ОАААҮО) орнатылды (Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы 
күрес саласында халықаралық ынтымақтастық кара). 

1.4. Бюджет және қаржыландыру сұрақтары 
Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 
2011жылға арналған бағдарламасының аясында республикалық және жергілікті 
бюджеттерден мемлекеттік органдардың қаржыландыруы кесте1-1 көрсетеді. 

Кесте1-2b:Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 
2009-2011 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы бойынша 2011 жылы бағдарламаның іс-
шаралар Жоспарын жүзеге асырудың қаржыландыру көлемдері (ҚР ІІМ). 

 
№ 
п/
п 

 
Министрліктер мен 
ведомстволар 

Іс –шараларының негізгі 
бағыттары 

Қаржыландыру көлемі (мың теңге)2

Ре
сп

уб
ли

ка
лы қ 

 
бю

дж
ет

 

 

М
ун

иц
ип

ал
ды

 
бю

дж
ет

 

Ә
р 

ве
до

м
ст

в 
бо

йы
нш

а 
ба

рл
ы

 

Ж
ал

пы
 

к өл
ем

де
гі 

үл
ес

 
са
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1. Ішкі істер министрлігі 

Заңсыз айналыммен 
күрес, құқық 
бұзушылықтарын алдын 
алу 

1107815 21649 1129463 7,5 

2. 
Мәдениет және 
ақпарат министрлігі 

БАҚ–тың ақпараттық 
алдын алу кампаниялары 301302 17739 319041 2,1 

3. 
Денсаулық сақтау 
министрлігі 

Наркотәуелділікті емдеу 
және алдын алу 8999 183680 192680 1,3 

4. 
Білім және ғылым 
министрлігі 

Оқу орындарындағы 
алдын алу 64781 47730 112511 0,8 

5. 
Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті 

Есірткінің заңсыз 
айналыммен күрес 6593907 0 6593907 44,0 

6. 

Қаржы министрлігінің 
Кедендік бақылау 
комитеті 

Есірткінің заңсыз 
айналымымен күрес 6609186 0 6609186 44,1 

7. 
Туризм және спорт 
министрлігі 

Іс- әрекеттің баламалы 
түрлері арқылы алдын алу 4085 36180 40266 0,3 

Барлығы 14690077 306979 14997056 100 

 

                                                           
22011 жылы 1еуроға204,11 теңге орта курсы құрған. 
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Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2009–2011 жылдарға арналған 
бағдарламасының жүзеге асырылу бүкіл кезеңі үшін қаржыладырудың 2,1%-ы 
мониторинг, үйлестіру жүйесі мен халықаралық ынтымақтастықты дамыту мен 
жетілдіруге; тұрғындар арасында нашақорлықты алдын алуға - 2,2%-ы; есірткіге 
тәуелділерді емдеу және оңалту жүйесіне - 1,3%-ы;  есірткі бизнесі мен есірткінің заңсыз 
айналымына қарсы іс-қимыл жүйелеріне - 94,4%-ы бөлінді. 

2011 жылға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 
2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы аясында 
65 262,7 млн. теңге бөлінді.  

Нашақорлық мен оның салдарын алдын алу жүйелерін және есірткіге тәуелділерді емдеу 
жүйелерін дамыту мен жетілдіруге жұмсалатын тікелей шығындарды бұл бағдарламаны 
қаржыландырудың 1,5%-ын құрайды. Олардың  0,6%-ы мониторинг, үйлестіру және 
кадрлар әлеуетін дамыту мен жетілдіру іс-шараларына, 28,6%-ы тұрғындар арасында 
нашақорлықты алдын алуға, 14,8%-ы есірткіге тәуелділерді емдеу және оңалту жүйелерін 
дамыту мен жетілдіруге; 56,0%-ы  есірткіні пайдаланумен байланысты денсаулыққа тиген 
салдарды алдын алуды қаржыландыруға бағытталған. 

Денсаулық сақтауды қаржыландыру жалпы 2002 жылғы ЖІӨ-нің 1,9 пайызынан 2011 
жылғы ЖІӨ-нің 2,4 пайызына дейін өсті.  Ерекшелеу керек, тұрғындардың денсаулығын 
сақтауға жұмсалатын шығындарды мемлекет  төлейтінін атап өту керек.  

2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау 
жүйесі енгізілді, оны жүзеге асыру мақсатында бүкіл стационарлық және стационарды 
алмастыратын медициналық көмек, соның ішінде наркологиялық, республикалық 
бюджетке ауыстырылды, ал амбулаториялық көмек жергілікті бюджетте қалды. 
Республикалық бюджеттен наркологиялық медициналық ұйымдарға пациент стационарда 
немесе күндізгі стационарда өткізген әр төсек-күн үшін ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің Медициналық қызметті төлеу комитетінің аймақтық  департаменттері 
арқылы базалық мөлшерлеме бойынша төлем жүргізілді.  

2011 жылы ел өңірлері бойынша алкоголь, есірткіге және басқа да тәуелділіктер қосатын 
арнайы мамандандырылған медициналық наркологиялық көмек көрсетуге мемлекеттік 
шығындарын және есірткіге тәуелді адамдарды емдеуге жұмсалатын болжалды 
шығындарды төмендегі Кесте 1-2 көрсетеді. Есірткіге тәуелді адамдарды емдеуге 
болжалды  шығындарды анықтау үшін есірткі тәуелділігінен емдейтін әр аймақтық  
диспансерлер мен орталықтардың төсек-күндер саны және әр аймақта бір төсек-күн үшін 
орта базалық мөлшерлеме жайлы мәлімет қолданылған. 
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Кесте 1-3. Арнайы мамандандырылған медициналық наркологиялық көмек көрсетуге  
жұмсалған мемлекеттік шығындар, 2011 (РҒПО) 

Өңір Арнайы мамандандырылған  
медициналық көмек 
көрсетуге жұмсалған  
шығындар 

Есірткіге  тәуелді  адамдарды 
емдеуге жұмсалған 
болжалды шығындар3

ұлттық 
валютада 

 

(мың  теңге) 

еуропалық 
валютада 
(мың  еуро) 

ұлттық 
валютада 
 (мың  теңге) 

еуропалық 
валютада 
 (мың  еуро) 

Ақмола облысы 349929,6 1714,4 12279,7 60,2 
Ақтөбе облысы 448812,8 2198,9 30573,1 149,8 
Алматы облысы 209069,0 1024,3 2613,0 12,8 
Атырау облысы 142947,0 700,3 3874,5 19,0 
Шығыс Қазақстан 478878,5 2346,2 18221,3 89,3 
Жамбыл облысы 298199,0 1461,0 21784,8 106,7 
Батыс Қазақстан облысы 405663,8 1987,5 9968,0 48,8 
Қарағанды облысы 637104,2 3121,4 54941,4 269,2 
Қызылорда облысы 365640,0 1791,4 30368,2 148,8 
Қостанай облысы 297377,0 1456,9 78735,9 385,8 
Манғыстау облысы 149174,0 730,9 11301,0 55,4 
Павлодар облысы 275722,0 1350,9 11616,1 56,9 
Солтүстік Қазақстан облысы 339005,0 1660,9 23374,4 114,5 
Оңтүстік Қазақстан облысы 455874,0 2233,5 60589,9 296,8 
Алматы қ. 545542,4 2672,8 78249,6 383,4 
Астана қ. 325293,4 1593,7 37418,0 183,3 
РҒПО 460431,5 2255,8 160906,1 788,3 
Қазақстан Республикасы 6184663,2 30300,6 646815,0 3169,0 
 

2011 жылы Қазақстан Республикасында наркологиялық қызметті  қаржыландыру орта 
есеппен бұрынғы жылдарымен салыстырғанда шамалы ғана өсті: 2011 жылы 1 тұрғынға - 
305,1 теңге, 2010 жылы  - 303,9 теңге және 2009 жылы - 250,2 теңге. Қаржыландырудың ең 
төмен деңгейі Алматы облысында (жылына 1 тұрғынға - 110,5 теңге), ең жоғары Батыс 
Қазақстан облысында (жылына 1 тұрғынға - 664,6 теңге) (NSPC MSPDA, 2012). Ел бойынша 
наркологиялық мекемелерде бір төсек-күн үшін 890 теңгеден (4.6 еуро) 6951 теңгеге (35,6 
еуро) дейін жетеді. 2011 жылы ҚР наркологиялық мекемелерде бір төсек-күн үшін орта 
төлем - 3513 теңге (18 еуро) құрады. Қазақстан Республикасы бойынша есірткіге тәуелді 
адамдарлы стационарлық емделуіне жұмсалатын шығындар жобалап алғанда 646,8 
миллион теңгені  құрайды. Бір емделген жағдайдың бағасы орта есеппен алғанда 148318 
теңгені құрайды. 

Диаграмма 1-1 Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы 
күрес саласындағы негізгі бағыттар бойынша  мемлекеттік шығындардың сәйкестендіруін 
көрсетеді. Бұл есептеу 2011 жылғы екі Бағдарламаның - Нашақорлық және есірткі 
бизнесіне қарсы күрес бағдарламасы мен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасының 

                                                           
3  Амбулаторлық және мәжбүрлі емдеуін ескермейді. Есірткіден тәуелділер адамдарлы стационарлық 
емдеу шығыстарын қосады. 
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қаржыландырылуын және де 2011 жылы есірткіге тәуелді адамдарды емдеу үшін 
жұмсалатын жобаланып есептелген шығындарды бірге қосуға  негізделіп жасалды. 

 

Диаграмма 1-1: ҚР нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес саласында негізгі бағыттар 
бойынша мемлекеттік шығындардың сәйкестендірілуі  (%), 2011 

 

2011 жылы жоғары көрсетілген бағадарламалар бойынша мемлекеттік шығындардың 
басымдылығы нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымымен қарсы күресіне 
бағытталған. Нашақорлықты алдын алу саласына, есірткіге тәуелділікті емдеуге және 
есірткіні тұтынумен байланысты салдарды алдын алуына шығындардың сәйкестендірілуі 
жобалап  бірдей және әр бағыт бойынша 10%-ға жетпейді. 

0,1 

5,4 

9,9 

6,2 

78,4 

Мониторинг, үйлестіру және 
оқыту 

Нашақорлықты алдын алу 

Есірткіге тәуелділікті емдеу 

Зиянын төмендету 

Есірткі бизнесіне және 
есірткінің заңсыз 
айналымына қарсы күрес 
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2. ЖАЛПЫ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ЖӘНЕ НАҚТЫ МАҚСАТТЫ 
ТОПТАР АРАСЫНДА ЕСІРТКІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

2.1. Кіріспе 
2011 жылы жалпы тұрғындар арасында есірткінің қаншалықты қолданылатынын зерделеу 
бойынша зерттеулер жүргізілген жоқ. Мектеп оқушылары мен басқа арнайы мақсатты 
топтар арасында репрезентативті зерттеулер де жүргізілген жоқ. 

2.2. Тұрғындар арасында есірткіні тұтынуы 
2001 жылы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Нашақорлықтың 
медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-практикалық 
орталығымен (РҒПО) ұлттық ауқымында соңғы зерттеулер өткізілді. Бұл зерттеудің 
мақсаты - Қазақстан қалалары тұрғындарының нашақорлық проблемасына деген 
қатынасы және Қазақстан Республикасы тұрғындары арасында есірткіге тәуелділік 
проблемасының  таралуын тежеудің ең нәтижелі әлеуметтік іс-әрекеттің негізгі 
бағыттарының мониторингісін зерделеуі. Зерттеу аясында елдегі есірткі  заттарына 
тәуелділік белгілері бар тұрғындар санын анықтау да көзделді. 

Зерттеудің бас жиынтығы Қазақстанның бас қалаларының (150 000  және одан да көп 
тұрғындары бар) 7-55 жас аралығындағы тұрғындары құрды. Зерттеудің іріктеуіне 7029 
адам кірді. Сауалнама респоденттердің өздерді сұрақ кітапшаларын толтырулары арқылы 
жүзеге асты, жарымжан адамдар мен психологиялық жағдайына байланысты 
себептермен өздігінен  сауалнаманы толтыра алмайтын мен 7-11 жас аралығындағы 
балалар үшін  интервью өткізілді (NSPC MSPDA, 2004). 

Жоғарыда аталған зерттеуден алынған деректеріне сәйкес Қазақстан  Республикасында 
есірткіге тәуелді ел тұрғындарының 1,7%-ын құрады. Олардың 31,6%-ы опиодтарға 
тәуелділер (көбінесе– героинге тәуелді), 81,3% каннабиноидтарға тәуелділер, 15,5% басқа 
есірткі заттарына тәуелділер (Кесте2-1).Респоденттің 10% өмірде бір рет те есірткіні татып 
көрген , сондай зерттеуде қандай заттар екенін айқындамаған. 

Кесте2-1:Тәуелді есірткілік заттардың есірткі тұтынатын түрлері бойынша бағалы саны, 2001 
(РҒПО) 

 опиоидтарға 
тәуелділер 

каннабиноидтарға 
тәуелділер 

басқа есірткілік 
заттарға тәуелділер 

Тәуелділердің барлық 
тәуелділер санынан % 31,6  81,3  15,5  

Есірткіге тәуелділердің 
абсолюттік саны (7-55 
жас арасындағы 
тұрғындарының %) 

80 328 (1,17%) 206667 (3,02%) 39 402 (0,58%) 

 

Есірткіге тәуелділер арасындағы негізгі топты 17 -45 жас аралығындағы  адамдар (69,8%), 
жеке табыстың т өмен деңгейі (жұмыссыздар, тұрақсыз жұмысқа ие) (92,6%), орта білім 
деңгейі  бар адамдар (68,1%) құрған. 
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Жоғары аталған зерттеу он жыл бұрын өткізілгендіктен қазіргі уақытта елде бүкіл ел 
тұрғындары арасында есірткіні қоланумен байланысты көкөйкесті жағдайды көрсететін 
эпидемиологиялық зерттеулер жоқ. 

2.3.  Наркологиялық есепке алу жүйесі 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 жылғы 2 
желтоқсандағы № 814 бұйрығының негізінде Қазақстанда нашақорлық дертіне 
шалдыққандарды тіркеу жүйесі жұмыс істейді, оған наркологиялық есепке алудың 
бірнеше түрлері кіреді. Өздігінен немесе қоғамдық бірлестіктердің, медициналық 
ұйымдар және ішкі істер органдарының  жолдауымен медициналық көмекке жүгінген, 
ПБЗ қолдану салдарынан  аурулардың клиникалық түрде айқындалмайтын (тәуекел тобы)  
тұлғалар  үшін алдын алу шаралары ұйымдастырылады. Наркологиялық ұйымдарда ПБЗ 
тұтыну салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулары бар пациенттерді 
диспансерлік есепке алады және тәуекел тобына жататын адамдарды алдын алу 
бақылауына алады. 

Мекенжайлық және жасырын түрде диспансерлік есепке алып,  наркологиялық көмек 
көрсететін амбулаторлық медициналық ұйымдардағы қарқынды бақылауға нарколог 
дәрігер, дәрігерлік-консультациялық  комиссияның шешімімен  (ДКК) немесе сот-
наркологиялық сараптамаларды өндіретін арнайы медициналық комиссиямен қойылған 
диагноздары бар, ПБЗ қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулары 
бар тұлғалар алынады. 

Емдеу барысында барлық белгілегендерін орындау, наркологиялық ұйымдарда емдеудің 
барлық мерзімдерін ұстану жағдайында және емдеуден кейін шыдамды, объективті 
дәлелдеген ремиссиямен, мекенжайлық диспансерлік есептің келесі мерзімдері 
орнатылады: 

- Алкоголь тұтыну нәтижесінде психикалық және мінез- құлықтық бұзылулар бар 
пациентер  - 3 жыл 

- ПБЗ тұтыну салдарынан психикалық және мінез-құлықтық бұзылулары бар 
адамдар (алкогольден басқа) – 5 жыл. Медицинадан тыс мақсаттарында ПБЗ 
тұтынатын адамдарға профилактикалық бақылау мерзімі- 1 жыл. Тәуекел топтағы 
адамдар профилактикалық бақылау үрдісі кезінде медициналық көмекті 
амбулатолықшарттарда көбіне алмайды. 

Диспансерлік есептен (мекенжайлық та, жасырын да) шығару үшін төменде көрсетілген 
себептер негіз бола алады:  

- тұрақты ремиссия (жазылу) 

- наркологиялық ұйымның қызмет көрсететін аумақтың шектерінен көшіп, тұрақты 
тұрғылықты мекенжайын өзгерту, сонымен бірге басқа наркологиялық ұйымға 
диспансерлік бақылауға ауыстыруымен басланысты 

- наркологиялық ұйым пациенттің қаралуын 1жыл ішінде қамтамасыз ете алмаса, 
барлық пайдаланған шараларға қарамастан пациент диспансерлік есептен шығады 
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(бұл жағдайларда пациент бақыланған ұйымның ДКК есептен шығару туралы 
шешім шығарады) 

- 1 жылдан астам уақытқа бас бостандығынан айыруымен байланысты сотталу 

- өліммен байланысты. 

Елдегі жағдайды бағалау үшін соңғы жылдары т ұрғындардың арасында есірткінің 
қолданылуы туралы мәліметтерді бере алатын жалғыз дереккөз – наркологиялық есеп алу 
мәліметтері, оларды алдын алу мен емдеу бағдарламаларын жоспарлау және бағалау 
түрлі ведомствовалар қолданады.  

Диаграмма 2-1 2007 жылдан бастап 2011 жылға дейінгі кезеңде ҚР-нің наркологиялық 
қызметімен тіркелген тұлғалар саны туралы мәліметті көрсетеді (NSPC MSPDA, 2012). 

Диаграмма 2-1: ҚР-нің нарокологиялық қызметі 2007-2011 жылдар аралығында тіркеген 
тұлғалар саны (РҒПО) 

 

Берілген мәліметтерінен көргендей есірткі тұтынатындар саны 2011 жылыбарлық 
тіркелгендер ішінен, ер адамдар мен әйел адамдар арасынан төмендеу тенденциясына 
ие. 

Жылдар бойынша динамикада (Диаграмма 2-2) өмірде алғаш есепке алынған адамдар 
тенденциясының қысқартылуы байқалады. Есептен алынған адамдар саны өсү 
тенденциясымен айнымалы динамикасына ие, сонда өліммен байланысты есептен 
алынғандар саны азғантайтөмендеуіне ие, ал ремиссияға байланысты есептен алынған өсү 
тенденциясына ие. 
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Диаграмма 2-2: Наркологиялық есепке алынғандармен шешілгендер саны (РҒПО) 

 
Елдің наркологиялық қызметтегі барлық ескерілгендер арасындаF11«Опиоидар 
тұтынуымен байланысты бұзылулар» және F12«Каннабиноидтар тұтынуымен байланысты 
бұзылулар» диагноздары бар адамдар басым(Кесте2-2). Соңғы бес жыл ішінде кокаинды 
қолданумен байланысты проблемалар бар бір де бір адам тіркелмеген. Жылдар бойынша 
динамикада, 2007 жылдан бастап F18 «Ұшпа органикалық қосындылар тұтынуымен пайда 
болған бұзылулар» және F19 «Есірткі мен басқа психобелсеңді заттарды қоса тұтынуымен 
пайда болған бұзылулар (алкоголь қоса)» диагнозы бар адамдар саны қысқартылды (NSPC 
MSPDA, 2012). 

Кесте2-2. 2007 жылдан 2011 жылдарға дейін АХК-10 диагноздар бойынша наркологиялық 
қызметпен тіркелген адамдар(РҒПО) 

АХК-10 бойынша 
диагноз 

2007 2008 2009 2010 2011 

F11 36376 35333 33739 29928 26920 

F12 11344 11842 12606 12634 12682 
F13 89 81 75 97 85 
F14 0 0 0 0 0 
F15 148 139 101 89 72 
F16 14 24 21 11 23 
F18 1981 1512 1131 876 615 
F19 3655 3960 4063 4121 4428 
БАРЛЫҒЫ 53609 52891 51936 47756 44825 
 

Соңғы бес жыл ішінде опиоидтарды қолданумен байланысты пайда болған бұзылулар мен 
еліртетіндерді қолданумен байланысты пайда болған бұзылулары бар адамдар саны жыл 
сайын төмендейді, ал каннабиноидтар тұтынуымен байланысты пайда болған бұзылулар 

2007 2008 2009 2010 2011 
Есепке тіркелді 10230 10539 8956 8138 7581 
Өмірінде алғаш рет 8964 8336 7944 7168 6058 
Есептен алынды 9805 11249 10129 12527 10522 
ұзақ уақыт ремиссия 

себебінен алынды  2942 2721 3223 3332 3568 
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және психобелсеңді заттарды қоса қолданумен пайда болған бұзылулары бар тұлғалар 
саны көбеюде. 

2.4. Жастар арасында есірткінің қолданылуы 
2011 жылы мектеп оқушылары мен жастар арасында есірткінің қолданылуы  таралуы 
бойыша ұлттық зерттеулер өткізілгені туралы ресми жарияланған мәліметтер жоқ. 

2006 жылы Орталық Азияда Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі 
басқармасының Аймақтық өкілдік (БҰҰ ЕҚБ) жәрдемімен мемлекеттің 6 аймағында -  
Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Ақмола, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарында 
алкоголь мен есірткі жөніндегі ұлттық мектептік зерттеу өткізілді (Кесте2-3). ESPAD 
(Алкоголь мен басқа психобелсеңді заттар бойынша Еуропалықмектептік зерттеулер 
жобасы (ПБЗ)) сұрақнамалар көмегі арқылы сауалнама мен сауалнама әдісі 
қолданылды.Респоденттердің сауалнамасы жергілікті шарттарға бейімделген болған, 
және Орта Азия елдерінің мектептік білім беру ерекшеліктерімен байланысты 15-16 
жасынан 14-15 жасына стандартты іріктеуінен ауытқулар істелінді(Лаврентьев О.В. 2007). 

Кесте 2-3. 2006  жылы Қазақстанда БҰҰ 14-15 жас аралығындағы мектеп оқушыларын зерттеу 
нәтижелері (n=4992) 

Параметрлер Сандықдеректер 
Темекіні жүйелі түрде тартады (өмірінде 40 рет және одан да көп) 14% 
Насыбай атады4 2,1%  
Алкогольді жүйелі түрле пайдаланады (өмірінде 40 рет және одан да көп) 12,1% 
Есірткіні бір рет болса да тұтынған 4,8% 
Есірткіні алғаш қолданудың орта жасы 14,0 лет 
Есірткіні жүйелі түрде қолданған (өмір бойында 40 рет және одан да көп) 1,2% 
Соңғы 12 айда марихуананы  қолданған 2,7% 
Героинді инъекция арқылы қолданған 0,1% 

 

Мемлекетте жақында жүргізілген зерттеу 2009 жылы Қазақстанның үш қаласында 
(Павлодар, Өскемен, Орал) өткізілді. Бұл зерттеу барысында қала мектептерінің кіші және 
орта мектеп жасының оқушылары арасында  темекі, алкоголь, есірткі мен психобелсеңді 
заттарды тұтыну ерекшеліктері зерттелінген. Зерттеу Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары 
республикалық ғылыми-практикалық орталығы базасында өткізілді. 

Мақсатты топтарға 9-18 жас аралық топтарға мектеп оқушылары таңдалған, зерттеудің 
тапсырмаларына сәйкес арнайы құрастырылған сауалнаманың 103 сұрағына жауап беру 
ұсынылды. Зерттеуде 897 мектеп оқушылары қатысты, сапасыз толтырылған 
сауалнамаларыналып тастағаннан кейін, статистикалық өңдеуге 
854сауалнамалартаңдалды, (9 – 13 жас (n = 231); 14 – 15 жас (n = 375)) (РҒПО, 2009). 
Жоғары көрсетілген зерттеулердә салыстыру үшін14-15 жас аралық топ арасында зерттеу 
нәтижелері Кесте 2-4  көрсетілген. 

                                                           
4 Насыбай – психобелсеңді зат, ерін астына салып, сору жолымен пайдаланылады. Негізгі 
компоненттер - махорка немесе  темекі. Құрамына сөнген әк, түрлі өсімдіктерінің күлі, жануарлар мен 
құстардың қилары (түйенің, тауықтың) және тағы басқалар кіреді. 
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Кесте2-4. 14-15  жас аралық мектеп оқушылары (n = 375)арасында РҒПО мен 2009 
жылыөткізілгензерттеу нәтижелері (РҒПО) 

Параметрлер % 95% сенімді интервал 
Қазіргі уақытта темекі тартады 5,6%  3,3 <>7,9% 
Қазіргі уақытта алкоголь пайдаланады 13,3%  9,9<>16,7% 
Есірткіні бір рет болса да тұтынған  7,2%  4,6<>9,8% 
Қазіргі уақытта есірткіні тұтады 5,1%  2,9<>7,3 
Өмір бойы героинды қолданған 0,8%  0,5<>2,6% 
Өмір барысында марихуананы тұтқан 3,5%  1,6<>5,4 

 

Бұл зерттеудің нәтижелері елдің ірі солтүстік-шығыс қалаларындағы  жағдайларды 
бейнелейтінін және бүкіл ел үшін репрезентативті болмайтынын ескеру керек. 

Наркологиялық есептің деректері бойынша 18 жасына дейін есірткі тұтынатын 
тіркелгендер саны соңғы бес жыл ішінде айқын төмендеу тенденциясына ие (NSPC MSPDA, 
2012). 

Диаграмма 2-3: 18 жасына дейін 2007-2011 жылдарының 100000-ға сәйкес тұрғындар санына ҚР 
наркологиялық қызметінің тіркелген адамдар саны (РҒПО) 

 

18 жасқа дейін наркологиялық есепте тұратындардың басым бөлігін ұшпа  органикалық 
қосындылар (ҰОҚ) және каннабиноидтарды тұтынатындар құрайды (Кесте2-5). 

Кесте2-5. 18 жасына дейін тіркелгендер арасында есірткілік заттарды тұтынатындардың 
сәйкестенуі (%) (РҒПО) 

Есірткілік заттар 2007 2008 2009 2010 2011 
опиоидтар 3,2 3,2 2,2 2,3 0,8 
каннабиноидтар 30,1 36,9 43,2 43,1 52,8 
седативті 0,7 1,0 0,8 2,9 4,1 
стимуляторлар 0,2 0,2 0,5 0,9 0,5 
галлюциногендер 0,3 0,8 0,9 0,8 3,1 
ҰОҚ 60,4 52,9 46,5 45,0 31,1 
Қосылған 5,1 4,9 6,0 5,0 7,6 
ИЕҚ 7,5 8,2 8,9 10,5 9,9 
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Соңғы 5 жыл ішінде18 жасқа дейін тіркелген ұшпа органикалық қосындылар(ҰОҚ) және 
опиоидтер тұтынатындардың азаю тенденциясына ие. Жылдар бойынша динамикасында 
каннабиноидтер мен седативті заттарды тұтынатындар адамдар саны өсүде. Басқа 
есірткілік заттарды тұтынатын кәмелетке толмаған адамдар санының динамикасы айқын 
тенденцияларсыз біркелкі емес. 

2.5. Басқа мақсатты топтар арасында есірткі тұтыну 
Қазақстан Республикасы қылмыстық–атқару жүйесіндегі наркологиялық жағдайдың 
мониторингі мен бағалау жүйесін құру туралы Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігінің 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 660 және Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 888 бірлесіп шығарған 
бұйрығын орындау мақсатында Қазақстан Республикасынының қылмыстық-атқару 
жүйесінде наркологиялық жағдайды бағалау шарасы өткізілді. Бұл бірлесіп шығарылған 
бұйрық Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 
жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы аясында 
шығарылған. 

2011 жылғы 31желтоқсанда бас бостандығынан айыру орындарында (БАО) 43 114 адам 
болды, олардың 6747 адамы психобелсеңді заттардан (ПБЗ) (алкогольді қоса) тәуелділігі 
бар ауру адамдар. Есірткі тәуелділігінен 3690 адам, немесе БАО-да  855,9 адам (10 000 
тұрғынға 18  жастан үлкен ересек адамдартұрғындарына азаматтық секторда бұл 
көрсеткіш 37,7 тең). 

Сонымен, БАО-да азаматтық секторға қарағанда есірткіге тәуелділігіне байланысты 
наркологиялық есепте тұрған адамдар көрсеткіші 23 есе көп. ҚР да БАО-да болатын 
есірткіге тәуелділігімен ауыратын әйел адамдар арасында үлес салмағы 6%-ды  құрайды. 

БАО-да есірткіні тұтынуымен пайда болатын психикалық және мінез-құлықтық 
бұзылуларымен ауыратын бір бала да (18 жасқа дейін)  жоқ. Олардың ішінде 18-24 
жастағы адамдар - 10,7%, 25-29 жастағы адамдар – 36,3%, 30-39 жастағы адамдар – 40,8%, 
40-49 жастағы адамдар – 9,6%, 50 жастан үлкен - 2,6%. 

ҚР ҚАЖК жүйесінің бақылауында тұратын есірткіге тәуелділердің барлық ауру 
адамдардың ИЕҚ үлесі 94,4%-ды құрайды. 

Елде шолғыншы эпидемиологиялық қадағалаудың нәтижелері, сотталғандар есірткі 
тұтынуын түзеу мекемелерінде жалғастырады, бірақ түрмелерде есірткі қолданатынын 
көрсететіне баға беретін деректер жоқ. Қол жетімді деректер «Емдік емес көздерінен 
есірткіні проблемалық тұтынуы туралы ақпарат» бөлімінде көрсетілген. 
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3. АЛДЫН АЛУ 

3.1. Кіріспе 
Есірткіні қолданудың алдын алу іс-әрекетінің негізгі бағыттары Қазақстан 
Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2009 - 2011 
жылдарға арналған бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
27 мамырдағы № 784 Қаулысында белгіленген. Сонымен қатар, әр аймақта 
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің бағдаламалары бекітілген, бұл 
бағдарламалар жыл сайын қарастырылады. Ұлттық Бағдарлама да, аймақтық 
Бағдарламалар да тұрғындардың түрлі топтары арасында есірткіге тәуелділікті және 
есірткіні қолдануды алдын алу саласында негіз болатын құжаттар.  

2009 – 2011 жылдарға арналған Бағдарламаның іс шаралары жоспарын жүзеге асыру 
кезеңінде жастар арасында есірткіні бастапқы алдын алуға бағытталған жалпы 1 млн. 
астам адамды қамтитын 23 мыңнан астам іс- шара ұйымдастырылған. 

Дене шынықтыру пен спорт құралдары арқылы есірткіні қолданудың  алдын алу жүйелі 
шаралары қолданылады. Оқу орындарында «Спорт есірткіге қарсы», «Туризм есірткіге 
қарсы» деген ұрандарымен жүйелі түрде іс- шаралар жүргізіледі. Туризм және спорт 
министрлігінің деректері бойынша, жастар арасында есірткі мен алкоголь тұтынудың 
альтернативті іс-әрекет ретінде ерекше көңіл балалар-жастар спортының дамуына 
бөлінеді. Қазіргі кезде мемлекетте 29 мыңға жуық спорттық секция, 29 спорттық зал, 
31266 спорттық кешен, 251 алаңдар, 423 хоккей корты жұмыс жүргізеді. Тұрғындардың 
шамамен 30 пайызы және мектеп оқушыларының шамамен 20%  бұл спорттық 
мекемелеріне жыл сайын қатысады. 

Мемлекеттік емес (коммерциялық емес) ұйымдардың (МЕҰ) қолдауымен  іс-шаралар 
өткізілген, «Нашақорлыққа қарсы тұру іс-шараларының кешенін өткізу» жобасы жүзеге 
асырылды, бұл жобасының аясында мекенжайын, байланыс телефондары мен сенім 
телефондарын қоса Қазақстан және ТМД елдерінде МЕҰ профильдері бойынша деректер 
базасы құрылған. Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласында отандық және шетел 
тәжірибенің талдауы өткізілді, оның негізінде әдіснамалық ұсыныстар дайындалды. 

Есірткіні және басқа ауруларды алдын алу саласында белсеңді рөлге Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру республикалық орталығы (СӨСҚ РО) ие, оның ҚР әр өңірінде 
филиалдары бар. СӨСҚ РО көмегі арқылы Қазақстанда 17 Жастар орталығы қызмет етеді, 
жастарға достық негізінде медициналық – психоәлеуметтік кешенді қызметтер 
көрсетіледі. Есірткімен байланысты проблемалары бар адамдарға кеңес, көмек беріледі. 

Оқу орындары бұрынғыдай алдын алу іс- шараларының көбі іске асатын негізгі әлеуметтік 
институттар болып қала береді. 2011 жылы Есірткі және қылмыс жөніндегі басқарманың 
аймақтық өкілдігінің (БҰҰ ЕҚБ) көмегі арқылы мемлекетте алғаш рет оқу орындарындағы 
алдын алу бағдарламаларын бағалау өткізілді. 
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3.2.  Жалпыға бірдейалдын алу 

3.2.1. Мектептерде алдын алу 
2011-2012 оқу жылдарында республиканың жалпы білім беру мектептерінде 
7561 психолог, 3643 әлеуметтік педагог және 1601 мектеп полициясының инспекторлары 
жұмыс істейді. Бұл мамандар мектептерде есірткі мен құқық бұзышылықты алдын алу 
негізгі жүктемесін орындайды. Түрлі мектептердің шеңберінде психологтар мен 
әлеуметтік педагогтардың алдын алу бағдарламаларын жоспарлау мен жүзеге асырудағы 
рөлі бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін. Бұл, ең алдымен, сол лауазымдар бойынша 
нормативті құқықтық базаның жетілдірілмегендігімен және оқыту жеткілікті 
болмағандығынан сондай-ақ бұндай мамандардың жетіспеушілігімен   байланысты 
(Espenova M. et al., 2011). 

Оқу орындарында әрдайым тақырыптық стендтер, кітапханаларда кітаптық көрмелер 
салауатты өмір салтын насихаттауымен есірткіге қарсы бағытта ақпараттық  қағаздар 
шығарылады. 

Оқу орындарында есірткіге қарсы насихаттау бойынша ұтқыр топтар құрылған, 
бағдарламаның жүзеге асырылуына жауапты педагогтар білім басқармасының 
бұйрығымен тағайындалды. Бұл мобильді топтар мамандары үшін жыл сайын білім беру 
семинарлары және тренингтері жүргізіледі. 

Жоғары оқу орындары 189 дөңгелек үстел, 206 оқыту семинар–тренинг, 152 акция өткізді, 
есірткіні қолдану зияны мен салдары жайлы 210 брошюра мен 22 көркемфильм 
шығарылды. 

Республиканың 5020  мектебінде бұрынғы жылдары құрылған наркопостар (есірткіні 
алдын алу бойынша бір мектептің шеңберінде жұмыс істейтін мамандар бірлескен жүйе), 
2011 жылы олардың іс-әрекетін реттейтін бұйрықтың болмау себебінен мектептердің 
көбінде өз әрекетін тоқтатты. Мектеп оқушыларына психологиялық және кеңес көмек 
көрсететін сенім телефондары, балаларға арналған қоғамдық қабылдаулардың қызмет 
жасауын жалғастырып келеді. 

2011 жылы РҒПО БҒМ бірге мектеп оқушылары арасында психобелсеңді заттардан 
тәуелділігіне тарту тәуекелін психологиялық тестілеуінің компьютерлік диагностикалық 
жүйесін мемлекеттің оқу орындарында енгізу жобасын (2009 жылы басталған) жалғастыра 
берді. 2011 жылдың аяғында елдің жеті өңірінде және Астана мен Алматы 
қалаларынының шамамен 1000 мектептері жүйемен жұмыс істеу бойынша мектеп 
психологтарын сәйкес оқытуымен диагностикалық жүйемен қамтылған. 

Тестілеу психологиялық денсаулықты зерделеуді болжамдайды (тұлғаның бейімдеушілік 
ресурстары және тұлғаның стресске тұрақтылық деңгейі), нәтижелерінің негізінде мінез – 
құлықтың деструктивті формаларына ертуіне қалыптасуының тәуекелділіктер туралы 
нәтижесі шығарылады (соның ішінде ПБЗ). Сонымен қатар зерттеу нәтижелерінің негізінде 
психологиялық денсаулық жеке немесе топтық профилінен шығып одан кейін 
психоәлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз етілуі ұсынылады. 



 

29 

 

Психоәлеуметтік іс шаралар РҒПО мамандарымен де психобелсеңді заттардан 
тәуелділігіне ертуі тәуекелділігін психологиялық тестілеудің компьютерлік диагностикалық 
жүйесі қамтылған барлық мектептерде жүргізіледі. 

Мектептер үшін компьютерлік диагносткалық жүйе арқылы тестілеу мен одан әрі 
стандартты психоәлеуметтік іс шараларын жүргізу міндетті емес, сондықтан мектептердің 
көбінде бұл алдын алу кешені тиісті түрде қолданылмайды. Бір жағынан, мониторинг 
нәтижелері бойынша, бұл компьютерлік диагностикалық жүйе көмегі арқылы тестілеу 
мектеп психологтары жағынан және ата–аналар мен оқушылар жағынан тиімділігі 
қатынасына жағымды баға алынды (Amanova Zh. et al., 2011).  Басқа жағынан мектеп 
психологтарының 50% бұл жобаның іс шараларын өткізу барысында ұйымдастырушылық 
қиындытарын барын көрсетті. 

2010 жылдан бастап Қазақстанның барлық оқу орындарында жаңа пән енгізілген. 
Мектепке дейінгі білім беруден бастап, жоғары оқу орындарына (ЖОО) дейін жаңа оқу 
пәні енгізілуде: өзін-өзі тану, тұлғаны рухани-адамгершілік тұрғысынан дамыту. Бұл 
стандартты бағдарлама жыл бойы әр оқу орындарында өткізіледі. Қарастырылған 
бағдарламада интерактивті сабақтардың бөлігі есірткіні қолданудан алдын алу мен 
өмірлік маңызды дағдыларын дамытуға арналған. 

2011 жылы АҚШ елшілігінің көмегі арқылы Қазақстанда «Балалар есірткі мен қылмыстарға 
қарсы» атты мектеп бағдарламасы басталды DARE (http://www.dare.com). ).  Бағдарлама 
полицейлер мен балалардың  түрлі жас шамаларына ( 5–6-жасынан бастап) сыныптастар 
жағынан қылмысқа қарсы тұру дағдыларын дағдыландыру, есірткі мен қорлықтан бос 
өмірін насихаттау, және суицидтерге әкелетін психологиялық проблемаларын шешу 
мақсатында өзімен оқу сабақтарының сериясын көрсетеді. 

Оқу курсына 20 жыл бойы «Нашақорлыққа қарсы тұру стратегиялары» жобасының 
аясында (DRS)  өткізілген зерттеулердің нәтижелері енген және жастардың есірткіні 
қолдану себептерін айқындауға бағытталған. 

2011 жылы БҰҰ ЕҚБ «Қазақстанның жекелеген мектептерінде есірткіні шамадан тыс 
пайдаланудан алдын алу» жобасының шеңберінде ағымдағы алдын алу 
бағдарламаларының (Espenova M. et al., 2011) тиімділігі бағаланды. Мектепте алдын 
алудың негізгі нәтижелері мен кемшіліктері төмендегідей тұжырымдалған. 

Алдын алу бағдарламалары мектепте білім берудің барлық сатыларында өткізіледі, бірақ 
міндеттілер мәртебесіне ие болған жоқ және оқу бағдарламаларына енгізілмеген. 
Сонымен қатар алдын алу  бағдарламаларының ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге 
асыру сұрақтары педагогикалық кадрлардың біліктілігін жоғарлату және дайындау 
жүйесіне енгізілмеген. 

Жүзеге асырылған алдын алу бағдарламалары кешенді сипатқа ие және салауатты өмір 
салтын тәрбиелеуге, АИТВ және жыныстық жолмен берілетін инфекцияларының (ЖЖБИ), 
нашақорлықтың, алкоголизмнің және темекі тартуының таралуын болдырмауына 
бағытталған. Осыған қарамастан, қазіргі уақытта алдын алуға бір да ғылыми тұрғыдан 
дәлелденген жол жоқ. 

http://www.dare.com/�
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Мектептерде алдын алу білімін беру бойынша оқу-әдістемелік материалдарға  деген аса 
тапшылық байқалады. Мектептер қолданысында кей жағдайда алдын алу жұмыстары 
бойынша бір-біріне қарама-қарсы келетін екеуден астпайтын түрлі оқу құралдары бар. 

Мемлекет алдын алу іс-шараларын қаржыландыруға республикалық және аймақтық 
бюджеттерден ресурстар бөледі, сонда көбінесе қалалық іс- шаралар, акциялар 
қаржыландырады. Оқу орындарында тікелей жүзеге асырылатын алдын алу 
бағдарламаларының тұрақты қаржыландыруына деген шұғыл шешілуді талап ететін 
қажеттілік туындап тұр (Espenova M. et al., 2011) 

3.2.2. Мектептен тыс жастық бағдарламалар 
Қазақстан мектептерінде нарколог дәрігерлердің, ішкі істер органдары 
инспекторларының, психолотардың, әлеуметтік педагогтардың қатысуымен 
ұйымдастырылған ата-аналарға арналған «Бірге ойланайық» атты кеңес беру  пункттері 
жұмыс істейді. Бұл мамандар отбасында ПБЗ тұтынуын алдын алу сұрақтары бойынша ата-
аналарға кеңес беріп, көмек көрсетеді.  

Елде мектептік және отбасылық нашақорлыққа қарсы видеотекалар, мектептік 
нашақорлыққа қарсы қағаз бен магнитті тасымалдағыштарда кітапхана, «Самоучитель 
эффективной семьи» және «Самоучитель эффективного родителя» сияқты оқу құралдары 
дайындалған. Бұл ҚР оқу орындарында таратылатын жанұя арқылы нашақорлықтың 
алдын алу сұрақтарында тұрғындарды ағартуға бағытталған өнім. 

Қарағанды облысында үш балалар үйі мен жасөспірім клубы жанында  Проблемалық 
отбасы орталығы мен Отбасын қолдау орталығы жұмыс істейді. Мемлекет аз 
камсыздандырылған отбасыларына көмек көрсетеді. Аз камсыздандырылған отбасыдан 
18 жасқа дейінгі балалардың 745,8 мыңы  балалар төлемақымен қамтылды, 2011 жылы 
тағайындалғандар жиыны 9,1 млрд. теңге. Жалпы төленген төлемақының 74,5% ауылда  
тұратын балаларға бағытталған. Аз қамтамасыздырылған отбасыларға қосымша 
әлеуметтік көмек көрсету мақсатында, балалар төлемақысынан басқа, күші бар 
заңнамасымен кедейлік шегінен төмен жан басына шыққандағы табысы отбасыларына 
жан басына шыққандағы табыс пен кедейлік шегі арасындағы айырмашылығын төлеу 
түрінде мекенжайлық әлеуметтік көмек көрсету ескеріледі (ҚР БҒМ Балалардың 
құқықтарын қорғау комитеті, 2011). 

2010 жылдан бастап Қазақстанда 2010 UNODC көмегімен жанұялық дағдыларын дамыту 
арқылы  алкоголь мен есірткіні тұтынуын алдын алу қадағалау жобасы басталды (FAST). 
FAST бағдарламасын Мидлсекс Университеті (Ұлыбритания) әлеуметтік жұмыстар 
зерттеулерінің профессоры доктор Линн МакДональд құрастырылған, және балалар 
дамуының әлеуметті–экологиялық теориясында негізделген. FAST бағдарламасы ата-
аналар мен балалар, ата-аналар мен мектеп және ата-аналар мен жергілікті қауымдастық 
қатынастарын құру үшін әмбебап және практикалық сегіз жұмалық оқу жоспарын 
қамтиды.  

Бағдарламаның сәтті аяқталуынан кейін ата-аналар ай сайын кездесулерін жалғастыра 
береді. Бұл сегіз апталық сабақтар қарым-қатынасты қолдап,  сабаққа қатысудан  тиген 
пайданы бекітіп тұрады  
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2010 жылы барлығы бұл бағдарламамен 40 жанұя, 2011 жылы –Павлодар қ. және 
Шымкент қ. 50 жанұя қамтылды. Өткізілген бағалаудың нәтижелеріне сәйкес, ҚР басқа 
өңірлерінде бағдарламаны енгізуді жалғастыру шешімі қабылданды. FAST 
бағдарламасынің жүзеге асырылуы  нашақорлық пен есірткі бизнесіке қарсы күрестің 
ұлттық бағдарламасына кірді. 

Жалпы елде бұрынғыдай жанұя әлеуетін нығайту және жанұяны  алдын алу іс-шараларына 
жұмылдыруға бағытталған ғылыми тұрғыдан дәлелденген бағдарламалар мен 
жобалардың тапшылығы бар екенін ескеру керек. 

Қазақстан Республикасында 18 жасқа дейінгі адамдарға темекі бұйымдарын сатуға, 
алкоголь  өнімін 21 жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін сатуға  тыйым салынған 
(«Халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы кодестің» 159-бабы). 

Қазіргі уақытта қарастырылатын   "Темекі өнімдерінің өндірілуі мен айналымын 
мемлекеттік реттеу туралы"  ҚР Заңы жобасында темекіні азық-түлік сатылатын 
дүңгіршіктерде, сауда дүкендерінде, автодүкендерде сатуына тыйым салыну ескеріледі. 
Сонымен қатар, түңгі уақытта және демалыс күндері сатуына тыйым салынуы 
жоспарланады. Үкімет темекі өнімдерін сатуын арнайы дүкендерге шығаруды көздеп 
отыр. 

Елде бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) сыртқы жарнамасына, темекі 
жаранамасына, алкоголь жарнамасына, қоғамдық орындарында алкогольді ішімдіктер 
ішуіне тыйым салынған, сонымен қатар мас күйінде автокөлікті   жүргізетін жүргізушілерге 
жауапкершілікті күшейтіліп жатыр. 

Темекіні даралап сатуға тыйым салынған, оларды басым көпшілігі мектеп оқушылары 
сатып алады, ол тыйым қазір де қолданылып келеді.  Білім беру мен денсаулық сақтау 
мекемелерінде шылым шегуінің  шектеулері бар.  Қоғамдық жерлерде тек арнайы 
тағайындалған орындарында шылым шегуге рұқсат етілген.  Сонымен қатар соңғы үш жыл 
ішінде темекі бұйымдарына акциздерінің 30% көтерілуі болды. 

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандарының денсаулығына, адамгершілікке және рухани 
байлығыққа зиян келтірмейтін ақпаратты немесе бағдарламалық 
қамтамасыздандырылуын беру жөніндегі компьтерлік клубтардың (Интернет-кафе) 
қызметін бақылау жөніндегі шаралары қолданылады.   

3.2.3. Қоғамда профилактика  
2011 жылы Қазақстан Республикасында «Салауатты өмір салты» бағдарламасын іске асыру 
жұмысы жүзеге асырылған, оның шектерінде мүдделі министрліктер мен ведомствовалар, 
және мемлекеттік емес ұйымдармен бұқаралық ақпарат құралдарының  (БАҚ) көмегі 
арқылы салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған баспасөз конференциялар, 
байқаулар, дөнгелек үстелдер, акциялар мен басқа іс-шаралар өткізілген. 

Тәуекел факторлары мен әлеуметті мәнді ауруларын алдын алу іс-шаралары, темекі тарту, 
араққұмарлық, нашақорлыққа қарсы күрестің денсаулық мектептерін жүргізу және 
спорттық-мәдени іс- шаралар, спартакиадалар және ақпараттық көрнекі  материалдарын 
(плакаттар, буклеттер, үнпарақтар, ата-аналарға үшін ескертпелер, қалта күнтізбелер, 
футболкалар, бейсболкалар, сөмкелер) таратуымен конкурстар жүзеге асырылды. 
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Әлеуметтік маңызды аурулар - туберкулез, шылым шегуін алдын алу жөніндегі бейне және 
аудиороликтер құрастырылған. Республиканың барлық өңірлерінде салауатты өмір 
салтынының аспектілері жөніндегі билборд және лайтбокстар орнатылған. 

Балалар денесін дамыту үшін, салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін республикада 
20-дан астам 10 мың бала қамтыған жас турист станциялары, 18,5 мың бала қамтуымен 
туристік–өлкетану  үйірмелері жұмыс істейді. Жыл сайын балалар-жеткеншек спорттық 
мектептер саны өсуде: 2007-2008 оқу жылы -407, 2010-2011 оқу жылы – 423. 2007-2008 оқу 
жылында балалардың қамтуы –219 739, 2010-2011 оқу жылы –240 380 балалар мен 
жеткіншектер, бұл жалпы мектеп оқушыларының (2,5 млн.) 10%-н құрайды. Бүгін 664 
мыңнан астам бала мен жеткіншектер қатысатын 23 мыңнан астам спорттық секциялар 
ашылған, бұл  жалпы орта білім беретін мектептер оқушылары санының 21%-ын құрайды. 

2011 жылы ҚР ІІМ «Балалар – біздің болашағымыз» (15 сәуірден 15 мамырға дейін) және 
«Полиция және мектеп» (13 қыркүйектен 6 қазанға дейін) акциялар өткізді. Акциялар жүру 
кезінде кәмелетке толмаған балалар арасында маскүнемдік, нашақорлық және шылым 
шегіун алдын алуына бағытталған  10 мыңнан астам дәрістерр мен әңгімелесулер, 500 
семинар, бір мыңнан астам дөнгелек үстел, 300 брифинг өткізді. Мыңнан астам спорттық 
және 800 ден астам мәдени-көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылды. 

Нашақорлық, алкологолизм және темекі тартуды алдын алудың ақпараттық оқу 
материалдары, басылымдары және тұрғындардың түрлі топтар арасында салауатты өмір 
салтын алға бастыру материалдары Салауатты өмір салтын қалыптастыру Республикалық 
Орталығымен және оның филиалдарымен таратылды. 

РҒПО мамандарымен 2006 жылы елде нашақорлыққа қарсы бастапқы алдын алудың 
жалпы тиімділігін бойынша жуырда зерттеуі өткізілді (Altynbekov S. and Katkov A.L., 2006). 
Тиімділіктің жалпы сараптау бағасы алдын алу технологияларының қолдану ауқымын 
бағалаудан; қарым-қатынасқа түсетін аудиториялардың сипаттамаларына байланысты  
ақпараттық әсер ету дифференциациялау деңгейін бағалаудан; тәуекелді мінез-құлықтың 
өзгеруіне ықпал ету дәрежесін бағалаудан   жиналады.  

Бірінші критерий бойынша, тұрақты жалғамсыз ақпараттық каналдарының тым мәнсіз 
(әлеуетті-мүмкінмен салыстырғанда) қолдануы ерекшеленді. Соның ішінде, сондай 
маңызды, жанұя (2%)  және оқу мекемесі (11%) сияқты. Содан басқа, превентивті 
диагностикалық технологиялар, әкімшілік технологиялар, жүйелі технологиялар сияқты  
технологиялардың мәнсіз ауқымы ескеріледі.  

Сөйтіп, алғаш – алдын алу технологияларының ең тиімді   (яғни, индивидтің тәуекел мінез-
құлығын өзгертетіндер). 

Екінші позиция бойынша, сәйкес әсердің дифференциациясының деңгейі ескеріледі, 
сарапшылық бағасы да қанағатсыз. Нашақорлыққа қарсы тұрақтылық деңгейінің алғаш 
дифференциацияның технологиялары, ПБЗ тәуелділікке ертуі тәуекелділігінің деңгейін 
және бұл негізде сәйкес байланыс аудиторийлерін және алдын алу бағдарламаларын 
қалыптастыруын қолдануы төмен. 
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Үшінші позияция бойынша, есірткі тәуелділік таралуының қарастырылған алғашқы 
алғашқы алдын алу технологияларының әсер ету деңгейін индивид тәуекел мінез-құлқын 
бағалайтын, тиімділігі де қанағатанарлық болып мақұлданады. 

Сөйтіп, есірткі тәуелділік таралуының алғашқы алдын алу  технологияларының 
сарапшылық бағасы зерттеушілерге тұрғындар арасында есірткіні тұтынуымен байланысты 
жағдайын бақылау үшін жалпы деңгейінің тиімділігін жеткіліксіз ретінде бағалауына жол 
берді (Altynbekov S. and Katkov A.L., 2006). 

3.3. Тәуекел  топтар арасында таңдаулы алдын алу 
Қазақстан Республикасында қиын өмірлік жағдайдағы кәмелетке толмағандарды 
бірыңғай есепке алу  деректерінің Біріктірілген банкі құрылды. Деректер банкіне 
мектептегі сабақтарын себепсіз босататындар, арнайы білім беру ұйымдарында 
оқытылатындар, зұлымдылық пен зорлықтың құрбандары, нашар отбасыларынан, 
бақылаусыз жүргендер, қорғансыздар, кәмелетке толмағандардың бейімделу 
орталықтарына әкелінетін балалар туралы мағлұмат кіреді.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 4-тармақшасы 8- бабына сәйкес 
әлеуметтік көмекке мұқтаж Қазақстан Республикасы азаматтарын олардың білім алу 
кезеңінде қаржылау шығындарын толық немесе ішінара өтейді. Әлеуметтік қорғалмаған 
мектеп оқушыларына көмегін беру жаппай оқу қорларына бөлу қаржысы 7 млрд. астам 
теңгені құрды, бұл мектепті  ұстауға кететін қаржыдан 1,7 % соманы құрайды. 2011 жылы 
«Мектепке жол», «Қамқорлық» акциялар кезінде 386 мыңнан астам әлеуметтік 
қорғалмаған категорияларға жататын  балаларға шамамен 2 милиардтан астам қаржыға 
көмек берілді (Комитет по защите прав ребенка МОН РК, 2011). 

Қызылорда облысында Қиын өмірлік жағдайындағы балалар үшін оңалту орталығы 
қызмет етеді. Республикада балалардың ең жақсы қамтамасыздандыруы үшін аз 
қамтамасыздандырылған отбасы балаларына тұрақты көмек көрсетіледі. 

Ішкі істер министрлігінің барлық ведомствалық спорттық залдарында кәмелетке толмаған 
нашар отбасыларынан шыққан балалар мен құқық қорғау органдарының есебінде тұрған 
балалар үшін сабақтар тегін жүргізіледі. 

Жалпы ел бойынша дезадаптация белгілері бар балалармен негізгі ж ұмысын, оған қоса 
есірткі тұтыну тәжірибесі бар балалар, мемлекеттік емес ұйымдар өткізеді. Бұл жұмыс 
балаларға достық негізінде медициналық, психологиялық және әлеуметтік көмек  көрсету  
және іс – әрекетінің баламалы  түрлеріне жұмылдыруды  қосады. 

3.4. Медиа кампаниялар 
Байланыс және ақпарат министрлігімен жыл сайын қызығушылық танытқан  мемлекеттік 
органдарымен бірлесіп Нашақорлық пен есірткі бизнесін алдын алу мен қарсы күрес 
жұмысының ақпараттық шоғырланған жоспар құрастырылады. 

Байланыс және ақпарат министрлігімен 6 бейнеролик, 6 аудиоролик, көркем фильм, 
3 деректі фильм, 3 сериялы анимациялық фильм ұйымдастырылған. Бұл бейне  өнім 2010 
жылдың қыркүйек айынан 2011 қантар айына дейін республикалық арналарда   
көрсетілді. 



34 

 

Бұл жұмысқа жетекші республикалық бұқаралық ақпарат құралдары ( «Хабар» агенттігі, 
«Қазақстан» РТРК  «31 канал», «СТВ», «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», 
«Время», «Юридическая газета», «ОКО», «Мегаполис», «Новое поколение», «Са қшы», «На 
страже», «Айқын», «Известия - Казахстан» және т.б., ақпараттық агенттіктері) тартылды. 

 БАҚ басылымдарда есірткілік заттарын таралуы үшін құқықтық жауапкершілігін 
түсіндіруіне бағытталған  рубрикалар: «Актуально», «Экспертиза», «Безопасность», 
«Зауал», «Құқық», «Криминал», «Наркостоп»  ашылған және қызмет етеді.  

 «Қазақстан» арнасының «Дела житейские» ток-шоуында, «Өмірдің өзі», «Сіз бен біз», «За 
и против», сонымен қатар «Денсаулық», «Специальный репортаж», «Новый Казахстан», 
«Еркетай», «Көкпар» бағдарламаларында салауатты өмір салтының артышылықтары, әйел 
адамдар арасында нашақорлық сұрақтары, жаман әдеттер, нашақорлық пен есірткі 
бизнеске қарсы күрес салсында Үкіметтің шаралары жіне т.б қарастырылды.   

Түрлі дейдегі газеттер мен журналдарда  салауатты өмір салтын насихаттайтын   және 
нашақорлықпен күресу жолдары туралы  сұхбаттар, мақалалар, мемлекеттік және қоғам 
қайраткерлерінің  пікірлері жарияланады.  

Телеканалами «Казахстан» и «Хабар» регулярно проводятся съемки проводимых 
правоохранительными органами оперативно-профилактических операций. Также в  
выпусках новостей отечественных телеканалов размещаются сюжеты о деятельности 
спецподразделений по борьбе с наркобизнесом ,о проводимой работе и по вопросам 
усиления ответственности за наркопреступления. 

 «Қазақстан» және «Хабар»телеарналары  құқық қорғау органдары  жүргізетін  жедел  
алдын алу операцияларын   жүйелі түрде түсірілім түсіріп отырады. Сонымен қатар 
отандық телеарналарында жаңалық сюжеттерінде  есірткі бизнесіне қарсы күресте 
арнайы бөлімдерінің іс–әрекеттері мен есірткі қылмыстар үшін жауапкершілікті күшейту 
сұрақтары жөнінде сюжеттер шығады.  

Есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетімен және ІІД есірткі бизнесіне қарсы күрес 
бөлімшелерінің ынтасымен есірткіге қарсы бағытталған 4938 материалдар, олардың 
ішінде:  теледидарда – 1600, басылымда – 1607, радиода – 945, ақпараттық агенттікте – 
786 басылған. 

Қоғамды дер кезінде  есірткі бизнесіне қарсы күрес шаралары бойынша  қабылданған 
шаралар туралы  ақпараттау мақсаттарында Комитет пен ІІД басшылығы БАҚ  
журналистері үшін   244 брифин пен баспасөз-конференцияларын өткізген. 

Жалпы елде 8,1 мыңнан аса есірткіге қарсы бағытталған материалдар, олардың ішінде  
басылымда – 2 686 жариялымдар, теледидарда – 2978, радиода– 1518, ақпараттық 
агенттікте – 1 250 басылған. 

Ұлттық пен аймақтық  деңгейде өткізілетін медиакампаниялар мен ауқымды акциялардың 
ең көп саны  Халықаралық  нашақорлыққа  қарсы күрес күні қарсаңында өткізіледі. 
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4. ЕСІРТКІНІ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ТҰТЫНУ 

4.1. Кіріспе 
Халықаралық  анықтамаларға сәйкес  Қазақстан Республикасында есірткіні тұтыну 
проблемасының негізгі бөлігін есірткіні  инъекция арқылы қолдану түрі  құрайды. 

Қазақстан тұрғындарының арасында кокаин, амфетаминдер және метамфетаминдер 
тұтыну қатынасында шын деректер жоқ. Елде бұл есірткінің жоғары бағалығы олардың 
қол жетімдігін мәнді шектейді, бұл заттардың бар тәркіленулердің көбі Астана  мен 
Алматы қалаларында  болғанын ескеру керек. 

Соңғы кездері қол жетімді кодеин бар дәрілік препараттардан дайындалған 
дезоморфиннің ел аумағында пайда болу салдарынан туындаған  проблемамен 
байланысты сұрақтар көкейкесті болып табылады. 

2011 жылы Қазақстанның жеке аймақтарында  есірткі тұтынушымен тұтынатын 
тропикамидоммен қатты улануымен наркологиялық мекемелерге қаралуы тіркелген. 

Ел аумағында апиын көкнәрі егіледі, ол жағдайлардың көбінде көкнәр (көкнәр апиынның 
ұнтақталған бүршіктерінің тұнбасы) немесе ханка (көбінесе инъекциялық жолымен 
тұтынатын көкнәр апиынның құрғаған және қатты шырыны) ретінде пайдалынады. 

Қазақстан Республикасының аумағында инъекциялық есірткіні қолданушылар  (ИЕқ) 
санының бағалауы ЖИТС-тың алдын алу және күрес Республикалық орталығының  
«Тұрғындарының әлсізд топтарын дереу бағасы  (инъекциялық есірткі тұтынушылар, 
коммерциялық секстің жұмысшы әйелідері, және ер адамдарымен сексуалды қарым –
қатынасына түсетін ер адамдар ) (БОС)» 2004 жылғы әдіснамалық ұсыныстар негізінде 
жүргізіледі. 

2004 жылдан ИЕҚ саның бағалауын өткізу әдісі тұрақты болды. 

Санының бағалауын өткізу кезінде алғашқы ақпарат ретінде төменде көрсетілгендер 
қолданылады: 

- инъекциялық есірткі тұтыну себебінен диспансерлік есепте тұрған адамдар санның тізімі; 

- инъекциялық есірткіні заңсыз тұтыну мен сатып алуымен байланысты қылмыстар үшін 
аймақтық ішкі істер органдарында есепте тұрған адамдар тізімі.  

Инъекциялық есірткіні қолданушылардың (ИЕҚ) санын бағалау үшін екі еселік қамту әдісі 
жүргізіледі. Бұл әдіс, ИЕҚ-нің тек бөлігі ғана наркологиялық диспансерлермен және құқық 
қорғау органдарымен ескерілгенін ұйғарады. Олардың көп бөлігі есептен қашады, әсіресе 
есірткі тұтынуының басында. Екі еселік әдісін пайдалану кезінде (бірнеше рет деректерін 
талдау) елдің әр өңірінде наркологиялық диспансер мен полиция тізімдерінен құрылған 
4 торлы кестені қолдануымен деректер саналады. 

ИЕҚ  популяциясы туралы одан әрі сенімді деректер алу мақсатында, бұл популяция 
санының есептеуі де мультипликация және номинация әдістерін пайдалана отырып 
жүргізіледі.  Зерттеу жүргізу үшін ел орналасқан жерінің картирование және ең хабардар 
«кілтті  ақпаратшылар» анықталуы жүрзіледі. Карталау мәліметтері алғаш ақпаратты 
жинау үшін жүйелік сұрыптау («жентек қар») қалыптастыру кезінде қолданылады. 



36 

 

Мультипликациялық әдісі кезінде сұрастыру жолымен сұрастырылған инъекциялық 
тұтынушыларының қандай үлесі диспансерлік есепте тұрғанын анықталады.  Алынған 
мультипликатор іс жүзінде есепте тұрған адамдар санымен сәйкестендіріледі. 
Номиянация әдісін қолдану кезінде ұқсас ақпарат респондентпен оған таныс есірткі 
тұтынушыларға беріледі.  Әр респондетке үлгілік сауалнама толтырылады. Сөйтіп,алынған 
мультипликатор көмегімен ИЕҚ-ның белгілі бір өңірде популяция саны бағаланады. 

Жоғары келтірілген әдістер арқылы ИЕҚ санын анықтауы үшін алынған деректер әр 
алынған мәндерін қосу және нәтижесін 3 бөлү жолымен орта арифметикалық есептеу 
үшін қолданылады.Нәтижесі  100- ге дейін дөңгелетіледі.  Одан әрі нәтижелер ЖИТС РО – 
өңірлерінде ұлттық деңгейінде қосылады. 

4.2.  Есірткінің проблемалық тұтынуының таралуын бағалау 
01.01.2012 жылға ИЕҚбағалы саны(соңғы 12 айлар бойы есірткіні тұтынатындар) 
123 640 адамдар құрайды (2010ж. – 119 100)(NC AIDS, 2012b).  

Инъекциялық наркотұтынушыларының үлесі, Қазақстан Республикасы тұрғындарының 
15 жасынан бастап және жоғары 1%  құрайды (Карта 4-1).2011 жылы Павлодар 
облысында ИЕҚбағалы саны20%;ШҒО- да -50%; СҚО–  да–  14% өсті.  Ақтөбе облысында 
ИЕҚбағалы саны11% - ға азайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 4-1көрсеткендей инъекциялық есірткі қолданушылардың ең жоғары деңгейі 
Павлодар облысында, Алматы қаласында, Қарағанды, Шығыс – Қазақстан және Оқтүстік – 
Қазақстан облыстарында байқалады. ИЕҚ-ның ең аз саны Ақмола, Алматы, Қостанай, 
Қызылорда және Атырау облысарында тұрады. 

 0,3 -0,5  
 0,6-0,8  
 0,9-1,1  
 1,2-1,4  
 1,5 -2,4  

Карта 4-1: 15 жасы мен жоғары тұрғындарына ИЕТ үлесі (%), 2011 (ЖИТС РО) 
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01.01.12ж ресми статистика деректеріне сәйкес, наркологиялық қызметтің мекемелерінің 
есебінде 44 825 наркотұтынушылар тұрды (2010ж. –47 756), олардың 31 036 не 69.2% – 
ИЕҚ (2010ж. –72%). Бағалы деректеріне сәйкес, бағалы санынан наркологиялық қызметтің 
есебінде 25.1% ИЕҚ тұр(Кесте 4-1). 

Кесте4-1. Ресми есебінде тұратын ИЕҚ саныжәне БОС, 2011 (ЖИТС РО) 

Облыстар 
Ресми есепте тұратын 

БОС бойынша ИЕҚ 
БОС есебінде 

ИЕҚ тұрған ИЕҚ % 
Ақмола 727 2300 31,6 
Ақтөбе 1346 4000 33,7 
Алматы 1359 4500 30,2 
Атырау 420 2000 21,0 
Шығыс-Қазақстан (ШҚО) 2919 12000 24,3 
Жамбыл 1780 6800 26,2 
Батыс-Қазақстан (БҚО) 1214 6000 20,2 
Қарағанды 4238 13240 32,0 
Қостанай 2628 4000 65,7 
Қызылорда 633 2200 28,8 
Маңғыстау 960 4100 23,4 
Павлодар 2156 14500 14,9 
Солтүстік  Қазақстан (СҚО) 676 4000 16,9 
Оңтүстік-Қазақстан (ОҚО) 2526 20500 12,3 
Алматы қ. 4175 17000 24,6 
Астана қ. 2499 6500 38,4 
ҚР 30256 123640 24,5 

 

ИЕҚ санын 89% ер адам, 11% – әйел адам, 15 жасқа дейінгі балалар – 0,13%. Балалардың 
ең көп саны Маңғыстау облысында – 21 адам; Қарағанды және ОҚО облыстарында–  
6 адамнан; Жамбыл облысында –3 адам; Алматы қ. – 1 адам. 

4.3. Емдік емес көздерінен есірткіні проблемалықтұтынуы туралы 
ақпарат 

Бас бостандығынан айыру орындарында және наркологиялық қызметпен тіркелген 
3690 адамның ішінен ИЕҚ үлесі 94,4% құрайды. 38%- дан 43% -ға  дейін С гепатитінің 
жоғары таралуы қамаудағы адамдар арасынан ИЕҚ үлесі түрлі жылдар бойы жоғарын 
куәләндырады. 

Мекеменің ішінде  қамаудағы адамдар арасында инфекциялық ауруларымен 
жағдайлардың тіркелуі есірткінің қол жетімділігі мен БАО есірткі жүрінің қауіпті тәжірибені 
куәләндірады. 

Содан басқа, БАО- да тазартылған инъекциялық құралдарына қол жеткізу мүмкіндігінің 
болмауынан ортақ шиприцтер мен күнделікті құралдарын пайдану тәжірибесі таралған. 

ШЭҚ нәтижелері көрсетеді, қамаудағы адамдар түзеу мекемелерінде есірткі тұтына берін 
жалғастырады. ИЕҚ-ның шамамен 24% есірткіні инъекциялар кезінде ортақ шприц, 
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шамамен 20% шприцтермен өндеу кезінде тазартылмаған ерітінді қолданылады. Қазіргі 
уақытта пенитенциарлы мекемелерде ИЕҚ арасында жалғыз алдын алу  интервенциясын 
қамаудағы адамдарға ақпараттық материалдарын мен залалсыздандырылған құралдарын 
беру (NC AIDS, 2012b). 

4.4. Есірткінің проблемалық тұтынуының жаңа формалары 
Соңғы уақытта синтетикалық есірткімен және олардың оның аналогымен, және есірткінің 
майдагерлік кустарно өніммен байланысты сұрақтар өте көкейкесті болып тұр. Есірткіні 
қоланушылар  арасында сондай есірткінің таралуы елде опиаттың аздау қол жетімді 
екенін  куәләндырады.  

Қазіргі уақытта бірқатар, көбінесе Ресеймен шектесетін аймақтарда, өз аумағында кодеині 
бар қол жетімді дәрілік препараттарынан дезоморфиннің пайда болу проблемасы 
туындап отыр. 

Өткен жылы ресейлік бұқаралық ақпараттың құралдары дәрілік препараттары 
«тропикамид» наркотәуелді адамдарымен тұтыну бірқатар аймақтарда  пайда болған 
проблемасы туралы бірталай хабарлады. Белгілі бір тәсілде қолдану арқылы қиын улағыш 
улануымен қатты елестеушіліктер туғызатын көз тамшылары. Барболова К.Ш. есірткі 
тәуелділерімен тропикамид себептерін тұтынуын солай бейнелейді: «Басында апиын 
есірткі тәуелділері тропикамиді көзге «ізін жою» - көздің қарасын кеңейту мақсатымен 
тамшылады. Бірақ нұсқамасын зейінді оқып, дозаның артық берумен қатар жанама 
әсерлерімен, мынаны табуға болады: психомоторлы қозу (кейде галлюцинациялар)» 
(Barbolova K.Sh., 2011). Басында инъекциялар үшін қосынды тропикамида и героина 
қоспасынан дайындалған, кейін тұтынушыларының бөлігі тек тропикамид пайдалана 
бастады. 

Тропикамид апиын тобының заты емес және мәні бойынша өте қатты галлюциноген. 
Қазіргі кезде одан тәуелділік өте тез дамиды және азға ресурстары тез таусылады екені 
мәлім. Тропикамид тұтынушыларында бірнеше жұма ішінде тері сары балауыз түсіне 
айналады, гемоглобин 32г/л дейін түседі, бұл номадан 4-5 есе төмен .  Тропикамид ағзада 
жинақтау қасИЕҚіне ие. Көп мөлшерде  пайдаланғанда психоздар,  қояншық аурудың 
ұстауы, тахикардия, артерия гипотония, дизурия болуы м үмкін. 

2011 жыл ішінде Қазақстанның жеке өңірлерінде тропикамидпен қатты улануымен 
наркологиялық мекемелеріне бірнеше жүгінулері тіркелген. ҚР ІІМ ҚР ДСМ-мен бірлесіп 
сондай фактілерін анықтау үшін және жедел жауап бері үшін керекті іс – шаралаын 
өткізеді. 2011 жылдың мамыр айында ҚР ІІМ есірткі бизнесімен қарсы күрес комитетінің 
құрылымында бұл сұрақтар жөніндегі арнайы бөлім құрылған. 

Наркологиялық мекемелерде емделгендердің (Емделінген клиенттерінің негізгі 
мінездемелерін қара)  арасында да басқа опиаттар мен басқа заттарын,  көбінесе қол 
жетімді дәрілік препараттарынан дайындалған заттарын қосатын, негізінде тұтынушы 
адамдар саны артты.  

Көкнәр және ханканы елде бірнеше он жылдар бойы тұтынады. 1997 жылдан бастап 
ханканы нарықта афгандық герион ығыстыра бастады, оның нәтижесінде ханка тұтынатын 
адамдар саны бірнеше жылдар ішінде қысқартылды. ИЕҚ-ның жалпы құрылымында БОС 
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дәріктері бойынша ханканы тұтынатындар төмендеу тенденциясына ие 2007 жылы 
21,5%-дан 2009 жылдың 11,8%-ға дейін. 2009 жылы ИЕҚ бағаланатын санының ханка 
тұтынушыларының 13% құрды. 

 Көкнәрдің қолданылуына байланысты 1999 жылы өткізілген зерттеулерінің бірінде 
көкнәрге тәуелділік  баяу дамуымен және аурудың баяу өсуімен мінезделеді (Mustafetova 
P. and Pogosov A.V., 1999). Көмекке жүгінген клИЕҚтерінің көбі 70 жастан үлкен. Көкнәрге 
тәуелділігі аурудың ұзақ кезеңімен сипатталады (33 жастан аса), ал ханка тұтынатындарда 
бұл кезең көбінесе 5 жасқа дейін. Бұл жағдайда  көкнәрді тұтынатындар ханка 
тұтынатындарға қарағанда ұзақ уақыт бойы жұмысқа қабілеттілігін сақтайды және 
криминалды белсеңділікке  көп ұшырамайды. 
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5. ЕСІРТКІГЕ ТӘУЕЛДІЛІКТІ ЕМДЕУ 

5.1. Кіріспе 
Қазақстанда есірткіге тәуелділікті емдеу – дәрі-дәрмектерді беріп және/немесе 
психоәлеуметтік технологияларды қолдана отырып емдеу арқылы құрылымданған 
араласу, ол заңсыз есірткіні пайдалануды төмендету немесе оны қолданудан бас тартуға 
бағытталған.  

ҚР-нда  араласудың айтарлықтай үлесі  есірткіні заңсыз қолданудан  толық бас тартқызуға 
бағытталған. Қазақстанның үш қаласында метадонды қолдану арқылы опиатты 
рецепторлардың   агонистімен терапияны қолдайтын бағдарлама жүзеге асырылады 
(метадон, бупренорфин қолдануымен және басқа ауысымды препараттар елде қазіргі 
уақытта қолданылмайды). 

Емдеу келесі формаларда беріледі: стационарлық (детоксификация, медициналық-
әлеуметтік оңалту, терапевтік қауымдастықтар), стационарлық ауысу (қолдайтын және 
рецидив қарсы емдеу үшін күндізгі стационар), амбулаторлық форма (қолдайтын және 
рецидив қарсы емдеу, опиоидті ауыстыру терапия (ОАТ)), соның ішінде зиянын төмендету 
бағдарламаларында (төмен шектеулі бағдарламалар).  

Есірткіге тәуелділікті емдеу негізінде мемлекеттік арнайы мекемелерде тегін жүзеге 
асырылады, жеке секторда мемлекеттік секторымен салыстыр ғанда Есірткіге тәуелділік 
мәселелері бойынша емдеу қызметтерінің қамтылуы төмен. 

Тенденциялар мен емдеу бағдарламаларының тиімділігін  анықтау  мақсатында жүгілген 
контингент арасында арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ (ОЗТ ерекше).  

Наркологиялық көмекке жүгінген пациенттерді сипаттайтын  деректер алуының негізігі 
көзі  пациенттер арасында психобелсені заттарды (ПБЗ) тұтыну тенденциялары мен 
моделдері РҒПО  мемлекеттік наркологиялық орталықтарда өткізетін есірткіні 
қолданатындарды  стационарлық емдеудің мониторингі саналады (NSPC MSPDA, 2012). 
2011 жылғы мониторинг деректері бойынша мемлекеттік стационар шарттарында 
емделген барлық клиенттердің 97,5% (3393 адам) қамтылды, олардың 32,1-ы (1091 адам) 
емдеуге өмірінде бірінші рет жүгінді. Барлық емделушілердің 87,74%-ы және алғаш 
емделгендердің арасынан 90,47%-ы үшін  емделуге жүгінудің себебі болған - ең  
проблемалық есірткі    опиоидтар болған.  

Наркологиялық мекемеде стационарлық  жағдайларда пациенттердің емделу жағдайлары 
туралы деректердің көзі – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
№ 066-1/у «Наркологиялық стационардан шыққан адамның картасы» статистикалық 
есепке алу формасы. 

Бұл форманың деректері РҒПО-да ұлттық деңгейде ұйысады және есірткі ахуалы туралы 
жыл сайынғы аналитикалық есепті құру үшін қолданылады.  РҒПО- ның деректер базасына 
мәжбүрлі емдеудің аурухана пациенттері жайлы және кейбір наркологиялық 
мекемелерінде мәжбүрлеу негізінде алған емдеуін деректері енгізілмейді. Қазіргі уақытта 
мәліметтерді тек НМӘП РҒПО  қызметкерлерімен шарт негізінде жұмыс істейтін ұйымдар 
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енгізеді. НМӘП РҒПО қайталанған деректерді бақылайды, оператор қараған соң  сол 
деректер жойылады, қате толтырылған деректер бақылауға алынады және оларды 
оператор талдайды. Деректерді енгізу сапасы аймақтың  наркологиялық мекемелерінен 
деректер базасын толтыру дұрыстығына және қайталанбауына бақыланады. Тұлғаның 
жеке деректері  енгізілетіндіктен және денсаулық сақтау саласының деректерді есепке 
алудың  бекітілген формалары түрінде толтырылатындықтан екі рет есепке алу, 
бұрмалаушылық, жасанды өзгертулерге  қатаң шектеу қойылған.  

Клиенттердің жеке деректері құпиялы. Құпиялылық деректер базасына қол жетімдігін 
парольмен шектеуімен қамтамасыз етіледі, ал зерттеулер өткізу барысында бүкіл жеке 
ақпарат кодталады. Жиынтық деректер мен жыл сайынғы аналитикалық есеп 
дербестелген ақпаратты қамтымайды және көпшілікке жариялануына рұқсат етіледі. 
Статистикалық (дербестелінбеген) деректер көзі болып сонымен қатар облыс деңгейінде 
аймақтық наркологиялық диспансерлерде, кейіннен ұлттық деңгейде НМӘП  РҒПО-да 
жиналатын медициналық мекемелердің тоқсандық және жылдық есептері саналады. 

5.2. Емдеу жүйесі 

5.2.1. Ұйымдастырылуы 
ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі наркологиялық көмектің жүйесі көрсетілген: ҚР ДСМ 
мемлекеттік секторының наркологиялық мекемелерімен; жеке секторының 
наркологиялық мекемелерімен;  ҚР Ішкі Істер Министрлігі жүйесінің нркологиялық 
мекемелерімен және құрылымдарымен (әлеуметтік бейімделу орталықтары, 
пенитенциарлы мекемелер). Жоғары көрсетілген наркологиялық бейіндегі мекемелер 
мен ұйымдарының іс әрекетінің негізін салған бағдарлары «2006-2014 жылдарға арналған 
нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрестің стратегиясы» құжатының ұстанымдары. 

Елде нашақорлықты емдеу қызметтері барлық емдеудің шамамен 90%-ын қамтитін 
наркологиялық диспансерлері елде нашақорлықты емдеу бойынша негізгі жеткізушілер. 

Елдің кейбір өңірлерінің бюджетті амбулаторлық емдеудің қол жетімділігі (әсіресе 
ауылдық жерлерінде) ұйымдарында дәрігер-наркологтар мамандарының алғашқы 
медициналық- санитарлық  көмектің (АМСК) болмауының шектеулілігі, ал бюджетті 
стационарлық емдеу көрсетуінің шектеулілігі  –наркологиялық стационарларынан 
алшақтығы (көбінесе бұл да ауыл тұрғындарына қатысты). 

Соңғы үш жыл ішінде наркологиялық диспансерлерде емделген пациенттердің саны 
төмендеу тенденциясына аңғарылады. Сол уақытта наркологиялық емдеуге алғаш 
қаралатындар саны соңғы үш жылдар ішінде өсу тенденциясына ие. 

Елде емдеу жағдайларының көбінде опиоидты (F11 по МКБ-101994ж.) қолданумен және 
психобелсеңді заттарын  (F19 по МКБ-101994 ж.) қолданумен пайда болған психикалық 
және мінез- құлықтық бұзылуларымен байланысты. Опиаттар 1999 жылдан бастап 
емделген пациенттерінің арасында ең проблемалық есірткі  опиаттар болып  қала береді. 
2011 жылы емделіп шыққан есірткіге тәуелділердің 87.74%-ы үшін опиоидтар бастапқы 
есірткі болып табылады.  Опиоидтарды қолданудың негізгі жолдары – ол инъекциялар.  

НМӘП РҒПО клиникасы 2005 жылдан бастап  жыл сайын РҒПО клиникасында емделінген 
пациенттердің арасында жыл ремиссиясының пайызын анықтау үшін катамнестикалық 
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ақпаратты жинау жүргізіледі. Клиникадан пациенттің шығарылуынан 12 айдан кейін 
клиника қызметкерлері катамнестикалық ақпаратты пациенттің өзімен немесе оның 
туыстарымен телефонмен әнгімелесу арқылы алады, егер пацИЕҚпен немесе оның 
туыстарымен байланыс құра алмаса, өңірлік наркологиялық диспансерге ресми сұраныс 
жіберіледі. Сол уақытта пициент туралы деректерді алу мүмкіндігінің болмау жағдайында, 
оның ремиссияда емес екені есептеледі. 2011 жылғы катамнездің нәтижелері бойынша 
РҒПО клиникасының 2010 жылы медициналық – әлеуметтік оңалту бағдарламасынан 
шыққан пациенттердің 33,5% жыл ішінде ремиссияда болған. 

Аймақтық наркологиялық диспансерлер жыл сайын диспансерлік наркологиялық есепте 
тұратын ремиссияда болған пациенттер үлесін бақылайды. 

2009 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының № 814 бұйрығының негізінде 
мемлекетте наркологиялық есептің бірнеше түрлерін қосатын нашақорлығымен 
ауыратындарды тіркейтін жүйе жұмыс істейді.  Медициналық көмекке ПБЗ тұтыну 
аурудың клиникалық көрінісімен (тәуекел тобы) сүйемелдемейтін өзінше немесе 
қоғамдық бірлестіктер, медициналық ұйымдар және ішкі істер органдар бағыттауымен 
жүгінген адамдарға ұйымдастырылады. ПБЗ тұтыну салдарынан психикалық және мінез-
құлықтық бұзылулары бар пациенттерін диспансерлік есеп және  тәуекел топ 
адамдарының алдын алу бақылауы наркологиялық ұйымдарда жүзеге асырылады. 

Маскүнемдік, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған тұлғаларды 
есепке алу, қарау және емдеу ережелеріне сәйкес, Денсаулық сақтау министрлігімен 
бекітілген ( 2.12.2009 ж. № 814), наркологиялы қ есепте тұрған пациенттер амбулаторлық 
шарттарында 3-4 айда бір рет кезеңдер бойынша емдеу үшін нарколог-дәрігер қарайды. 
Қарау деректері паценттің амбулаторлық карточкасына және диспансерлік бағылау 
карточкасына енгізіледі. 

Бұл ақпараттың негізінде есеп беру жылдың 31 желтоқсанына 1-ден 2 жылға дейінгі 
ремиссия көрсеткіші F11-F16, F18 (МКБ бойынша -101994 ж.) диагноздарымен 
наркологиялық есепте тұратын пациенттер арасында 2011 жылы Қазақстан бойынша 
17,2%-ды, 2 жылған жоғары – 12,6%-ды құрады.   

5.2.2.  Кадрлар 
ҚР-нда есірткіге тәуелді деген диагнозды қойып, наркологиялық науқастарды   емдеу - тек 
жоғары медициналық білімі бар, «нарколог дәрігер» маман деген   сертификаты бар 
профильді маманға ғана рұқсат етіледі. Маман сертификаты – нақты мамандығы бойынша 
медициналық қызметті жеке тұлғаға жүзеге асыруға құқық беретін белгілі үлгідегі құжат. 
Наркологиялық емдеу жөніндегі қызметтерді көрсетуге тек медициналық қызмет 
көрсетуге рұқсат беретін лицензиясы бар медициналық ұйымдарға құқық беріледі. 
Денсаулық сақтауды басқаратын органдар лицензиялауды жүзеге асырылады. 
Лицензияны мемлекеттік наркологиялық ұйымдар және жеке клиникалар мен кабинеттер 
ала алады. ҚР-нда  бір де бір мемлекеттік емес ұйымның наркологиялық көмек көрсетуге 
лицензиясы жоқ. 

Еліміздің қалалары сертификатталған  нарколог дәрігерлермен  қамтамасыздандырылған 
(Кесте5-1), бірақ ауылдық жерлер кадрлардың тапшылығы себебінен наркологиялық 
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көмекке қол жеткізе алмайды, әсіресе еліміздің батыс және солтүстік өңірлерін (Батыс 
Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары) атауға болады. 

Кесте5-1: Сәйкес сертификаттары бар наркологиялық профильдің мамандары (денсаулық 
сақтауының мемлекеттік жүйесі және жеке) (ҚР ДСМ) 

Мамандар 
 

2009 2010 2011 

Нарколог - дәрігерлер 569 537 573 

Балалар нарколог-
дәрігерлер 

22 32 25 

Психотерапевт -
дәрігерлер 

22 29 25 

медициналық 
психологтар 

14 9 13 

психологтар* 59 59 85 

әлеуметтік 
жұмыскерлер* 

23 23 34 

*бұл мамандар сертификациясыныңміндеттірәсімінежатпайды 

5.2.3. Сапасын қамтамасыз ету 
НМӘП РҒПО қазіргі кезеңгі талаптарымен және басты стратегиялық ұстанымдарына сәйкес 
ҚР ДСМ жүйесінде келесі кезеңдерін қарастыратын наркологиялық көмек 
ұйымдастыруымен белсенді жүргізіледі: 1) алғашқы алдын алу наркологиялық көмек 
көрсету кезеңі; 2) алғашқы наркологиялық көмек кезеңі (мотивациялық кеңес беру, 
мотивациялық ақпараттандыру, наркологиялық кеңес); 3) амбулаторлық бақылау, емдеу 
және оңалту кезеңі; 4) стационарлық емдеу мен оңалту кезеңі; 5) ресоциализация кезеңі ; 
6) рецидив қарсы (қолданатын) терапия кезеңі. 

Қазіргі уақытта ҚР ДСМ наркологиялық көмек жүйесінің бейнеленген 6 деңгейінің төртеуі 
бар, екеуі жоқ (екіншісі және үшіншісі), бұл наркологиялық бейінінің қызметтерінің сәйкес  
есірткіні тұтынушылар қамту көрсеткіштерінде, және ремиссия ұзақтығы мен сапасының 
көрсеткіштерінде жағымсыз әсер етеді. Осыған сәйкес, негізгі технологиялар, ҚР ДСМ 
наркологиялық көмек жүйесінде көрсетілген негізгі қолданылған технологиялар 4 
деңгейлерінде, негізгі құжатта: «2006-2014 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасында нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес стратегиясы» 
бейнеленген соңғы индикаторларына жету саласында керекті тиімділігін 
қамтамасыздандырмайды (Katkov A.L., 2009). 

ПБЗ заттардан ауру адамдарын стационарлық емдеу 22 наркологиялық диспансер, 
5 психиатриялық ауруханалар және  мәжбүрлі үшінемдеу 9 наркологиялық ауруханалар 
көрсетеді (Кесте12).2011 жылы наркологиялық төсектерінің жалпы саны Ақмола 
облысының орын   қысқартылуы себебінен 30 төсекке қысқартылды (психиатриялық 
ауруханада наркологиялық бөлімше жабылды), Сібір –Қазақстан облысында (областық 
диспансердің 10төсекке қуаты төмендеді).2011 жылы(2,9) төсектерімен қамтамасыздануы 
10 мың. ел тұрғындарына 2010 жылға қарағанда бұрыңғы деңгейде қалды. 

Мәжбүрлі емдеуінің төсек саны да бұрыңғы деңгейінде қалды (барлығы 2640 төсек – 56% 
наркологиялық жүйесінің бүкіл қамтуы). Наркологиялық аруларының мәжбүрлі 
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емдеуіндегі төсектерінде алкогольден тәуелді ауру адамдар негізінен емделеді  (88-90%), 
мәжбүрлі түрде емделінгендерінің есірткі тұтынушылар саны 10% шектерінде орналасқан.  

5.2.4. Жолдар және жаңаәзірлемелер 
Елдің үш қаласында Глобальный фондпен қаржыландыратын пилотты жоба шектерінде 
опиоидты ауыстыру терапия (ОАТ)  жүргізіледі.ОАТ2008 жылдың қазан айынан жүзеге 
асырылады (Кесте5-4).2011 жылы 2011 бағдарламаларын одан кеңейтілуі жоспарланды, 
бірақ Алматы қ. қатар қоғамдық ұйымдарының, соның ішінде Ұлттық медициналық 
АссоциацияБАҚ қатарында және Президентке үндеуінде ОАТ бағдарламаларының 
кеңейтілуіне қарсы шықты. 30 мамыр ҚР ДСМ-нің Қоғамдық Кеңесініңотырысы өткізілді, 
онда бағдарламаларының кеңейтілуін тоқтату мен 2008-2011жыдар кезеңіндегі пилоттық 
жобаларының тәуелсіз халықаралық сараптаманы өткізу шешімі қабылданды. 

Кесте5-2. 2009 – 2011жж. арнайы алмастуры бағдарламаларында қатысатын пациенттер  
(РҒПО) 

Ұйымдар 2009 2010 2011 
Тәуелді аурулардың алдын алу және емдеу 
жөніндегі облыстық орталығы (Павлодар қ.) 

26 45 47 

Наркологиялық диспансер  Теміртау қ. 22 22 28 
Шығыс-Қазақстан облыстық наркологиялық 
диспансер 

- 28 40 

Барлығы 48 95 115 
 

ОАТжобасының жүзеге асырылуының басталуынан 249 адам қатысты, жобасынан 137 
адам шыұты, олардың 29 адам (21%) – препаратты толық тұтыну дозасын біртіндеп 
төмендетуімен шығарылды,23 адам наркодиспансерді күнделікті қатысу мүмкіндігінің 
болмауы, оның алшақтығы, жол жүрүге ақшаның болмауы, эйфория сезімінің 
сезбеуі,жұмысқа орналасу, іссапарларымен байланысты жұмыс және тағы басқалар (31%). 

Жобаны жүзеге асырылуы кезеңінде препарат қабылдауынан немесе дозы асып кетуден 
өлімнің бір да бір жағдайы тіркелмеген, 1 (0,7%) –  АИТВ-жұқтырылған 
пациентмиокардиодистрофиядан қайтыс болды. 

Жобаның жүзеге асырылу уақытында жағымды кездер ерекшелінеді: 60 адам жұмысқа 
орналасты, 12 – білім алды, 22 – адам отбасысы бар, 12 – адам ретровирусқа қарсы 
терапиясын (АРТ) және 8- туберкулезге қарсы терапиясын ала бастады (NSPC MSPDA, 
2012). 

2012 жылы 2008-2011 жж. кезеңі ҚРОАТпилоттық жобалардың Орта Азия елдерінде 
«Содействие» ICAP жобасының сарапшыларымен өткізілген тәуелсіз халықаралық 
сараптама аяқталды (Boltaev A. et al., 2012). Бұл бағаның мақсаты Қазақстандағы 
инъекциялық есірткінің тұтынушыларыүшін бар ОАТқызметерінің  спектр мен сапасы 
жайлы ақпаратын жинау. Опиоидты тәуелділігін емдеуін жақсарту үшін бағытталған, 
ОАТҚазақстанда, бағаның нәтижелері жоспарлау, координация және іс шараларын жүзеге 
асыру кезінде шешімін қабылдау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министріне және басқа қызығушылық жақтарына көрсетілген. 
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Жобалар бағаларының негізгі нәтижелері елде опиоидты тәуелділікті емдеу үшін 
метадонды қолдану мүмкінділігін және тиімділігіне көрсетеді, және Қазақстан 
Республикасының заңдылығы ОАТ опиоидты тәуелділікті стандартты емдеу ретінде 
енгізуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасында метадонмен уыстыру терапия 
салыстырмалы төмен бағасымен берілу мүмкін: 2012 жылы метадонның бір күндік тәулік 
орта дозасы 150 теңгеден немесе бір АҚШ доллардан кем құрған. Қазақстан 
Республикасында ОАТ мониторингінің және бағалауының жүйесі бар, негізінде ол өз 
бағдарламаның ендіру қысқа мерзімді нәтижелерін бағалауына бағытталған 
(бағдарламаны орындауымен байланысты материалдық шығыстар, және бағдарламада 
қатысатын, бағдарламадан шыққан, немесе емдеуін аяқтаған клиенттерінің саны). 

Клиенттер жағынан бағдарламамен қанағаттанушылық деңгейі туралы деректер жинау 
мен талдау жеткіліксізжайғастырылған және персонал мен пациенттерінің өзара 
әрекеттесу сапасы керектібағаланбайды.  

Жүйелі түрде ОАТ бағдарламасының тәуеуел мінез-құлыққа әсері, есірткі тұтынуын 
төмендеуін, криминалды іс –әрекет және клиенттерінің денсаулығын жақсартуы  туралы 
деректер жиналмайды.  

Қазақстан Республикасында ОАТ өткізетін мекемелер үшін ұйымдастырушы –әдіснамалық 
көмегін көрсету көлемі мен сапасы бүкіл ел территориясында жоғары сапалы опиоидты 
алмастыру терапиясын кеңейту және көрсету үшін жеткіліксіз. ОАТ мен байланысты 
ақпаратты алмастырудың бар тәжірибелер мен стратегиялар ОАТ –мен байланысты 
ақпаратпен алмастыру бойынша бар тәжірибелар мен стратегиялар метадонмен емдеу 
және басқа ОАТ түрлері туралы ғылыми дәлелденген деректер тиімді беру үшін 
жеткіліксіз.Түрлі қызықтырылған адамдар, жалпы тұрғындар қоса, медициналық 
мамандар және ИЕҚ. 

Наркологиялық тәуелділігін емдеу үшін клиникалық қауіпсіздік және опиоидты агонистер 
тиімділігі туралы бұрыс ақпаратты қолдануымен елде ОАТ бағдарламаны кеңейтуіне 
қарсыласуы белсеңді ерекшеленеді. 

Метадонның сатып алу орталықтанған механизмнің жоқтылығы және Қазақстан 
Республикасында метадон тіркеуінің жоқтығы жеткізу және препараттың жоғары 
бағалылығын, сонымен қатар елде ОАТ пунктерінің санын одан әрі үлкеюіне қарсы 
болады. 

ОАТ берілуі көбінесе пациенттің басқа медициналық мекемелерінде стационарлық 
емдеуін өту немесе мекен ету жерінен кету , ОАТ пунктісіне бекітілген жері, қажеттілігімен 
үзіледі. Қазақстан Ресупбликасының заңнамасында препаратты ОАТ  қызметтерін 
көрсететін мекемеден тыс пайдалануын белгілеу мүмкіндігі қарастырылмаған (Болтаев 
Азизбек, 2012). 

5.3. Есірткіге тәуелділердің емдеуге жүгінуі  
2011жылы амбулаторлық наркологиялық көмек–облыстық және қалалық наркологиялық 
диспансерлерінің диспансерлі бөлімшілері (22 мекеме), шағын қалалар психиатрлық 
ауруханаларының диспансерлібөлімшелер (5 мекеме: Талғар, Рудный, Степногорск, 
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Зыряновск және Риддер ққ.) жәнеауылдық аймағында – 176 ПМСП ұйымдарында 
наркологиялық кабинеттер (орталық аудандық поликлиникалар) (Кесте5-2). 

Кесте5-3.Есірткі тұтынушыларына қызметтерін ұсынатын  емдік бағдарламалар,2011(РҒПО) 

Бағдарламаның түрі Ұйымдар 
саны 

Сыйымдылық 
(төсек-
орындар) 

Пайдалану 
(* - алкоголь 
ментемекі қоса) 

Мемлекеттік бюджеттікбағдарламалар 
детоксификация бөлімдері 33 1368 1579 пациенттер 
Амбулаторлы  
мекемелер 

наркологиялық және 
психиатриялық 
диспанселерінің 
диспансерлік 
бөлімшелер 

27 - 442 744*қатысулар 

АМСК наркологиялық 
кабинеттер 

176 - 76 455* қатысулар 

Күндізгі стационар  16 276 6809* пациенттер 
Ауыстыру тераиясының арнайы 
орталықтары 

3 - 115 пациенттер 

Психиатриялық ауруханалардағы 
наркологиялық бөлімшелер 

5 120 91 пациенттер 

Ауруханалардағы 
наркологиялықбөлімшелер (төсектер)  

- - - 

Балалар наркологиялықбөлімшелер 7 48 210 пациенттер 
Медициналық-әлеуметтікоңалту 16 550 689 пациенттер 
Жазалауын дифференцияланған өту үшін 
бөлімшелер (азаматтық денсаулық сақтау 
жүйесінде сот шешімімен мәжбүрлі емдеу) 

18 2640 494 пациенттер 

Емдеу өтуден кейін бағдарламалар 
(амбулаторлы) 

2 - 568 пациенттер 

Түрмелердегі детоксикация бөлімшелері  1 30 16 пациенттер 
Бас бостандығынан айырылатын 
орындарында есірткі тәуелділер үшін 
оңалту бөлімшілері  

3 - - 

Бас бостандығынан айырылатын 
орындарында амбулаторлық емдеу  

94 - 796 пациенттер 

Төмен деңгейлі қызметтер (сенімді 
пунктер) – тікелей қамту 

155 - 79 679 пациенттер 

Жеке меншікті наркологиялық сектор 
Жеке меншікті наркологиялық клиникалар 3 49 2067* пациенттер 
Жеке меншікті наркологиялық кабинеттер 27 - 21 213* қатысулар 
 

Амбулаторлы емдеу бойынша ресми статистиканы жинау форматы емдеу жағдайларын 
тіркеуі қарастырмайды, дәрігер – наркологқа тұрғындарымен қаралу саны тіркеледі 
(Кесте 5-4). Амбулаторлық емдеу пациенттерінің персоналды есебі елде жоқ. 
Амбулаторлық наркологиялық көмектің негізгі көлемі мемлекеттік мекемелерімен 
беріледі, жеке медициналық кабинеттеріне барлық амбулаторлық наркологиялық көмек 
көлемінің 4%келеді. 
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Кесте5-4. Наркологиялық көмек көрсететін амулаторлық емдік ұйымдарының саны және 
аурулар себебінен бұл ұйымдарына 2007 – 2011 жж. Аралығында қатысу саны (ҚР ДСМ). 

Жыл Наркологиялық 
және 
психиатриялық 
диспансерлерд
е диспансерлік 
бөлімшілерінің 
саны 

Диспансерлі 
бөлімшілерінде 
дәрігер-
наркологтарға 
келушілердің  
жалпы саны 

АМСК 
ұйымдарыда 
наркологиялық 
кабинеттерінің 
саны 

АМСК 
ұйымдарында 
дәрігер-
наркологтарға 
келушілердің 
жалпы саны  

Дәрігер-
наркологтарға  
келушілер  
жалпы саны  

2007 27 425626 172 75110 500736 
2008 27 427510 174 75443 502953 
2009 27 417473 177 73672 491145 
2010 27 458232 186 80774 543378 
2011 27 449285 176 76466 525751 
 

Наркологиялық ұйымдарының амбулаторлық құрылымдарында 16 күндізгі стационарлар, 
бірақ бұл жерлерде көбінесе алкоголь тәуелділігінен емделу жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасында іс- ірекеттенетін жеке наркологиялық мекемелерінің саны 
әрдайым көбеюде. Негізінде, бұл мекемелер наркологиялық 
кабинеттеріменнаркологиялық профильді психотерапевтік кабинеттерімен, профильді 
амбулаторлық құрылымдарымен, наркологиялық стационарларымен және оңалту 
орталықтарымен  көрсетілген(жалпы 55кабинеттер мен мекемелер туралы ақпарат бар, 
бірақ олардың ҚРнақты саны мәнді). Атап өтетін жайт - жеке секторында көрсетілген 
наркологиялық көмектің көлемі, сондай көмек түрінің эффективтілігі ресми статистикада 
қадағалабайды және ескерілмейді. Қазіргі уақытта жеке секторының мамандар –
наркологтарын өз кәсіби іс- әрекетінің нәтижелері туралы міндеттейтін нормативті іс 
қағаздар беру жоқ (Katkov A.L., 2009). 

5.3.1. Терапевтік қауымдастықтардағы емделулер 
Мемлекеттік көмегімен терапевтік қауымдастықтарында емдеу елдің екі ұйымдарында 
жүзеге асырылады:30 төсек ке ҚР ІІМ  «Есірткіге тәуелді адамдарының әлеуметтік – 
психологиялық оңалту» ММ ҚР ІІМ есірткі бизнесіне қарсы күрес пен есірткі айналымын 
бақылау комитеті (Ақмола облысы Раздольное ауылы); РҒПО-ның 40 төсекке әлеуметтік 
оңалту бөлімшесі (Павлодар облысы Мичурино ауылы). 

Кесте 5-5РҒПО клиникасының әлеуметтік оңалту бөлімшесінің терапевтік қауымдастық 
пациенттерінің мінездемелерін көрсетеді. 2011 жылы әлеуметтік оңалту бөлімшесінің 
емдеуінің 47% -ИЕҚ, 31% -героинге тәуелділер, 22% ПБЗ қосатұтынуынан емделді. 
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Кесте5-5. 2009 – 2011 жылдарында РҒПО әлеуметтік оңалту наркологиялық бөлім пациенттерінің 
мінездемелері (РҒПО) 

Индикатор 2009 2010 2011 
Қауымдастықтар саны 1 1 1 
Сыйымдылығы 40 40 40 
Шығарылған клиенттерінің саны, барлығы 255 232 291 
Есірткінің инъекциялық тұтынушылары 192 157 154 
- героин тұтынушылар 159 142 91 
- қаттарын қоса тұтыну 33 15 63 
- алкоголь тұтынушылар 63 75 137 
Емдеуінің орта ұзақтығы (күндер) 56 81 65 
 

«Есірткі тәуелді адамдарының әлеуметтік – психологиялық оңалту» ММ ауруханаға салу 
және емделінген адамдар саны туралы деректер жоқ. 

5.3.2. Емделінген клиенттерінің негізгі мінездемелері 
2011 нашақорлықтық тәуелділік себебінен стационарлық көмекке жүгіну4361, соның 
ішінде өмірде алғаш рет 2972 жүгінгендер. Облыста тұратын 2011 тұрғынға 
наркотәуелділігінен емдеу алған клиенттерінің саны Астана қ. (7,1) және Алматы қ. (4,7), 
және Батыс-Қазақстан, Қарағанды, Қызыл-орда және Қостанай облыстарында 
тіркелген(Карта 5-1). 
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Карта 5-1: 10 000 тұрғынға наркотәуелділігінен емдеуіне жүгінулер, 2011 
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Алғаш емделінген пациенттерінің көбі опиоидтарын (F11 - МКБ-10, 1994 г.) тұтынуынан 
пайда болған психикалық бұзылулар мен мінез-құлық бұзылуларына– 62,4%, 
психобелсеңді заттарын сочеттанного (F19 - МКБ-10, 1994) тұтынуынан психикалық 
бұзылулар мен мінез-құлық бұзылулар қорытынды диагнозға 26,8% адам ие. 

Демографиялық мінездемелер бойынша 2011 емделінген пациенттерінің ең көбі ер адам 
жынысына (89,9%) тән. Пациенттернің орта жасы 34,1 жас(Кесте 5-6) құрды. 

Кесте5-6. Емделінген пациенттерінің демографиялық сипаттамалары, 2011 

Облыс Барлық пациенттер Алғашемделінген 
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Ақмола 93,6 6,4 14,6 33,1 7,1 92,1 7,9 11,7 31,8 12,0 
Ақтөбе 83,5 16,5 5,1 35,3 4,2 87,9 12,1 7,3 34,4 4,9 
Алматы 86,5 13,5 6,4 35,2 4,9 85,0 15,0 5,7 34,7 7,7 
Атырауы 97,5 2,5 39,0 31,6 13,5 93,3 6,7 13,9 25,5 41,7 
ШҚО 86,7 13,3 6,5 32,8 6,8 87,4 12,6 6,9 32,2 8,5 
Жамбыл 97,0 3,0 32,3 36,0 4,3 96,2 3,8 25,3 36,3 7,5 
БҚО 87,7 12,3 7,1 31,8 15,6 87,4 12,6 6,9 31,1 13,0 
Қарағанды 90,1 9,9 9,1 32,4 16,6 89,3 10,7 8,3 31,4 24,9 
Қостанай 99,3 0,7 141,9 40,9 3,7 100 0,0 - 36,1 12,0 
Қызылорда 86,5 13,5 6,4 31,5 14,2 86,9 13,1 6,6 31,0 19,9 
Маңғыстау 93,6 6,4 14,6 31,4 13,0 92,8 7,2 12,9 30,1 28,6 
Павлодар 85,5 14,5 5,9 32,8 5,3 88,7 11,3 7,8 33,6 9,2 
СҚО 100 0,0 - 32,4 7,7 100 0,0 - 32,4 0,0 
ОҚО 89,1 10,9 8,2 35,9 9,2 88,7 11,3 7,8 38,1 5,3 
Алматы 85,5 14,5 5,9 32,4 0,0 87,5 12,5 7,0 33,0 0,0 
Астана 89,6 10,4 8,6 30,8 13,6 88,7 11,3 7,8 27,4 42,9 
РҒПО 91,8 8,2 11,2 32,2 7,9 93,7 6,3 14,9 31,9 12,6 
ҚР 89,9 10,1 8,9 34,1 10,4 89,8 10,2 8,8 32,8 13,0 
 

Бұдан әрі келтірілген емделу сұранысы бойынша деректер  РҒПО базасынан алынған, елде 
стационарлық емделуден өткен адамдар туралы құрылымдық ақпарат бар (барлық 
пациенттер - n=3393, өмірде алғаш рет - n=1091). РҒПО базасы 2011жылы елдің есірткі 
тәуелділігінен стационарлық бөлімшілерінде барлық емделінгендерінің 77.8% қосты. 

2011 жылы наркологиялық тәуелділігінің емделінген пациенттерінің  көбін орыс пен қазақ 
ұлттарының өкілдері құрайды (Кесте5-7). Бір ұлттың 1000 тұрғынға қайта санауында 
наркологиялық тәуелділікті емдеуіне көмекке жүгінгендерінің ең жоғары көрсеткіш 
корейлер, татарлар мен орыстар арасында анықталған. 
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Кесте5-7.Емделінген  пациенттерінің ұлт бойынша үлестіруі, 2011 

Ұлт 
Барлық 

пациенттер(n=3393) Тұрғын5 Бір ұлттың 1000 
тұрғынға барлық 
пациенттері 

 

Abs % Abs % 
Орыстар 1599 47,1 3 726722 22,35 0,43 
Қазақтар 1166 34,4 10764253 64,55 0,11 
Татарлар 109 3,2 203371 1,22 0,54 
Украиндер 85 2,5 313698 1,89 0,27 
Ұйғұрлар 66 1,9 237582 1,42 0,28 
Корейлер 62 1,8 103456 0,62 0,60 
Немістер 50 1,5 180832 1,08 0,28 
Әзірбайжандар 27 0,8 93490 0,56 0,29 
Өзбектер 29 0,9 493783 2,96 0,06 
Түріктер 13 0,4 101416 0,61 0,13 
Белорустар 10 0,3 62694 0,38 0,18 
Басқалар 102 3,0 394095 2,36 0,26 
Белгісіз 74 2,2 - - - 
Барлығы 3393 100 12948670 100  
 

2011 жылы емдеуін алған барлық пациенттерінің 54,5% өз жанұяларымен тұрған (ата –
аналарымен немесе серікстестерімен / балаларымен), 0,1%үйсіздер болған (Кесте5-8). 

Барлық пациенттерінің 69,4% жұмыссыздар, басқа жұмыс бастылық түрлері мен көмек, 
соның ішінде жағын ағайындалар мен туысқандар (6%). 

2011 жылы емдеуін алған клиенттерінің 14,7% жоғары білімі бар, 72% орта білімі бар, 1% 
ешқашан мектепке бармаған және білімі жоқ. 

                                                           
5ҚАҚАЗСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТАТИСТИКА АГЕНТТІГІ [AGENCY OF STATISTICS OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN]. 2012. Available: http://www.eng.stat.kz. 
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Кесте5-8. Емделінген клиенттерінң кейбір әлеуметтік мінездемелер і, 2011 

Параметрлер Барлық клиенттер 
(%) 

Алғаш емделінген 
(%) 

Мекендеу шарттары  
Жан ұясымен 54,5 46,8 
Туыстарымен 35,4 38,1 
Серіктеспен 1,6 2,6 
Жалғыз 5,7 5,9 
Баспанасыз 0,1 6,5 
Белгісіз 2,7 0,09 
Жұмыс бастылығы 
Жүйелі емес жұмыс бастылығы 4,9 6,9 
Әрдайым работа 1,7 2,9 
Студент 0,3 0,9 
Жұмыссыз 69,4 71,3 
Мүгедек 0,3 6,5 
Басқа 19,7 14,1 
Белгісіз 0,6 1,5 
Білімі 
Ешқашан оқымаған 1,0 1,1 
Бастауыш образование 0,4 0,6 
Орта білімі 72,0 67,1 
Жоғары білімі 14,7 11,3 
Белгісіз 12,0 19,7 
 

Клиенттерінің көбі наркологпен (66,4%) немесе наркологиялық диспансермен 
(5,5%)емделуге бағытталған, емделуге өздігінше 11,5% келген, құқық қорғау 
органдарымен емделуге 9,2% бағытталған(Диаграмма 5-1). 

Диаграмма 5-1: Емделуге бағдарлаған көзі (%), 2011 

 

2011жылға дейін емделуді алғандырының ішінен 50% елдің наркологиялық 
диспансерлерде бұрынғы 2-ден 5- ке дейінемдеу эпизоттары бар.  Бұрын емделінгендер 
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арасында госпитальға салудың орта  саны 4,1 ретін құрайды, медиана - 3, бір пациентте 
өмір бойы госпитальға салудың саны -35 тіркелген(Диаграмма 5-2). 

Диаграмма 5-2: Бұрын емделінгендер арасында госпитальға жатқызу тарихы (x - # емделу 
эпизодтар, y - # клиенттер), 2011 

 
2011 жылы емделуін алған барлық пациенттерінің 51,3% алғаш госпитальға жатқызған 
20 кем емес күндеріне, 33,5% - 60 күнге дейін, 15,2% - 60 күннен ұзаққа созылған 
(Диаграмма 5-3). 
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Диаграмма 5-3: Емделінген пациенттерінің арасында госпитальға салудың ұзақтығы (x - # емделу 
күндер, y - % пациенттер), 2011 
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Қазақстан Республикасында есірткіге тәуелділікті өз еркімен емдеу стандарттарымен 
емдеуінің бірінші деңгейі – детоксикация, ұзақтығы 10 күннен 20 күнге дейін, ескерілген. 
Бұл деңгейінде клиенттер болдырмау симптомдарынемдеуінің қызметтерін алады, және 
мотивациялық сауалнама мен психологиялық кеңес ескерілген (10-20 емдеу күндері). 
Екінші деңгей -  психологиялық оңалту 40 күннен 60 күнге дейін ұзақтығына ие және 
қарқынды топтық және жеке психотерапия сессиялары, топтық және жеке кеңестер, 
психоәлеуметтік тренингтер қосады. Үшінші деңгей – әлеуметтік оңалту 60 күннен 180 
күнге ұзақтығына ие және терапевтік қауымдастықтарында оңалту, қосымша оқыту, 
есірткіні алдын алу мен емдеу салаларында волонтерлік іс- әрекетте қатысуы, және еңбек 
терапиясын немесе еңбек тренингтерін өзіне қосады. 

Опиаттар бірнеше жылдар бойы елдің ең проблемалық заңсыз есірткі болып қала береді. 
Қазақстан Республикасында 2011 жылдың ішінде барлық емделінген клиенттерінің 87,74% 
үшінопиоидтар негізгі проблемалық заттар болып табылады (Кесте 5-9), барлық 
емделінгендерінің 84,06% героиннан тәуелді болған. 

Героиннан кейін, пациенттер арасында ең таралған бастапқы есірткі-каннабис (4,75%),  
және басқа заттар (6,04%). Басқа заттар, жағдайларының көбінде өзіне алкогольді қосқан. 
Бұл пациенттер алкогольді бастапқы проблемалық зат ретінде, ал есірткіні, негізінде 
героинді, екінші зат ретінде көрсеткен 

Алғаш емделінген пациенттерінің арасынан көбінесе опиоидтар (90,47%) бастапқы есірткі 
ретінде тіркеледі, көбінесе басқа опиодтарын тұтыну себебінен (барлық емделінгендер 
арасынан 4,03% 1,18% қарсы). Алғаш емделінгендер арасынан 5,7% ең проблемалық 
есірткі каннабис болды, кейін ингалянттар (1,28%) ж әне седативті заттар жалғасады 
(1,19%). 

Басқа заттар (негізінде алкоголь)- барлық емделінген пациенттерінің 17,1% арасынан және 
алғаш емделінгендердің 16,6% арасынан ең проблемалық екінші заттар. Олардан кейін 
опиаттар, барлық емделінген 5,99% арасынан екінші проблемалық заттар және алғаш 
емделуге келген 8,2% арасынан, жалғасады. 

Бастапқы есірткіні қолдана бастауының орта жасы  - 22 жасты құрайды, сән - 18 жас, 
есірткіні алғашқы рет қолдана бастаудың ең төмен жасы-  6 жасты құрайды, алғаш татып 
көрудің максималды жасы - 60 жасы, барлық емделгендердің 50% бастапқы есірткіні 
тұтынуды 21 жасқа дейін бастады (Диаграмма 5-3). 
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.Кесте5-9. Емделген пациенттер араында бастапқыжәнеекінші заттар, 2011 

Заттар 
 

Бастапқы ПБЗ Екінші ПБЗ 
Барлық 

пациенттер 
Алғашемделінген

дер 
Барлық 

пациенттер 
Алғашемделінген

дер 
Abs % Abs % Abs % Abs % 

Опиоидтар 2977 87,74 987 90,47 202 5,99 89 8,2 
Героин 2852 84,06 921 84,42 97 2,9 53 4,9 
Апиын 85 2,51 22 2,02 63 1,9 16 1,5 
Метадон/бупренорфин - - - - 3 0,09 2 0,2 
Басқалар 40 1,18 44 4,03 39 1,1 18 1,6 
Кокаин 1 0,03 1 0,09 - - - - 
Стимулянттар 9 0,27 4 0,37 11 0,36 5 0,49 
Амфетаминдер 4 0,12 1 0,09 2 0,06 1 0,09 
Метамфетаминдер - - - - - - - - 
Басқа стимулянттар 5 0,15 3 0,27 9 0,3 4 0,4 
Гипнотиктержәне 
седативті 19 0,55 13 1,19 48 1,39 18 1,7 

Барбитураттар 2 0,06 2 0,18 11 0,3 5 0,5 
Бензодиазепиндер 2 0,06 2 0,18 1 0,03 - - 
Басқа седативті 15 0,44 9 0,82 36 1,06 13 1,2 
Галлюциногены 4 0,12 3 0,27 - - - - 
ЛСД 2 0,06 2 0,18 - - - - 
Кетамин 1 0,03 - - - - - - 
Басқа галлюциногендер 1 0,03 1 0,09 - - - - 
Ингалянторлар 17 0,50 14 1,28 2 0,06 - - 
Каннабис 161 4,75 64 5,87 107 3,2 48 4,4 
Басқазаттар 205 6,04 5 0,46 581 17,1 181 16,6 
Барлығы 3393 100 1091 100 951 28,1 341 31,39 

 

Диаграмма 5-4: Бастапқы есірткінің алғаш сынауының жасы  (жылы) (%), 2011 

 
Барлық емделген пациенттерінің 77,2% есірткіні емдеуге келгенге дейін к үнде тұтынған, 
5,7% - жұмасына 2-6 рет, 5,2% - айында бір рет не одан да кем(Диаграмма 5-5). Алғаш 
емделінгендер арасынан  пациенттерінің75,2% есірткінің күн сайын тұтынуы туралы 
хабарлаған, 9,9% - жұмасына 2-6 рет, 3,8% - айында бір рет не одан да кем. 
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Диаграмма 5-5: Емделінген пациенттер арасында бастапқы  есірткіні тұтынуының жиілілігі (%), 
2011 

 

 

Есірткіні енгізуінің негізгі жолы – барлық пациенттерінің 82,6%  және өмірде алғаш 
емделгендерінің 85% тіркелген инъекция арқылы тұтынуы (Диаграмма 5-6). 

Диаграмма 5-6: Емделіген пациенттерінің арасынан бастапқы есірткіні тұтынуының әдеттегі тәсілі 
(%), 2011 

 

Инъекциялық есірткі тұтынушылар арасынан ортақ ине/шприцтерін қолдануына қатысты, 
ерекшелеу керек,инъекциялық есірткіні 2801 тұтынушыларының 63,4%-на және ИЕҚалғаш 
емделінгендерінің 929-ң 59,8%-на бұл деректер белгісіз. Барлық ИЕҚ11,5% және алғаш 
емделінген ИЕҚ 19,4% ешқашан инъекциялар үшін ортақ шприц/инесін ешқашан 
пайдалаған жоқ екеніне көрсеткен, сәйкес 22,6% және 19,7% инъекциялар үшін ортақ 
шприц/инесін пайдалағанын ерекшелеген, бірақ соңғы 30 күндерінде емес, сәйкес 2,6% 
және 2,4%, соңғы 30 күндерімен қоса, ортақ шприц/инесін пайдалағанын көрсеткен. 
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Ортақ шприц/инесін пайдаланбағанын көрсеткен және бір кездеортақ шприц/инесін 
пайдалағанын көрсеткендеріменИЕҚсалыстырғанда,инфекциялық аурулар таралуының 
кейбір ерекшеліктер анықталды. Ортақ шприц/инесін пайдаланбағандарының арасынан 
АИТВ таралуының көрсеткіші 1,84% және бір уақыттаортақ шприц/инесін пайдалағандар 
арасынан 11,22% құрайды. С гепатитінің таралуы сәйкес 27,65% және 26,18% құрайды, В 
гепатитінің таралуы сәйкес2,3% және 3,15% құрайды. Бұл топтар арасында гепатитерінің 
біркелкітаралуының  есірткіні дайындау үшін басқа ортақ құралдарын пайдалануымен 
және гепатиттер вирустарының жоғары вируленттілігімен  түсіндіруге болады. 

5.3.3. Пациенттер арасында менемберутенденциялары 
Соңғы үш жылдар үшінде наркологиялық емдеуіне қаралатын пациенттерінің саны 
төмендеу тенденциясына ие (өткен жылмен салыстырғанда 2010 жылы 20,5-%ға, 
2011 жылы 16,9%-ға). Мол уақыта да емделінген пациенттерінің құрылымындағы алғаш 
емделінген пациенттерінің саны жыл сайын өсуде (өткен жылмен салыстырғанда 
2010 жылы 1%-ға, 2011 жылы 1,8%-ға). 

Барлық емделінген пациенттер құрылымында F11 диагнозы бар адамдар санының 
төмендеу тенденциясына ие (өткен жылмен салыстырғанда 2010 жылы 1,3%-ға, 
2011 жылы 7,7%-ға). Бір уақытта қорытынды F19 диагнозы бар пациенттер үлесі өсүде 
(2010 жылы 5,4%-ға,2011 жылы өткен жылымен салыстырғанда  9% -ға). 

Алғаш емделінген арасынан басқа опиаттар (негізінде дезоморфина) және басқа заттар 
(қол жетімді дәрілік препараттарынан дайындалған) тұтынушылар өсуіне тенденциясы 
байқалады. 

 Сонымен қатар емделуга келетін клиенттерінің әлеуметтік мінездемелері өзгеруде. Соңғы 
бірнеше жылдар ішінде емделінгендер арасынан жоғары білімі бар адамдар санының 
мәнді азаюы мен жұмысбастылығы жоқтар, және жұмыссыздардың көбеюі байқалады. 
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6. ДЕНСАУЛЫҚПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ МЕН 
НАШАҚОРЛЫҚТЫҢ САЛДАРЫ 

6.1. Кіріспе 
Республикалық ЖИТС-ке қарсы күрес Орталығының үйлестіруімен және бақылауымен 
өңірлік ЖИТС-орталықтарымен жүзеге асырылатын шолғыншы эпидемиологиялық 
қадағалау (ШЭН) елдің денсаулық пен есірткіні тұтыну салдарының өзара байланысы 
туралы ең толық дереккөздерінің бірі болып табылады (NC AIDS, 2012b). 

ШЭН- эпидемиологиялық қадағалауының және мониторингінің негізі құралы мен ИЕҚ 
арасында және басқа тұрғындар тобы арасында инфекциялық ауруларының таралуымен 
байланысты жағдайын бағалауының екінші ұрпағының кілтті элементі.  

ҚР ДСМ 23.12.2005ж № 634 «Қазақстан Республикасында АИТВ-ға шолғыншы 
эпидемиологиялық қадағалау ұйымдастыру және жүргізу» және оған қосатын типтік 
күнтізбелік жоспар мен әдіснамалық ұсыныстар ШЭҚ өткізуіне негіз.ШЭҚ  шектеріндегі 
дерлік  барлық іс –шаралар ЖИТС қызметінің мамандарымен жүргізіледі, нақтырақ 
сұхбаттасу, және биоматериалын жинау, зертханалық тестілеу, деректерін енгізу мен 
өңдеу. 

2005 жылдан бастап ИЕҚ арасында ШЭН Қазақстанның барлық облыстарында өтізіледі. 
Оның өткізілуіне ЖИТС эпидемиясына қарсы бағдарламалар шектерінде бюджеттен 
қаражат бөлінді. 

ШЭҚ серологиялық және мінез – құлықтық толассыз зерттеуді білдіреді.. ИЕҚ арасында 
АИТВ-инфекциясына ШЭҚ өткізу кезінде, зерттеуіне инъекциялық есірткіні  кез – келген 
уақыт ішінде пайдаланатын.  

 Іріктеу респоденттерін таңдау РДС әдісі (респоденттерімен құрастырылған іріктемесі) 
немесе «жентек қар» әдісімен жүзеге асырылады. Іріктеу өлшемі жеке әр қалада және 
ИЕҚ арасында АИТВ таралуына, ұйғарынды бағаның мөлшеріне, жағдайының жедел баға 
деректерінің АИТ санына тәуелді. EPI-INFO компьютерлік бағдарламасымен сатистикалық 
калькуляторымен іріктеу саналады. ҚР бойынша іріктемелер мөлшері облыстар бойынша 
іріктемелер қосындысынан тұрады. 

Сонымен қатар байланыстырылған серологиялық және мінез-құлықтық зерттеу 
жүргізіледі. Респонденттерінің сауалнамасы стандартты сұрақнамасымен, бірнеше 
блоктарынан құралған: әлеуметтік-демографиялық мінездемелер, инъекциялықмінез-
құлық, жыныстықмінез-құлық, ЖЖБА симптомдарының бар болуы мен емдеуін іздеу, 
ақпараттандыру деңгейі, АИТВ-инфекцияға тестілеу, профилактиқалық 
бағдарламаларымен қамту. Сауалнама 59 сұрақтан тұрады.EPI-INFO компьютерлік 
бағдарламасымен деректерінің енгізуі менталдау жүргізіледі.  

Биоматериал негізінде тестілеу үшін қылтамыр қанының құрап қалған тамшысы 
пайдаланады. 

Иммуноферменттіталдау әдісіменАИТВ-ға, вирустыС гепатитіне(одан әрі - ВСГ) және 
мерезге антитела анықталады. Скрининг тестің барлық жағымды нәтижелері 
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екіншісараптама ИФА – тестімен дәлелденеді. ИЕҚ зерттеуінде қатысуы анонимды, өз 
ерікті. Респондентге тестіге дейін және тестіден кейін кеңес жүргізіледі. Респонденттің 
жеке коды бойынша қатысушылар анализдер нәтижесін біле алады. 

2011 жылы Колумбиялық университетінің «Жәрдедесу» жобасының көмегімен шолғыншы 
эпидемиологиялық бағасы өткізілді, ол шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау 
Қазақстанда АИТВ –инфекция үшін эпидемиологиялы қадағалауының негізі екендігі мен 
АИТВ –инфекциясының таралуының динамикалысын қадағалау үшін, АИТВ кемел жастағы 
тұрғындар арасында ұлттық есептер құрастыру үшін  саяси және бақылаушылық 
шешімдер қабылдау үшін көрсетілді. 

ШЭҚ орындауы қанағаттанарлық екеніне қарамастан,зейін аудартатын  бірнеше әлсіз 
жақтары айқындалған– алынған деректерінің репрезентативтілік пен сапасы. ШЭҚ 
репрезентативтілігі іріктеу көлемін қалыптастыру мен санауының дұрыс емес 
әдіснамалылығынан барлық қадағалаушы топтар бойынша төмендейді. Сонымен қатар, 
іріктеуін қалыптастыру мен ШЭҚ талдауына жолдарының шектеулілігіне алыған 
нәтижелелерінің ұлттық деңгейіне экстрополяция мүмкіндігі даулы болып отыр. ШЭҚ 
бойынша деректер сапасы негізінен, іріктеме әдіснамасымен байланысты мәселелеріне, 
сұхбат өткізу техникасына, сауалнама дизаиннына, деректер енгізу мен талдау сапасына 
орай нашарлайды. 

 Сонымен қатар елде ИЕҚ арасында медициналық зерттеу негізінде жүйелі түрде 
өткізілген деректер қол жетімді. Эпидемиологиялық көрсеткішетр тұралы АИТВ –
инфекциясының барына инъекциялық есірткінің барлық тұтынушылары наркологиялық 
қызметінің есебіне орнатқан кезде /емдеуіне жүгіну кезінде және әр 6 айында жатады. 

2011жылыШЭҚ-тан алынған деректемелер мониторинг бойынша деректемелер талдауы,  
өңірлерге байланысты, АИТВ –инфекциясының таралуы Павлодар облысында, Қарағанды 
облысында, ОҚО, Қостанай облысында 7%-дан 6%-ға дейін, Қызылорда мен Алматы 
облыстарында 0%-ға дейін түрлендіріледі. 

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалаудың деректері бойынша 2011 жылы ИЕҚ 
арасында АИТВ таралуы елде ортамен – 3,8%(жалпы тұрғындар арасында АИТВ 0,105% 
құрайды),С вирусты гепатитінің (СВГ) – 61,3% (жалпы тұрғындар арасында–деректер жоқ) 
жәнемерездың – 9% (жалпы тұрғындар арасында-0,03)  (NC AIDS, 2012b). 

Барлық тіркелген АИТВ жұқтырылғандар адамдарының есірткі тұтынуышар үлесі АИТВ 
үшін 63,4% құрайды. 

6.2. Есірткі салдарынан пайда болатын инфекциялық аурулар 

6.2.1. АИТВ 
2011 жылы ҚР-да АИТВ жұқтырған адамдардың саны 7763-ты құрады, олардың ішінде 
негізгі жұғу жолы – 63,4% (11265 адам) есірткіні инъекциялық тұтыну.  Жыныстық 
гетеросексуалды берілу жолы – 28,6% (5072 адам), гомосексуалды – 0,6% (113 адам) 
құрады. 

Соңғы жылдар ішінде жаңа айқындалған АИТВ жағдайлары арасында  есірткінің 
инъекциялық тұтыну үлесі төмендеуде, сол уақытта сексуалды берілу жолы артуда. 
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2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылғы АИТВ-ның парентеральды жол арқылы 
таратылуы 1,2-ге төмендеп 43,7% құрады (2006 жағдайдың 876-сы). Гетеросексуалды 
жолы арқылы берілген АИТВ 50,7%, гомосексуалды жол 1,4% құрады. 

ҚР -да 2011 жылы жыныстық қатынас арқылы таратылу жолы басым бола бастады (50,7%), 
бірақ 5 өңірде есірткінің инъекциялық тұтынушылар себебінен берілген парентеральды 
жол басымдылық танытып отыр (СҚО, Павлодар, Жамбыл, Карағанды, Қостанай 
облыстары) (Диаграмма 6-1). 

Диаграмма 6-1:2011 жылы өңірлер тұрғыданАИТВ -инфекцияларынберуінің гетеросексуалды 
және парентеральды жолдарымен айқындалғанАИТВ -инфекция жағдайларының пайызы 

 
 

2011 жылы АИТВ инфекциясының бар болуы медициналық ережелерге сәйкес, 
наркологиялық есепте ИЕҚ-те тұратын 26 246 адам зерттелген (2010– 23 729), бұл ИЕҚ 
бағалы санының 21,2% және наркологиялық диспансерлерде диспансерлік есепте тұратын 
ИЕҚ санының 86,7% құрайды . 

Соңғы алты жыл ішінде наркологиялық есепте тұрғандың ИЕҚ бойынша тексерілгендер 
арасында АИТВ инфекцияларының таралуы 1,6-ға, 2006 жылы 1,6-ға, 2011 жылы 1,0-ге 
дейін төмендеді (Диаграмма 6-2). 
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Диаграмма 6-2: ИЕҚ ескерген АИТВ арасында жаңадан айқындалған жағдайларының  
динамикасы(%) (ЖИТС РО) 

 

2011 жылы парентералды жол арқылы тіркелген 2006 жағдайдың 876-сын құрады, яғни 
43,7% жағдайларында, 2010 жылы парентералды жол арқылы берілу 52,5% тең болды.  

2011 жылы парентеральды жол арқылы АИТВ инфициясына шалдыққандар  саны Астана қ. 
– 1,5 есе, Қарағанды облысында – 1,4есе, Павлодар облысында, СҚО 1,3 есе өсуі 
байқалады. Парентеральды жолмен берілген жағдайлардың  күрт төмендеуі байқалады: 
ШҚО да 2 есе, Жамбыл облысында – 1,6 есе, Алматы қ., ОҚО және Ақмола облысында – 
1,4 есе (Диаграмма 6-3). 
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Диаграмма 6-3: Өңірлер тұрғыданАИТВ-инфекцияларынберуініңпарентеральды жолымен 
айқындалғанАИТВ-инфекция жағдайларының пайызы (ЖИТС РО) 

 

Ескерілген ИЕҚ тексеруі кезінде АИТВ-инфекцияларының 26% айқындалған. АИТВ 
инфекцияланғандардың ең үлкен үлесі - қамаудағы адамдар арасынан болып отыр, ол 
45%, есірткінің қоса енгізіуі бойынша ИЕТ әріптестері ретінде 4%, және қалған ИЕТ 25% 
тұрғындарының басқа топтар арасында айқындалған (жүкті әйелдер, клиникалық 
көрсеткіштер бойынша зерттелгендер және т.б.). 

Эпидемиологиялық жағдай талдауы АИТВ инфекциясын жаңадан жұқтырылуының 
құрылымындағы басым жолы - ер адамдар үшін венаның ішіне инъециялық берілу (72%), 
ал жыныстық жолмен берілуіне 24% сәйкес келеді. Сонда әйел адамдар үшін есірткі 
тұтынуының вена ішіндегі негізгі берілу жолы- жыныстық (71%), ал парентералды жол 25% 
сәйкес келеді. 

Бұдан әрі 2011 жылы Қазақстан Республикасында шолғыншы эпидемиологиялық 
қадағалауын өткізу барысында алынған деректер көрсетілген. 

ШЭҚ –да барлығы 4830 ИЕТ қатысқан, 4009 (83%) ер адамдар және 821 (17%) әйел 
адамдар. ИЕҚ орта жасы – 33,6 жас құрайды. 

2011 жылы ШЭҚ деректері бойынша ИЕҚ арасында АИТВ-инфекцияларының таралуы 3,8% 
құрған (Диаграмма 6-4).2010 жылмен салыстырғанда (2,8%)  ИЕҚ популяциясында АИТВ – 
инфекцияларының таралуының 1,4 есе өсуі байқалды. 
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Диаграмма 6-4: ИЕҚ арасында АИТВ-инфекцияларының ( %) таралуы, 2011ж. (ЖИТС РО) 

 

Республика бойынша ИЕҚ арасында АИТВ инфекцияларының таралуы біркелкі емес 
(Карта 6-1).ИЕҚ арасында АИТВ инфекцияларының таралуының ең жоғары көрсеткіштері 
Павлодар облысында– 7%, ОҚО – 6,1%, Қарағанды облысында– 6% жәнеҚостанайской 
обысында – 5,7% байқалады. АИТВ-инфекцияларының Республикалық таралу жоғары 
көрсеткіштері Алматы және СҚО байқалады. Қалған облыстарда АИТВ инфекцияларының 
таралуы республикалық көрсеткіштерден төмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жылы АИТВ инфекцияларының таралуы ортареспубликалық көрсеткіш ИЕҚ 
арасындағы еркес адамдар –3,6%, ИЕҚ арасындағы әйел адамдар– 4,6% құрады. ШЭҚ 
деректері бойынша ҚР 11 облысында ИЕҚ арасында әйелдер АИТВ инфекциясы 
айқындалған. 
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Карта 6-1: Өңірлер жағынан АИТВ-инфекцияларының ИЕҚ арасында (%), 2011 (РҒПО) 
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АИТВ-инфекцияларын жыныстық жолмен берілу тәуекелділігін төмендету мінез-құлқын 
қабылдаған, яғни презервативтерін қолданған, ИЕҚ пайызы– 47,2% (2010 – 54,7%) 
құрайды. Презервативті пайдаланудың ең жоғары көрсеткіштері Қызылорда, БҚО, 
Маңғыстау, Жамбыл облыстарында. АИТВ таралуының ең жоғары көрсеткіштері 
Қызылорда және Жамбыл облыстарында байқалады. 

ИЕҚ бойынша 25 жасқа дейінгілердің 61,8% презервативті соңғы жыныстық байланыс 
кезінде қолданған, 25 жастан асқандар 45,3%. Презервативтерін пайдалану тәжірибесі 
еркектерте (48,2%), әйел адамдарына қарағнада (42,7%) жоғары. 

ИАТВ-инфекцияларын жыныстық жолмен берілу тәуекелділігін төмендету мінез-құлқын 
қабылдаған, яғни ортақ инъекциялық құралдарымен пайдаланбағандар (соның ішінде 
ерітінділерімен) – 61,3% (2010ж. – 62,2%) құрайды. Қауіпсіз инъекциялық мінез-құлық 
тәжірибесі, 25 жасынан үлкен ИЕҚ– 61,5%,25 жасынан кем– 59,6% құрайды. Әйел адамдар 
(63,3%), еркек адамдарға 60,9% қарағандаортақ құралдарын есірткіні соңғы пайдалану 
кезінде қолданған жоқ.  

Ортақ инъекциялық құралдарын пайдаланбауының ең жоғары көрсеткіштер  Қызылорда 
(85% республикалық көрсеткішінен 1,4 есе жоғары), Павлодар (84,7%), Манғыстау (81,4%), 
Қарағанды (80,1%), Жамбыл (69%) облыстарында. БҚО (16,8%) және Алматы 
облыстарындаең төменкөрсеткіштер. 

Алматы облысында тек 22,6% ИЕҚ ортақ инъекциялық құралдарын пайдаланбайды, ал 
ШЭҚ деректері бойынша АИТВ-инфекцияларының таралуы 1,5% құрайды фактісі назар 
аударады. Басқа жағынан ортақ құралдарын пайдаланбауының жоғары көрсеткіштерімен 
АИТВ-инфекцияларының таралуы республикалық көрсеткішінен жоғары және 7% и 6% 
құрайды. 

6.2.2. С вирусты гепатиті 
2011жылы ИЕҚ арасында Свирусты гепатитінің таралуы – 61,3% (2010 – 58,7%) құрды.7 
жыл ішінде ВГС таралуының, қауіпсіз инъекциялық мінез-құлықтың маркері ретінде, орта 
республикалық көрсеткіші 60% шектерінде орналасқан(Диаграмма 6-5, Диаграмма 6-6). 

Диаграмма 6-5: ИЕҚ арасында ВГС (%) таралуы, 2011 (ЖИТС РО) 
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ВГС таралуының республикалық көрсеткіштерінен жоғары БҚО– 78%, ШҚО – 75%, Ақтөбе 
облысында – 72%, Қостанай облысына– 77,3%, Қарағанды облысында– 71,8%, Жамбыл 
облысында – 69,6%, Маңғыстау және Павлодар облыстарында – 66,0%. 

Диаграмма 6-6: Сурет 16. Өңірлер тұрғыдан ПИН арасында ВГС таралуы, 2011 (ЖИТС РО) 

 

 

ВГС таралуы 25 жастан асқан адамдарда (63,4%), 25 жасқа толмағандарға  (43,6%) 
қарағанда жоғары. 
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6.3. Есірткіге байланысты басқа аурулар 

6.3.1. Жыныстық жолымен берілетін аурулар – мерезжәне гонорея 
ИЕҚ арасында мерездың тарлуы 2011 жылы 10,9% құрады (Диаграмма 6-7). Жыл ішінде 
бұл топта сифилистің тарлуы 8,2 – 11,5% шамасында болды. 

Диаграмма 6-7: ИЕҚ арасында мерездің таралуы (% ), 2011 (ЖИТС РО) 

 

 

Ақтөбе облысында (11,3%), Атырау (14,7%), ШҚО (12,6%), Жамбыл (14,4%), Қызылорда 
(12,4%) облыстарында сифилистің таралуы жоғары. 

Мерездің таралу көрсеткіші ИЕТ – ересек адамдарда арсында төмен – 7,6%, ИЕТ әйел 
адамдар арасындаь жоғары – 15,8%. 25 жасынан жас ИЕТ адамдарында (4,4%), 
25 жасынан үлкен ИЕТ (9,6%) адамдарға қарағанда сифилис таралуы төмен. 

6.3.2. Есірткі тұтынуға байланыс денсаулыққа басқа салдары 

Басқа аурулар арасында (Диаграмма 6-8),емделінген есірткіні тұтынушылар арасында 
көбінесе тіркелетін токсикалық энцефалопатия, бауырдың алкоголды поражение, 
кардиомиопатия және созылмалы бронхиттер. Атап шыққан аурулардың көбі негізінде 
тұтынған психобелсеңді заттарынының улағыш әсерлерімен байланысты (NSPC MSPDA, 
2012). 

11,4 11,5 10,9 
8,2 

10,9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2007 2008 2009 2010 2011 



66 

 

Диаграмма 6-8: Емделінген пациенттер арасында АХБ-10  бойынша коморбидті аурулар (%), 2011 
(РҒПО) 

 

П ПБЗ тұтынатындар адамдар арасында басқа коморбидті патологияның таралуы 
бойынша соңғы зерттеулер РҒПО базасында 2005 және 2007 жылдары өткізілді. 

Наркологиялық диспансерлерде емеделуден өтетін опиоидтарынан тәуелділер арасында 
коморбидтілігінің таралу құрылымының және динамикасының талдауы бойынша соңғы 
зерттеу 2007 жылы өткізілді (Katkov A.L. and Pakeev S.O., 2007). 

Бұл зерттеуінде Қазақстан Республикасында 2003-2006 жылдар аралығында опиодтардан 
тәуелді емделген адамдарының арасында таралу деңгейі бойынша өсү тұрақты 
тенденциясымен 89,9% дейінС вирусты гепатиті бірінші орын ға ие. Таралуы бойынша 
екінші орында – дем алу жүйелерінің аурулары. Сонымен қатар бұл көрсеткіштің 43,7% өсү 
тенденциясы байқалады. Үшінші орынды таралу көрсеткіш айнымалы динамикасының 
жүрек-қантамырлық аурулары орын алады (орташа 9-10%). Созылмалы пиелонефриттің 
таралуы 10,1% дейін құрайды. 

Наркологиялық диспансерлерде емделуден өтетін опиодтардан тәуелділер арасында 
вирусты В гепатитінің таралуы 2004 жылдан (4,2%) 2007 жылға (9,8%) дейін екі есе өсті. 

Жүйке тамырларының шеткі жүйесінің коморбидті аурулары (негізінде – бел 
остеохондроз) айнымалы динамикаға ие және коморбидті патологияның жалпы 
құрылымында 5%-дан 7%-ға дейін құрайды. 

Сондай айнымалы динамикасына терінің коморбидті аурулары ие (3,4%-дан 6,2%). Улағыш 
гепатит диагнозына қатысты екенін ескеру керек, дерлік әр жағдайда сондай 
патологияның  қайсыбір формада психобелсеңді заттарын жүйелі түрде тұтынуы ілеседі. 

Сол уақытта сәйкес клиникалық диагноз бауырдың улағыш зақымдануының нақты және 
клиникалық көріністерінің бар болуында қойылады (аурулық синдром, бауырдың үлкеюі, 
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лабораторлы анализдарының сәйкес өзгерулері және т.б) таралу көрсеткішінің айнымалы 
динамикасы кезінде бұл патологияның үлес салмағы 1,6% дан 3,4%ға дейін құрды. 

2005 жылы өткізілген басқа зерттеуінде  ПБЗ тәуелді емделген адамдарының арасында 
кемел тұлғасының ерекше бұзылуларының таралуы зерттелген (Semke V.Y. et al., 2005). 
Наркологиялық мекемеге медициналық көмекке келетін апиын нашақорлық 
ауруларының жалпы санының арасында бұл бұзылуларының таралуы орташа 28,4 (± 8,5%) 
құрайды. 

6.4. Есірткі салдарынан болған өлім және есірткіге тәуелділердің 
өлімі 

Қазақстан Республикасында уланумен байланысты барлық өлім жағдайларында, соның 
ішінде есірткілік, психотроптық заттармен улануларда заңды күші бар сот-медициналық 
сараптамасы өткізіледі. 

 СМС лабораториясының химиялық -токсикологиялық сараптаманы өткізу барысында 
алғаш байқауларының скриниг үшін иммунологиялық талдауының әдістері 
(иммунохроматографиялық талдау - ИХТ) қолданылады. Егер иммунохроматографиялық 
талдау жағымды нәтиже берсе, одан әрі басқа химиялық немес физикалық принцип 
негізінде жатқан әдісін қолдануымен дәлелдеуші талдау жүргізіледі, мысалы жұқа қабатты  
хроматография (ЖҚХ), аса тиімді сұйықтықты хроматография (АТСХ) немесе газ 
хроматографиясы (ГХ).  

Есірткілерінің стандартты эталондарының жоқтығы химиялық  -токсикологиялық 
сараптаманы өткізуді қиындатады. Химиялық  -токсикологиялық сараптаманы өткізу 
кезінде есірткінің эталондары ретінде дәрілік заттардан дайындалған эталондар 
қолданылады. 

Қазақстан Республикасында наркологиялық медициналық мекемелер елдің барлық 
өңірлері бойынша, зардап шекке адам наркологиялық есепте тұратына тәуелсіз, ПБЗ улану 
мен ПБЗ уланудың өлімдік шығыс жағдайларына мониторинг жүргізеді,және тоқсан сайын 
РҒПО-ға ақпаратты жібереді. 

ҚР 1000 тұрғынға 2007 жылдан 2011 жылға дейін есірткі мен психотропты заттармен улану 
көрсеткішіибарлық тұрғындар арасында 2 еседен көп төмендеді (Кесте6-1). Әйел 
адамдарда бұл көрсеткіш тұрақты (1000-ға 0,05-0,07) қала береді, барлық жылдары 14 
жасына дейінгі балаларда  бұл көрсеткіш 1000-ға 0,01 жоғарлатылған жоқ, бірақ 2007 
жылдан 2011 жылға дейін15-17 жастағы балалар (жеткіншектер) арасында сәйкес 
жасының1000 тұрғынға улану көрсеткіші 2 есе өсті. 
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Кесте6-1. Қазақстан Республикасы бойынша ПБЗ улану, 2007-2011 (РҒПО) 

 
Жылдар 

ПБЗ барлық 
улануы 
абс/ на 1000 
всего населения 

Соның ішінде 
әйелдерде 
абс/на 1000 

14 жасқа дейінгі 
балаларда 
абс/на 1000 

15-17 жастағы 
балаларда 
абс/на 1000 

2007 2107/0,14 4870,06 54/0,01 47/0,06 
2008 2113/0,13 475/0,06 33/0,01 43/0,5 
2009 2039/0,03 573/0,07 25/0,01 54/0,06 
2010 1263/0,08 426/0,06 31/0,01 42/0,05 
2011 1000/0,06 472/0,06 36/0,01 83/0,1 
 

Есіркімен және психотроптық заттарымен уланудың жалпы санының кәмелетке толмаған 
адамдарының үлесі 2007 жылдың 4,8%нан 2011 жылдың 11,9% дейін өсті, есіркімен және 
психотропты заттарымен уланудың жалпы санының ішіндегі әйел адамдарының үлесі де 
(абсолюттіксандар) сол кезеңінде 23,1% -дан 47,2%-ға дейін өсті. 

ҚР наркологиялық мекемелерімен өткізілетін ПБЗ улану жағдайларының және ПБЗ улану 
өлімдік шығыс жаңдайларының мониторинг деректері бойынша 2007 жылдан 2011 жылға 
дейін ПБЗ улану өлімдерінің көрсеткіші барлық тұрғындар арасында 4 есе, әйел адамдар 
арасында -2 есе көп төмендеді (Кесте 21). ПБЗ улану өлімде әйел адамдарының үлесі 
2007 жылдың 8%-нан 2011 жылдың 11,5%-ға дейін жоғарлады, улану үлесінің 
өсүінесәйкес. 

Кесте6-2.2007-2011 жылдарыҚазақстан Республикасы бойынша ПБЗ уланудың өлімі (сәйкес 1000 
тұрғынға да абсолюттісандар) 

 
Жылдар 

ПБЗ уланудың 
барлық өлімдер 
абс/ 1000 
тұрғынға 

Соның ішінде 
Әйел адамдар 
абс/ 1000-ға 

14 жасқа дейінгі 
балалар 
абс/1000-ға 

15-17 жастағы 
балалар 
абс/1000-ға 

2007 652/0,042 52/0,005 1/0,0003 2/0,002 
2008 424/0,027 22/0,003 0 0 
2009 333/0,021 24/0,003 2/0,001 0 
2010 222/0,014 7/0,001 0 0 
2011 156/0,009 18/0,002 0 0 
 

2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасының сот медицина орталығы және оның 
облыстарының филиалдарының жылдық есептерінде өткізілген аутопсийлер саны туралы 
деректер қол жетімді бола бастады, бұнда мәйіттің мүшелер мен тіндерінде химиялық- 
токсикологиялық сараптама кезінде есірткілік заттар айқындалған(Кесте6-3). 
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Кесте6-3. Қазақстан Республикасы сот медицина орталығымен және оның филиалдарымен 2007 
– 2011 ж.ж. анықталған есірткі мен басқа психобелсенңді заттарын тұтыну салдарынан өлім 
оқиғасы (№ 42 ҚР ДСМ «Сот медицинада іс –әрекетін жүзеге асырылатын ұйымның есебі» 
ылдық есеп формасынан) 
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Есірткілік заттар 775 - 468 - 316 304 276 178 207 173 
Психотроптықзаттар 24 - 32 - 21 - 9 1 14 1 
Ұйықтатқылар 30 - 40 - 23 - 15 1 13 1 
Барлығы 829 - 540 - 360 304 300 180 234 175 
 

Зорлық өлімі кезінде аутопсияларының үлесі, мәйіттің мүшелер мен тіндерінде есірткілік 
заттар айқындалған, соңғы үш жылдар ішінде, соның ішінде уланулар (2009 
жылдың11,2%-дан 2011 жылдың 6,5%-ға дейін)кезінде де, 2 есе –  2,2% ан 1,1%-ға дейін 
төмендеді, зорлықсыз өлімі кезінде де 0,1% -дан 0,04%- ға дейін төмендеу байқалады. 

Кесте6-4. Қазақстан Республикасы сот медицина орталығымен және оның филиалдарымен 2009 
– 2011 ж.ж. аралығындағы анықталған есірткі қатысатын өлім оқиғалары (№ 42 ҚР ДСМ «Сот 
медицинада іс –әрекетін жүзеге асырылатын ұйымның есебі» жылдық есеп формасынан 

Өлім себебі 2009 2010 2011 
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Зорлық өлімі, барлығы 16444 356 16857 213 16453 187 
Себептері бойынша зорлық өлімдері: 
Механикалық жарақат 7450 8 7401 3 7390 2 
механикалық асфиксия 4629 2 4851 2 4653 3 
шеткі температура 1201 6 1453 0 1481 0 
электрожарақат 130 0 137 0 129 0 
улану, соның ішінде ПБЗ 3034 340 3015 211 2782 182 
Зорлықсыз өлім, барлығы 16157 16 17834 5 18835 8 
 

ҚР 2011 жылы барлығы химиялық-токсикологиялық сараптамалар өткізуімен ПБЗ улану 
жағдайларына 229 сот-медициналық сараптамалар өткізілді. 201 жағдайларында еркек 
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адамдары, ал 28  – әйел адамдар болды. ПБЗ тұтынушылар арасында орташа өлімнің 
көрсеткіштері  20-24 жасы, және 30-34 жас топтарына тән. 

 ПБЗ улану нәтижесінен өлген мәйіттерінің  сот-медициналық сараптамаларының жалпы 
санынан әйел адамдарының өлім жағдайлары 12,2%, және сәйкес еркек адамдарында 
87,8% құрайды. 

2011 жыл үшін деректер талдауы дозасы асып кету нәтижесінде өлім жағдайлары 
бойынша есірткі заттарының апиын мәнді көлемін көрсеткен (Кесте6-5). Содан басқа улы 
зат анықтамаған жағдайлары аз емес үлесін құрайды. Берілген сандық деректерінде 
наркологиялық заттардан уланудың барлық морфологиялық белгілерінің 26 
жағдайларында улы затының атын анықтай алмаған, бұл зертханаларында стандартты 
заттарының жоқтығымен байланысты. 

Емдік мақсаттарында қолданылатын дәрілік заттарын пайдалануының өсуі, барбитуратар 
және бензодиазепиндер сияқты, және олармен теріс пайдалануы байқалады. Мамандар 
пікірі бойынша, есірткі тізімі, сәйкес, олардың стандарттары, елде олардың барына талдау 
жасау керек, ол кемінде опиаттарды (героин, морфин, кодеин), каннабиноидтарды, 
кокаин, метадон, метаквалон, амфетамин, метамфетамин ж әне фенциклидин қосу керек. 
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Кесте6-5. 2011 жылы улану орнатылған жағдайларының ПБЗ түрлері бойынша, және улануымен 
байланыссыз өлімдер бойынша (басқа себептер бойынша) 

Заттың аты Өлім себебі есірткілік және 
психотропты заттарымен 
улануы 

Басқа себептер бойынша өлім 
Өлім себебі 
 

Са-
ны 

Героин  23 Құрбан (мойын 
мүшелерінің 
сыздаузақым) 

1 

Жоғарыдан құлау 1 
Апиынның алкалоидтары 135(олардың дәрілік 

заттармен 
құрамдастырылған 5, 
этанолом 
құрамдастырылған -2) 

Жүрек кемістігі 1 

Трамадол 2 (олардың біреуі 
димедролмен) 

  

Тетрагидроканнабинол 1 Түйреліп –кесілген жара 2 
Механикалық асфиксия 1 
Алкогольдіулану 1 

1,4-бенздиазепиннің 
туындылары 

3 Бауыр обыры 1 

Фенотиазиннің 
туындылары 

6   

Амфетамин 2   
Фенобарбитал 6    
Лозапин-25 1   
Димедрол 3 Жүрек кемістігі 1 
Финлепсин 
(карбамазепин) 

2 (димедролмен)   

Эфедрин 2   
Тропикамид 1   
Дәріханалық 
анальгетиктер (кодеин 
бар) 

4   

Анықтамаған зат 69 Жүрек кемістігі 3 
Мойынның кесілген жара  1 

 

Есірткілік пен психотроптық заттардан улану нәтижесіндегі өлімнің ең жоғары пайызы 
Қарағанды облысында, кейін кемуімен Алматы қ., Жамбылоблысы, Астана қ., Шығыс-
Қазақстан, Сібір-Қазақстан, Павлодар облыстарында байқалады (Карта 6-2). 
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Бар деректер негізінде РҒПО мамандарымен есірткіні тұтынатындарының наркологиялық 
есептер тұратындар мен жалпы тұрғындарыныңарасында өлімнің салыстырмалы зерттеуі 
өткізілген. 

2011 жылы Қазақстан Республикасының наркологиялық есепте тұратын жалпы тұрғындар 
арасында жалпы өлімнің көрсеткіштері мен 2011 жылдың ПБЗ тұтынатындар (алкоголь 
мен темекіден басқа)арасында өлімнің статистикалық көрсеткіштерін салыстырғанда және 
талдау кезінде ПБЗ тұтынатындар (алкоголь мен темекіден басқа) қауымдалыстың жалпы 
тұрғындарының қауымдалысына қатысты салыстырмалы өлім тәуекелділігінің 
көрсеткіштері саналған және келесі ерекшеліктер айқындалған (Кесте6-6). 

Кесте6-6. 2011  жылы ПБЗ тұтынушылар қауымдалыс арасында  өлімінің жалпы тұрғындар 
арасында өлімнің күткен санынасалыстырмалы тәуекелі 

Жасы Ер адамдар Әйел адамдар Барлығы 
Өлімнің 
стандарттал
ған индексі 
SMR 
(коэфф.) 

Сенімдіара
лық 

Өлімнің 
стандарттал
ған индексі 
SMR 
(коэфф.) 

Сенімдіара
лық 

Өлімнің 
стандарттал
ған индексі 
SMR 
(коэфф.) 

Сенімдіара
лық 

14 жасқа 
дейін 0,0 

- 
0,0 

- 
0,0 

- 

15-17 0,3 0,0-1,8 0,0 - 0,3 0,0-1,6 
18-34 3,1 2,7-3,6 16,5 11,2-23,4 3,5 3,1-4,0 
35-60 2,1 1,9-2,3 4,8 3,3-6,7 2,2 2,0-2,4 
> 60 2,0 1,3-3,0 5,9 0,7-21,3 2,1 1,4-3,1 
Барлығы 2,3 2,1-2,5 6,8 5,3-8,7 2,4 2,3-2,6 
 

 0,1-1,0  
 1,1-1,9  
 2,0-2,5  
 2,6-3,2  
 3,3-4  

Карта 6-2:100 000 тұрғынға есірткілік пен психотроптық заттарымен улану 
нәтижесіндегі өлім көлемі, 2011 
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Жалпы тұрғындарының арасында күткен өліммен салыстырғанда ер адамдар үшін өлім 
тәуекелділігіне қатысты нәтижелі көрсеткіші 2,3 құрады (ДИ 95: 2,1-2,5). ПБЗ (алкоголь мен 
темекіден басқа) созылмалы тұтынатын әйел адамдар үшін нәтижелі көрсеткіш 6,8 (ДИ 95: 
5,3-8,7) құрады. ПБЗ (алкогольден басқа) тұтынатындар үшін ер пен әйел адамдар үшін 
өлім тәуекелділігіне қатысты нәтижелі көрсеткіш 2,4 (ДИ 95:2,3-2,6) құрды.   

 Жалпы ПБЗ тұтынатындар арасында өлім тәуекелділігіне қатысты артығырақ жоғары 
нәтижелі көрсеткіштері 18-34 жас аралығындағы топтарға 3,5 (СИ 95: 3,1-4,0) тән. 

ПБЗ созылмалы тұтынуының салдары (алкогольмен темекіден басқа)жалпы 
тұрғындарымен салыстырғанда орташа 2,4  есе , ер адамдар үшін бұл көрсеткіш 2,3  есе, 
ал әйел адамдар үшін 6,8 есе құрайтын тұтынушының тікелей немесе жасырын өлім 
тәуекелділігін жоғарлататын, дозасы асып кетулер, криминал міңез –құлық, инфекциялық 
аурулар, ЖИТС, суицидтер, жол-транспорттық апаттар. 
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7. ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ЕСІРТКІНІ ТҰТЫНУ САЛДАРЫНЫҢ 
ӨЗАРАБАЙЛАНЫСЫНА ЖАУАПТЫ ӘРЕКЕТТЕР 

7.1. Кіріспе 
Елде инъекциялық есірткіні тұтынуға байланысты салдарына ең ауқымды және нәтижелі 
жауаптарының бірі сенімді пунктерінің (СП) іс –әрекеті жатады.СП жұмысының мақсаты 
ИЕҚ-ның инъекциялық және жыныстық қауіпсіз мінез-құлқын қамтамасыз ету (NC AIDS, 
2012a).СП базасында ҚР аумағында инъекциялық есірткі тұтынынушылар үшін келесі 
қызметтер көрсетіледі: 

- Шприцтерін тарату/ауыстыру 

- Презервативтер тарату және инъекцяилық құралдарын дезинфекциялау үшін 
құралдар беру 

- Оқыту жәнеақпарат беру (ақпарата  -білім берушілік материалдар тарату (АБА) 
және семинарлар өткізу) 

- Өз еркімен анонимдік кеңес алу және АИТВтестілеу 

- ЖЖБИ кеңес, тестілеужәне емдеу 

- Қайта бағыттаужәне медициналық қызметтерін көрсету: наркодиспансерлер, 
орталықтарда емдеу, вирустық гепатиттер, туберкулез, ЖЖБИ емдеу және т.б 

- Кешенді әлеуметтік қызметтер (заңды, психологиялық, жұмысқа орналастыру, 
паллиативтікөмек және т.б.). 

Тұрғындарының әлсіз топтар арасында алғаш профилактикалық іс –шаралар (соның 
ішіндеИЕҚ) БҰҰ жүйесінің ұйымы көмегімен Қазақстанда бірден АИТВ індетінің 
басталуынан кейін ынталандырылған және өткізілген. 1997 жылы UNDP көмегімен 
Теміртау қ. шприцтерін ауыстыру пунктері (ШАП) жұмыс істей бастады, 1999 жылдан 
бастап Сороса фонды Қостанайда, Ақтөбеде, Оралда, Қарағандыда зиянын төмендету 
бойынша жобаларын жүзеге асыратын МЕҰ қаржыландыра бастады. 2000 жылдан бастап 
сенімді пукттер ҚР барлық облыстарында ашылды. Қазіргі уақытта ЖИТСорталықтар және 
МЕҰ көмегі мен базасында зиянын төмендету жобалары Қазақстанның барлық 
облыстарында жұмыс істейді. ИЕҚ үшін бір реттік шприцтер мен презервативтер сатып алу 
жергілікті бюджеттер мен Қазақстанға ЖИТС-ке, туберкулезге және безгекке қарсы күресу 
үшін Жаһандық қормен бөлінген грантынан жүргізіледі. Жыл сайынЖИТС РО сенімді 
пунктерінде инъекциялық есірткіні тұтынушыларымен жұмысын ұйымдастыру бойынша 
облыстық және қалалық ЖИТСорталықтарының іс –әрекетіне мониторинг және талдау 
жүргізеді (NC AIDS, 2012a). 

2011 жылы СП–не өз еркімен 14 365 ИЕҚ көрінген, бұл олардың бағалайтын санынан 11,6% 
құрайды.79 579 ИЕҚ бір рет те профилактикалық қызметтер алған. 
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Профилактикалық бағдарламаларымен ИЕҚ тура қамтуы ИЕҚ-ның бағалы санынан 64,4% 
құрған. Профилактикалық бағдарламаларымен ИЕҚ жүйелі қамтуы (айында бір реттен кем 
емес)ИЕҚ-ның бағалы санынан 46,6% құрған. 

2011 жылы далалық шарттарында (аутрич-жұмысшыларнемесежылжымалыСП 
арқылы)ИЕҚ-ның 52,7% бағалы саны анықталды. ИЕҚ-ның бағалы санының біреуіне 154 
шприцтер таратылған, және профилактикалыққа қатыстырылған 1 ИЕҚ–194. ИЕҚ-ның 
бағалы санынан шамамен 65% психоәлеуметтік кеңес қызметтерімен қамтылды.2011 
дәрігер мамандарында ИЕҚ-ның шамамен  20% кеңестер алған, емдік –
профилактикалықтарда ИЕҚ-ның бағалы санынан шамамен 7% емделді. 

7.2. Есірткімен байланысты дозасы асып кетулер мен өлімді алдын 
алу 

Бір да бір Мемлекеттік бағдарламада («Саламатты Қазақстан», Нашақорлық пен есірткі 
бизнесіне қарсы күрес, АИТВ/ЖИТС-ке қарсы тұру жөніндегі бағдарламасы) дозасы асып 
кетуден өлімнің төмендету индикаторы жоқ. Тұтынушылар арасында дозасы асып кетуін 
алдын алу үшін жиі қолданылатын Налоксон, елде денсаулық сақтау мекемелерінде қол 
жетімді және өмірлік маңызды дәрілер тізіміне енгізілген. 

Налоксон жедел медициналық көмек стацияларында, ауруханаларының қабылдау 
бөлімдерінде және реанимациялық бөлімшілерінде қолданылады, бірақ 
дәріханаларында препарат қолжетімсіз. 

ҚР ПБЗ улануымен (дозасы асып кетулерімен) қалалық және облыстық көп профильді  
ауруханаларының тоскикологиялық бөлімдеріне немесе, өңірде токсикологиялық 
бөлімшенің жоқ жағдайында – реанимациялық бөлімшелеріне шұғыл госпитальға салу 
жүргізіледі. Бұл медициналық көмек түрі, шұғыл көрсетулер бойынша жүргізілетін көмек 
ретінде, Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесі кіреді. 

2009 жылы Қазақстанда тұтынушылар арасында дозасы асып кетулерін алдын алу 
бағдарламалары басталды. Налоксон Қолумбиялық университетінің Орта Азиядағы 
жаһани денсаулылығын зерттеу Орталығы арқылы алындыжәне препарат сақталатын 
және берілетінЖИТС-орталықтарына берілді.  ЖИТС-орталықтарда кеңесінен кейін ваучер 
бойынша налоксонды пакет беріледі. «Ренессанс» (Алматы қ.) жобасының шектерінде 
налоксонды пакет тек жобасының қатысушыларына, ал үкіметтік емес ұйым «Әлеуметтік 
бюро «Сенім»(Алматы қ.) инъекциялық есірткінінің барлық тұтынушыларына беріледі 
(Ataiants J. et al., 2011). 

Негізінде елдің өңірлерінде дозасы асып кетулерін алдын алуы тұтынушылар арасында 
ақпараттық – білімдік іс –шараларымен шектеледі. Бұл іс – шаралар наркологиялық 
ұйымдарымен, ЖИТС орталықтарымен және МЕҚ профильдерімен жүргізіледі. 

7.3. Есірткі тұтынуыға байланысты инфекциялардың алдын алу 
және емдеу 

2011 жылдың аяғында Республикада 155 сенімді пункттер (СП), олардың – 22 (14%) ЖИТС 
Орталықтар негізінде, 5 (3%) МЕҚ негізінде, 84 (54%) емдік –профилактикалық мекемелер 
негізінде, 22 (14%) – жылжымалыСПжәне 22 (14%) СПбасқа ұйымдар негізіндеқызмет 
жасады. 
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Есепті кезең ішінде 3 СП ашылды, жабылды – 16, 16 СПжабылғандарының– 3 СП Астана қ. 
жабылды, 4 Қостанай облысында,2 ПД Ақмола, 2 Ақтөбе облыстарында және2 БҚО, 
1 Алматы қ., 1 Атырау облысында және 1СҚО. ПД ең көп саныОҚО – 23 және Павлодар 
облыстарында – 20 жұмыс істейді. Жылжымалы СП Алматы облысында және Алматы қ. 
Жоқ (NC AIDS, 2012a).  

2011 жылыСПөз еркімен  14 365 ИЕҚ келді, бұл олардың  бағалы санының 11,6% құрайды 
(2010ж. – 13,2%). СПға өз еркімен келуИЕҚАИТВ-инфекция, ВГС, ЖЖБИтексеруге жәнебасқа 
медициналық қызметтер алуға мүмкінді береді. СП өз еркімен келуінің төмен пайызы  
Манғыстау облысында, Алматы қ. және Астана қ., БҚО, Ақмола және Павлодар 
облыстарында байқалады. 

2011 жылы 79 579 ИЕҚбір рет те профилактикалық қызметтер алған. ИЕҚ–ның бағалы 
санынанпрофилактикалық бағдарламаларымен тура қамтуы– 64,4% құрды (2010ж. – 
61,5%).  

Республикалық көрсеткішінен төмен-профилактикалық бағдарламаларымен тура қамтуы 
Алматық. – 32,7%, Манғыстау облысында – 42,5%, Алматы – 53%, Ақмола облыстарында 
жәнеШҚО – 55,1%, Атырау облысында – 56,5%, Қарағанды облысында – 58,5% байқалады. 
Қостанайской облысында – 96,4% жәнеҚызылорда облысында – 84,3% ең жоғары 
көрсеткіш байқалады. 

2011 жылы,  2010  жылмен салыстырғанда ИЕҚпрофилактикалық бағдарламаларымен 
тура қамтуыБҚО және Жамбыл облысында 1,4 есе жәнеҚызылорда облысында 1,2 есе 
төмендеді. 

ШЭҚ деректері бойынша АИТВ профилактикалық бағдарламаларымен қамтылған барлық 
ПИН пайызы (яғни жыл ішінде шприцтер, презервативтер алған жәнеАИТВқайда тестілеуін 
өтүге болатынын біледі) – 63,9% (2010ж.- 66,5%) құрды. 

ШЭҚ деректері бойынша республикалық көрсеткішінен төмен – ИЕҚпрофилактикалық 
бағдарламаларымен қамтуы Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Атырау облыстарында, ШҚО, 
Алматы қ, Астана қ. байқалады. 

Ерекшелеу керек, Жамбыл және Қостанай облыстарында, ИЕҚпрофилактикалық 
бағдарламаларымен қамтуының жоғары көрсеткіштеріне қарамастан, бағдарламалы 
мониторинг пен ШЭҚдеректері бойынша, инъекциялық есірткіні тұтыну кезінде басым 
берілу жолы –парентеральді қалды. 

2011 жылы ИЕҚ профилактикалық бағдарламаларымен жүйелі қамтуы (айында бір реттен 
кем емес)– 46,6% (Карта 7-1) немесе 57 649 адам (2010 – 43,7% , 52 104 адам) құрған. 
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Карта 7-1: ИЕҚ профилактикалық бағдарламаларымен жүйелі қамтуы (%), 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЕҚ профилактикалық бағдарламаларымен жүйелі қамтуыИЕҚпрофилактикалық 
қызметтерін алуға қатысушылығын мінездейді.Жүйелі қамтуының төмен көрсеткіштері 
Алматы қ., ШҚО, Жамбыл облыстарында байқалады. 

Өңірлер тұрғысынан  ИЕТ қарастырылған бағдарламаларымен жүйелі қамтулу Жамбыл 
облысында және ШҚО – 1,6 есе, Павлодар облысында – 1,3 есе, Қызылорда – 1,2 есе 
төмендеді. жүйелі қамтуы Атырау облысында 1,9 есе, Қостанай облысында және ЮКО – 
1,5 есе,  Астана қ 1,3 есе, Алматы облысында және БҚО –  1,2 есе жоғарлады. 

2011 жылы далалық шарттарында  (аутрич-жұмыскерлер немесе жылжымалы СП 
арқылы)– 65 214 ИЕҚ қызмет етті (профилактикалық бағдарламаларға тартылғандар 
санынан 81,9% немесе бағалы санынан 52,7%). ИЕҚ-мен жұмысына 584 аутрич-
жұмыскерлер тартылған, олардың 82,2% ИЕҚ. Елде орташа 104 ИЕҚ-ға1 аутрич-
жұмыскерге жүктемесі келеді. 

Есеп кезеңі ішіндеСП 18 999 014 шприцтер таратылған, бұл 2010 жылға қарағанда 9,6% кем 
(21 015446). Бұл тұрғындарының әлсіз топтары арасында профилкатикалық 
бағдарламаларын жүзеге асыруына жергілікті бюджеттерінен қаржыландыруының 
қысқартылуымен байланысты (Диаграмма 7-1). 

ИЕҚ-нің бір бағалы санына 154 шприцтер таратылған, және профилактикалық 
бағдарламаларға тартылған 1 ИЕҚ -194. 

 15-35%  
 36-51%  
 52-70%  
 71-85%  
 85-99%  
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Диаграмма 7-1: ИЕҚ шприцтерімен қамтамасыз ету (ЖИТС РО) 

 
 

ИЕҚ шприцтерімен қамтамасыз етуі орта республикалық көрсеткішінен жоғары тек 
4 облыстарында белгіленген:OҚО, Қызылорда облысында, СҚО және Астана 
қаласында.ИЕҚ шприцтерімен қамтамасыз етуі орта республикалық көрсеткішінен төмен 
(150 шприцтерінен кем)ШҚО, Павлодар облысында,Алматы қ., Атырау облысында, БҚО, 
Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Манғыстау облыстарында белгіленген. 

2010 жылдың бірінші жартыжылдығында қайтарылған шприцтерінің саны – 66,7% (2010ж. 
– 68,1%) құрған. 

Есеп кезеңінде 79 579 ИЕҚ -ның ішінде, профилактиқалықбағдарламаларының клиентері, 
59 739 (75,1%) психоәлеуметтік кеңес қызметтерімен қамтылған (ПСК) (2010ж.- 
80%)(Диаграмма 7-2).Тек  3 облыстарында (Қарағанды, Павлодар, СҚО) профилакатикалық 
бағдарламаларға барлық келгендер АИТВ/ЖИТС бойынша кеңес алған. ПСК қамтуының 
республикалық көрсеткішінен төменАқмола, Ақтөбе, Жамбыл, Манғыстау облыстарында, 
БҚО, ОҚО, Астана қаласында байқалады. 
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Диаграмма 7-2: Психоәлеуметтік кеңесімен ПИН қамтуы (ЖИТС РО) 

 

ПСК қамтылған ИЕҚ санынан, 2011 ж. АИТВинфекцияға 60,2% ИЕҚ тексерілген(Диаграмма 
7-3).АИТВ-ғаИЕҚ -ның республикалық көрсеткішінен төменОҚО-ның Қостанай, Алматы, 
Жамбыл, Павлодар, Атырау облыстарындажәне Алматы қаласында байқалады. Тек Астана 
қаласында 100% ИЕҚ/АИТВ-инфекцияға тексеруден өтті. 
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Диаграмма 7-3: 2011 ж. АИТВ-инфекцияға ПСК тексеруімен өткен ИЕҚқамтуы (ЖИТС РО) 

 

 
2011 жылы профилактикалық бағдарламаларына тартылған ИЕҚ санынан 112 АИТВ-
жұқтырғандар (2010ж. – 118) айқындалды.АИТВ-жұқтырғандарының ең көп саны ШҚО – 
23 ИЕҚ (20,5%), СҚО және Алматы қаласында –  18 адамнан (16%), 
ҚарагандыжәнеҚостанай облыстарында –11 адамнан (9,8%),Астана қ. - 10 (8,9%), 
АлматыжәнеОҚО –9 адамнан (8%) айқындалды. 
ҚР бойынша наркологиялық есепте тұрған ИЕҚ санынан тестілеуімен қамтуы – 87,6% 
құрайды. 

ИЕҚ тестілеуінің орта республикалық көрсеткішінен төмен Астана қ.23,2%, БҚО – 28%, 
Алматы қ. 38,8%, Қостанай облысында – 44,6%, ШҚО – 62,6%, Қарағанды облысында – 
63,4%, Қызылорда облысында – 76,6%, ОҚО – 80,6% байқалады. 

2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы денсаулық сақтау ұйымдарында ИЕҚ тестілеуінің 
көлемі 9,6% көлемі. 

Тестілеу көлемдерінің үлкеюі Алматы облысында 2,4 есе; Манғыстау облысында 1,8 есе; 
Атырау облысында 1,4 есе және СҚО жәнеОҚО 1,3 есе өтті, тестілеу көлемдерінің 
төмендеуіҚызылорда облысында, Алматы және Павлодар облыстарында байқалады. 

2011 жылыАИТВ–инфекцияға2207055 тексерулерінің ішіненИЕҚ үлесі 1,2% құрған, 
айқындалғанАИТВжұқтырылғандар арасындағы ИЕҚ үлесі – 20,5% құрған. 
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2011 жылы дәрігерлер мамандар арасында кеңестер26012 ИЕҚ алған, бұл2010 жылға 
қарағанда1,2 есе кем  (32003 адам). Емдік-профилактикалықтарда емделгендер – 7879 
ИЕҚ.  

АИТВ (ЛЖВ) мен өмір сүрген 1830 адамдарынан ретровируске қарсы терапиясын алған 
(РВҚТ)981 (53,6%)- ИЕҚ. Бүгінгі күнге инъекциялық есірткіні тұтынушы адамдарын РВҚТ 
қамтуының үлкеюі проблемалық болғанымен, себебі бұл мақсатты топ өкілдерінің 
емдеуіне жоғары қатыстылығын қамтамасыз ету қиын, бірақ 2011 жылы 2010 жылмен 
салыстырғанда бұл қызмет түрімен ИЕҚқамтуы 1,5 үлкейді. 

Тегін медициналық көмектің кепілдік шектерінде жіті вирусты гепатиттерінің емделуі де 
өткізіледі. Созылмалы В және С гепатиттерінің емделуі балаларға, медициналық 
жұмыскерлерге және студенттеріне тегін көрсетіледі және қысқа ірекетті пегилированған 
интерферондарымен қоса рибавириннің құрамдастырылған емдеуінен құралған. Егер ПБЗ 
тұтынушы жоғары белгіленген категорияларының біреуіне жатқызылса, сонда созылмалы 
вирусты гепатитінің емдеуі оған тегін көрсетіледі. 
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8. ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗАРАБАЙЛАНЫС ЖӘНЕӘЛЕУМЕТТІК 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

ҚР-да ПАВ тұтынушылардың заңды түрде бекітілген шектеу құқықтары көп емес. Есірткі 
тұтынушылар құқықтарын шектеулері негізінде оларды ПБЗ тұтыну фактісі өндірісте және 
транспортта қауіпсіздік техника ережелерін бұзуының пайда болған қосымша себебі 
мүмкін болатын өңдірістік іс –әрекетінің саласына рұқсат етпеуімен еріксіз қабылдатқан. 
Содан басқа, ПБЗ тұтынушы бала асырап алу, қамқоршылыққа алу (қамқорлық), патронат 
құқытарыны айырылған, себебі ПБЗ тәуелділігі бұл мүмкін бола аламайтын аурулар 
тізіміне кіреді. 

 Медициналық мекемедегі наркологиялық есепте ПБЗ тұтынушы қалпының фактісі- 
дәрігерлік құпия («Халық денсаулығы мен денсаулық жүйесі туралы» кодексінің 95 бабы), 
оны жариялау үшін заңдылығымен айыппұл ретінде әкімшілік жауапкершілің ескерілген. 

Бірақ, ПБЗ тұтынушыларына қатысты заңмен шартталған стигма мен кемтісушілік үшін 
алғы шарттарының жоқтығына қарамастан, қоғамдар олар бар, бұл ПБЗ тұтынушыларын 
бірсыпыра әлеуметтік оқшаулауын ескертіледі. 

2007 жылы РҒПО-мен ҚР есірткіге тәуелділердің АИТВ –жұқтырғандар контингентіне 
көрсетілген  наркологиялық көмектің  кешенді мінездемелерінің кешенді зерттеу 
мәліметтері басылған (Katkov A.L. and Komarova O.N., 2007 ). Есірткі тәуелділерінің (соның 
ішінде АИТВ - жұқтырылған) кәсіби көмекке келудің негізі кедергілері - жақындар 
арасында АИТВ –жұқтырылуы фактісінің жария болу қорқынышы 50,6% (±6,4%); жақындар 
арасында есірткіні тұтыну фактісінің жария болу қорқынышы 43,4% (±6,3%); 
наркологиялық мекеме есебіне тұрғызу қорқынышы 37% (±6,2%). 

Есірткі тұтынушыларының көбі72,2% (±5,7%) кәсіби наркологиялық көмек көрсету кезінде 
дұрысырақ көрген шаттар ретінде қауіпсіздік кепілдемесіне және есепке тұрғызбауына 
көрсетті (Katkov A.L. and Komarova O.N., 2007). 

Жалпы наркологиялық есепке мен құқық қорғау органдарындағы есепкетұрғызуының заң 
шығарушы негіздер, осымен байланысты жұмысқа қабылдаудағы шектеулер «Құқықтық 
жүйе»қорытынды бөлігінің бөлімінде бейнеленген. 

Қазіргі уақытта есірткімен проблемалары бар адамдарын әлеуметтік сүйелмелдеу 
бойынша қызметтерінің басым бөлігі профильді үкіметттік  емес ұйымдар көрсетеді, бірақ 
сапалы деректерінің жоқтығына байланысты қамту масштабы мен сапасын бағалау 
мүмкіндігі жоқ. Елде қайсы бір осы саланың зерттеулері мен шолулары таба ала алмады. 
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9. ЕСІРТКІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТАР 

9.1. Кіріспе 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу комитетімен (БПҚСжАЕК) 2011 жылдың статистикалық деректеріне сәйкес Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау органдарымен есірткілік заттардың, психотропты 
заттардың және прекурсорлардың (бұдан әрі – есірткі) заңсыз айналымына байланысты 
4360 қылмыс тіркелген. Ол 2010 жылда тіркелген 8795 қылмыстық іс есептебінен 50,4%-ға 
кем болып отыр.      

Есірткінің заңсыз айналымына байланысты тіркелген қылмыстардың үлес салмағы 
мемлекет бойынша тіркелген қылмыстық істердің  2% құрады. 

Тіркелген есірткі қылмыстарының төмендеуі 2011 жылдың қаңтарында өткізілген ҚР ҚК 
«Есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды өткізу мақсатынсыз ірі мөлшерде заңсыз 
сатып алу, тасымалдау немесе сақтау» атты 1 бөлімінің 259 бабының алынып тасталуымен 
және оны әкімшілік құқық бұзушылық тобына аударумен байланысты (ҚР ӘҚК, 320 бап ). 

9.2. Қылмыс 
ҚР ҚК-ның «Есiрткi заттарды немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, өңдеу, 
иемденіп алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе сату» атты 259 бабында қарастырылған 
есірткіге байланысты қылмыстар бұрынғыдай басым болып отыр (Кесте9-1). 

Кесте9-1. ҚР ҚК 259 бабы негізіндегі қылмыстар құрылымы, 2010-2011(БПҚСАЕК) 

259 бап. 
Қылмыстар 
саны Үлессалмағы 

2010 2011 2010 2011 
Есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды өткізу 
мақсатынсыз ірі мөлшерде заңсыз сатып алу, тасымалдау 
немесе сақтау (ҚР ҚК1бөлімінің 259 бабы.) 4283 316 46,4  50,4 
Есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды өткізу 
мақсатынсыз өте ірі мөлшерде заңсыз сатып алу, тасымалдау 
немесе сақтау (ҚР ҚК 1.1 бөлімінің 259 бабы.) 1423 1534 21,0 17,0 
Есірткі заттарды өткізу мақсатында заңсыз сатып алу, 
тасымалдау немесе сақтау, дайындау, өңдеу, жөнелту не өткізу 
(ҚР ҚК 2 бөлімінің 259 бабы.) 378 494 4,3 4,5 
Есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды өткізу 
мақсатында ірі мөлшерде заңсыз сатып алу, тасымалдау немесе 
сақтау, дайындау, өңдеу, жөнелту не өткізу (ҚР ҚК 2. 1 бөлімінің 
259 бабы.) 973 677 10,7 11,6 
Есiрткi заттарды өткізу, дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында 
заңсыз иемденiп алуды, тасымалдауды немесе сақтау (ҚР ҚК 
3бөлімінің 259 бабы.) 1317 1258 16,6 15,7 
Есiрткi заттарды немесе психотроптық заттарды өткізу, 
дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында заңсыз иемденiп алуды, 
тасымалдауды немесе сақтауды ұйымдастыру (ҚР ҚК 4 бөлімінің 
259 бабы.) 68 40 1,1 0,8 
Барлығы 8380 4034 100 100 
 
                                                           
6  1.2.1 Заңнаманың 2010 жылы жүзеге асырылуы кара 
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ҚР ҚК 259 бабымен қарастырылғанбарлық тіркелген есірткі қылмыстарының 92,5 % құрды. 

Тіркелген есірткі қылмыстар санынан қалған 7,5% (Кесте9-2)ҚР ҚК 250, 260-262, 264, 265 
баптарына сәйкес. 

Кесте9-2. Тіркелген есірткі қылмыстарының құрылымы (259 бабынан  басқа), 2010-2011 
(КПСиСУГП) 

ҚР ҚҚбаптары (259 бабынан басқа)  
Қылмыстар 
саны Үлессалмағы 

2010 2011 2010 2011 
Есiрткi заттарды ұрлау не қорқытып алу (ҚР ҚК 260 бабы) 3 5 1,1% 0,7% 

Есiрткi заттарды тұтынуға көндіру(ҚР ҚК 261 бабы) 
3 1 1,3% 0,7% 

Құрамында есiрткi заттар бар, егуге тыйым салынған 
өсiмдiктердi заңсыз өсiру (ҚР ҚК 262 бабы) 121 83 31,2% 29,2% 
Улы заттардың, сондай-ақ есiрткi заттарды, психотроптық 
немесе улы заттарды дайындау немесе өңдеу үшін 
пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе 
жабдықтардың заңсыз айналымы (ҚР ҚК 263 бабы) 6 1 1,1% 1,4% 
Есiрткi заттарды немесе психотроптық заттарды тұтыну үшiн 
притондар ұйымдастыру немесе ұстау немесе осы мақсаттар 
үшін үй-жай беру (ҚР ҚК 264 бабы) 29 21 6,7% 7,0% 
Есiрткi заттарды ұстау қағидаларын бұзу (ҚР ҚК 265 бабы) 10 13 1,3% 2,4% 
Есiрткi заттардың контрабандасы (ҚР ҚК 250 бабы) 242 198 57,5% 58,5% 
 

2011 жылы есірткі тұтыну ісі бойынша 372 қылмыс тіркелді (2010 жылы 499 ) (Кесте9-3). 
Соның ішінде, тұрғындар денсаулығына және адамгешілікке қарсы қылмыстар 319, 
олардың негізгі бөлігін есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстар құрайды.  

Кесте9-3: Есірткі тұтыну бойынша жасалған қылмыстар құрылымы, 2010-2011 (БПҚСАЕК) 

Қылмыстар Саны Үлес салмағы 

2010 2011 2010 2011 

- кәмелетке толмағандармен жасалған 2 3 0,4% 1,4% 
- әйелдер қылмысы 31 24 6,2% 7,4% 

Адам жеке басына қарсы қылмыстар 5 7 1,0% 2,8% 

Жеке меншігіне қарсы қылмыстар 20 14 4,0% 4,0% 

Тұрғындар денсаулығы менадамгершілікке қарсы қылмыстар 441 319 88,4% 86,9% 

 

Есірткі заттарды  заңсыз пайдалануға байланысты жасалған  әкімшілік құқық 
бұзушылықтар саны 5161 (2010 жылы – 4988, +3,5%). Олардың ішінде әкімшілік қамаумен 
2153 адам (2010 жылы – 1400, +54%), айып салу бойынша1412 адам (2010 жылы – 1407, 
+0,4%) жауапкершілікке тартылды.  

Жүргiзушiлердің есiрткiден мас күйінде көлiкті жүргiзулерi, сол сияқты көлiк жүргiзудi 
есiрткiден мас күйдегi адамға бергендігі үшін адамдар әкімшілік жауапкершілікке 1796 
(2010 жылы – 2068, -13,2%) тартылды. (ӘҚБТҚРК 467 бабы). 

Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбағаны үшін ӘҚБТҚРК 318 бабының негізінде 
176 адам жазаға тартылған (2010 жылы - 145). 

jl:51008032.2600000%20�
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9.3.  Есірткіге байланысты қылмыстарын алдын алу 
Есірткі құралдарының, психотропты заттардың және прекурсолардың заңды айналымы 
саласындағы қылмыстарды анықтау және жолын кесу мақсаттарында медициналық 
мекемелерінде және өнеркәсіптік кәсіпорындарында есепті кезеңінде «Допинг» жедел –
профилактикалық операциясының төрт деңгейі өткізілді. 

Есірткі құралдарының, психотропты заттардың және прекурсолардың айналымы 
саласында іс -ірекеттенетін 1372 жеке кәсіпкерлік субъектілер тексерілді: 505 дәріханалар, 
241 қоймалар, 374 емдік-профилактикалық мекемелер және 252 өнеркәсіптік 
кәсіпорындар. 

Заң айналым саласында 120 құқық бұзушылықтар анықталды, нәтижесінде есірткі 
құралдарының, психотропты заттардың және прекурсолардың заңды айналымына түсуіне 
жол кесілді (Есірткі тәркіленуін қара). 

Тексерулер нәтижелері бойынша «Допинг» жедел –профилактикалық операцияларын 
жүргізу кезеңінде 15 қылмыстық істер қозғалған. 

Есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен және прекурсолармен  орнатылған қарау 
тіртібін бұзу фактілеріне байланысты 85 адам, оның ішінде 20 медициналық жұмыскерлер 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 

Дезоморфин, тропикамид сияқты есірткіге тәуелділікті туғызатын себептер мен 
факторлардың жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. 

ҚР ІІМ және ҚР ДСМ 2011 жылдың қазан айында ҚР ІІМ Есірткі бизнесіне қарсы күрес 
комитеті және ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті 
нашақорлықтың, онымен байланысты құқықбұзылулардың таралмауын болжамдайтын 
және кодеин мен тропикамин құрамында бар дәрілік препараттардың теріс пайдалану 
жағдайларының жиілеуіне байланысты алдын алу шараларын қамтамасыз ету 
мақсаттарында өзара әрекеттесу туралы бірлескен бұйрық қабылдады. 

ҚР ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері бірлесіп жоғарыда келтірілген 
дәрілердің таратылу тәртібіне тексерулер жүргізіледі. Бұл бұйрықтың қабылдануынан 
бастап он бестен аса фактілер анықталған. 

Құқық қорғау органдарымен көңіл көтеру орындарында есірткіні өткізудің жолын кесу 
шаралары жүргізіледі, сол жерлерден 40 (2010ж. - 29) есірткіні тұтыну және сақтау 
фактілері анықталды, 13 (2010ж. -15) фактілер негізінде қылмыстық істер қозғалды, 
27 (2010ж. - 14) фактілер негізінде – әкімшілік мәліметтер. 
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9.4. Есірткіге тәуелділігіндегі бұзушылар үшін түрмелік қамауына 
баламалылар 

Қазақстан Республикасында баламалылар жоқ.  

9.5. Түрмелерде есірткі тұтынушыларға көмек 
Қазақстан Республикасында 75 қылмыс – орындаушы жүйе мекемелері бар, оладың 18 – 
жалпы режим, 20 – қатаң режим, 5 – ерекше режим, 19 – колонийлер-қоныстар, 4 – 
соматикалықауруханалар, 8- туберкулезмекемелер, 4 – тәрбиелеу колониялар, 1 – түрме 
және 18 тергеу изоляторола. 

2011 жылы түзету мекемелеріндегі есірткі құралдарын, психотропты заттарын және 
прекурсорларын теріс пайдаланатын адамдар саны 30%-ға, 5087 -ден 3574- ге дейін, 
соның ішінде мәжбүрлеп емдеу туралы сотталғанданың анықталуымен 23%- ға, 3931 -ден 
3020-ға дейін төмендеді. 

Қылмыс ауыртпалылығына байланысты бұл адамдар категориясы жалпы, қатаң және 
ерекше режимдегі түзету колонияларында жазаларын өтейді. Есірткімен байланысты 
қылмыстар үшін жазалаған ең көп адамдар саны,  қатаң режим колонияларында қатаң 
азалау шарасын өтеді. 

Есірткіден тәуелді адамдар үшін арнайы емдік мекемелер жоқ. Алкоголизммен, 
нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдар сотталғанда түзеу 
колониясының медициналық бөліммен мәжбүрлік емдеуді жүзеге асыруы мүмкін. 

Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің № 145  2004 жылдың 25 мамырдың және 
Қазақстан Республикасын Денсаулық сақтау Министрінің 2004 жылдың 7 мамырдың № 
405 «Қазақстан Республикасы әділет органдарының түзеу мекемелерінде және тергеу 
изоляторында ұсталатын адамдарды емдеудің –алдын –алу және санитарлық –
эпидемиологиялық саулығын қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 
бекіту туралы» бірлескен бұйрығы нашақорлықпен ауыратын адамдарға емдік-
профилактилактикалық іс –шаралар ұйымдастыру тәртібіне регламент белгілейді. 

Нашақорлық себебінен мәжбүрлі емделуге жататын сотталғандар арнайы мекемелерде 
ұсталады. Нашақорлықпен ауыратын адамдарының мәжбүрлі емдеуі психиатр –нарколог 
дәрігерімен, оның жоқтығында -терапевт- дәрігерімен немесе медициналық бөлімнің 
бастығының арнайы мекемесінің медициналық бөлімде сот шешімі негізінде жүргізіледі. 

Нашақорлықтан мәжбүрлі емдеу сотталғандар мекемеге түскенде үшкүндік мезгілде 
бірінші әңгімеде ауру адамды ұйым ережелерімен және мекемеде мәжбүрлі емдеуін 
өткізуімен таныстыратын психиатр – нарколог дәрігермен қаралуы керек. 

Бұл сотталғандар диспансерлік есепке қойылады, оларға наркологиялық аурудың 
диспансерлікбақылауының бақылау картасы және амбулаторлық наркологиялық ауру 
адамның катачкасыбасталады. 

Емдеу бүкіл емдеу деңгейлерінінің бойы үздіксіз болу керек. Белсеңді емдеу курсының 
аяқталуынан кейін қолдайтын емделу қойылады. 
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Емдеуінің "олқылықтарын"  келтіретін сотталғандарына, рецидивке қарсы терапия 
жүргізіледі. Емдеудің "олқылықтарында" сотталғандардың мәжбүрлі емдеуінде есірткілік 
пен басқа басын айналдыратын заттарды тұтынуы. 

Мәжбүрлі емдеу курсын аяқтамаған сотталғандарды арнайы мекемеден басқаға аудару 
кей жағдайларда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Сонда ауру адамның қалпы мен өткізілген 
емделуі туралы толық эпикризі құрылу керек. 

Мәжбүрлі емдеуінің тоқтатулуы мекеменің әкімшілігінің тапсырысымен сотпен жасалады. 
Ауру рецидивтерінің және медициналық комиссия емдеу курс бұзулуының болмау 
жағдайында мәжбүрлі емдеуін тоқтату туралы сұрағын шешу үшін мәліметтер 
дайындалады. 

Нашақорлықтан мәжбүрлі емдеуінен өтетін сотталғандардың жазалау босатудың барлық 
жағдайларында , медициналық бөлім босатуға бір ай бұрын босатқанның мекен- жайы 
бойынша денсаулық сақтау органдарына нашақорлықтық ауру адамның өткізілген емдеу 
мен оның нәтижелері туралы амбулаторлы картасынан көшірмесін бағыттайды. 

Бас бостандығынан айырылған орындарынан босату уақытына емдеу аяқталмаса 
медициналық комиссиямен емдеуін жалғастыру қажеттілігі туралы дәлелденген 
қорытындысы шығарылады. Қорытынды негізінде мекеме әкімшілігі  арнайы және 
еңбекте режиммен медициналық мекемеде мәжбүрлі емдеуін ұзартуына тапсырысымен 
сотқа шығуы мүмкін.  

Нашақорлықтан өз еркімен емдеу сәйкес  сотталғандарының жазалауынан өтү 
орындарында жүргізіледі және Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің № 145 2004  
жылдың 25 мамырдағы және Қазақстан Республикасын Денсаулық сақтау Министрінің 
2004 жылдың 7 мамырдағы № 405 «Қазақстан Республикасы әділет органдарының түзеу 
мекемелерінде және тергеу изоляторында ұсталатын адамдарын емдеудің –алдын –алу 
және санитарлық –эпидемиологиялық саулығын қамтамасыз етуді реттейтін номативтік 
құқықтық актілерді бекіту туралы» бірлескен бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. 

Сотталған кезде мәжбүрлі емделуге келмейтін созылмалы нашақорлық анықталғанда, 
оған терапия курсын өз ерікті тәртіпте өтүге ұсынылады. 

Мекеменің медициналық бөлімнің бастығынан, психиатр-дәрігер (нарколог) және 
терапевт- дәрігерінен тұратын медициналық комиссиямен өз еркімен емдеуінен 
бастартатын жағдайында қорытынды шығарылады, оның негізінде мекеме әкімшілігі 
сотқа медициналық мінездемеге ие мәжбүрлі шараларын қолдануы туралы сот алдында 
іздендіреді. 

Түзеу мекемелерінде нашақорлықтан зардап шегетіндер адамдарын емдеу кезінде 
рационалды психотерапия, витаминмен емдеу, және психикалық бұзулуларын 
купирование бағытталған терапиялар. Бір уақытта психологиялық оңалту жүргізіледі. 
Амбулаторлық емдеу деңгейінде терапияға психологтарының психотерапевтикалық және 
психкалық түзүшілік жұмыс енгізіледі.  

Сонымен қатар сотталғандар арасында нашақорлықты алдын алу жөніндегі санитарлы-
ағартушылық жұмыс (дөңгелек үстелдер, сұқбат, ақпараттық әдебИЕҚін тарату). 
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2002 жылдан бастап ОВ-156/15 УКУИС мекемесінде есірткіден т әуелді адамдарын емдеу 
дәрі-дәрмексіз, психотерапевтік Миннесоттық әдісін ендіру Шығыс –Қазақстан облысында 
басталды (http://www.minnesotamodelconsulting.com). Бағдарламада пациенттер 
терапиясының негізгі мақсаттары пациентті ауру және оны ауруымен идентификация 
үрдісі үшін шарттарын құру, эмоцияларын конструктивті көрінісін жасау, 
қоршағандарымен қарым –қатынас дағдыларына оқыту, сондай –ақ жағымды өзіндік 
бағалау үшін үлгі қалыптастыру. Терапия емделуінің басында пациентте ойлау тәсілі 
өзгермегенше директивті мінезге ие. 

2009 жылдың аяғында Үкіменттік емес ұйымдар мен Евросоюз бірлесіп республикада 
Астана мен Павлодар қалаларында екі «Жаңаөмір» Оңалту Орталықтары ашылды және 
Семей қаласында бір Орталықтың жұмысы жаңадан басталды. 

Орталықтар Миннесоттық бағдарлама «12 шагов Атлантис» негізінде Польшада  
әзірленген дәрі-дәрмектер қолданбауымен психотерапевтік әдістемесі бойынша есірткі 
тәуелді адамдарын емдеуіне арналған (ҚР ӘМ, 2010). 

Құқықтық –атқарушылық мекемелерінде есірткіні тұтынуынан зиянын төмендету 
жөніндегі ақпараттық – білім беру бағдарламалар жүзеге асырылады,медициналық – 
санитарлық бөлімдерінде дайындықтан өтетін өз соттталғандарымен  сотталғандарын 
оқытуын кең пайдалануымен коммуникациялар. Сонымен қатар дезинфициялаушы 
құралдар және презервативтер таратылады, жыныстық жолмен берілетін инфекцияларын 
диагностикалау мен емдеу жүзеге асырылады. 2011 жылы пенитенциарлы жүйесінде - 
949977 дезинфекциялаушыдәрі (1 адамға – 18), презервативтер  - 518805 (1 адамға – 10) 
таратылған. 
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10. ЕСІРТКІ НАРЫҚТАРЫ 

10.1. Кіріспе 
Соңғы жылдары елде «дәріханалық нашақорлық» байқалады. Қазіргі уақытта Ресейде кең 
таралу бойынша героиннан кейінгі заңсыз есірткі дезоморфин немесе "қолтырауын" 
(нарықтың төрттен көп бөлігінің орын алады), ол Қазақстан Республикасының аймағында 
да таралады. Қазақстан Республикасында кодеин бар 18 дәрілік заттардың атаулары 
тіркелген. Тіркелген кодеин бар дәрілік заттарынан 7 бақылауда, 11 бақылаудан 
шығарылған. 2011 жылдан бастап Солпадеин, Юниспаз, Пенталгин-П, Антизпазм сияқты 
кодеин бар препараттар тек рецептпен жіберіледі. Бұл шара аталмыш препараттарын теріс 
пайдалану жағдайлар санының өсуімен шартталған. 

Қазақстан әлемде марихуана өндіретіндер ірі елдерінің бірі.Елдің оңтүстік аудандарында 
130 мыңға  жыл сайын 5 мың тоннаға дейін жабайы өсетін сора өсіріледі.  

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының табиғи шарттары апинды мактың таратуына 
ықпал етеді. Сонымен қатар, ел өзінің географиялық орналасуынан,  Ауғанстаннан Ресейге 
және Еуропаға (т.н. «солтүстік маршрут»)  есірткі сатушылар үшін есірткіні әкелуінің 
транзиттік дәліз,негізінен героиннің, өте мағызды. 

Қазақстан Республикасы, Ресей және Белорусь арасындағы кедендық одақ дәстүрлі 
балкан маршрутынан ерекше, Еуропаға опиаттарын солтүстік марштрут арқылы әкелу 
маршрутын өзгертуін шеше алады. Сонымен қатар Қырғыстан, Украин, мүмкін Қырғызстан 
сияқты мемлекелерімен Кедендық одақ туралы келісімін кеңейту жоспарлары бар 
(UNODC, 2012). 

10.2. Есірткілердің болуы және жеткізілуі 
Есірткілік трафик негізінде автомобиль жолдары арқылы өтеді, дегенмен де өңірлік темір 
жолдардағы тәркіленулердің саны да өсуде. бұл есірткі сатушылар өз жұмыстарын 
әртарапты орындайтынын көрсетеді. 

2010 жылы мамандардың пайымдаулары бойынша Қазақстанға героиннің 70-75 тоннасы 
негізінен Қырғыстаннан, аз мөлшерде Өзбекстаннан әкелінді. Қазақстанда салыстырмалы 
аз мөлшерде героин тәркіленді, бұл есірткіні тасымалдаушы маршруттардың жақсы 
ұйымдастырғанын болжамдайды (UNODC, 2012).  

Қазақстан мен Түркменстан арасында тауарлар тасқыны аса көп байқалмайды, сонымен 
қатар екі ел арасындағы шекарада шектем аудандар өте кішкентай, бөлімшелер мүлде 
жоқ. 

Бұл Түркменістандағы визалық режим негізінде елге шетел адамдарының күруі мен 
Түркменістан азаматтарының елдің шығуын бақылау жүйесі есірткі сатушылар 
маршрутының жүзе аса алмауына әкелдіреді. Осыған қарамастан, жағдай алдағы бірнеше 
жылдар ішінде өзгеруі мүмкін, себебі Түркменістан, Қазақтстан мен Иранды біріктіретін 
жаңа темір жол ашылады. Бұл өңірлер бойынша жүк транзиттеу маршрутының 600 км 
қысқаруына мүмкіндік береді және Қытай мен Еуропаны байланыстыратын бұл маршрут 
тран сконтиненталды транспорттық дәліздің маңызды бөлігі бола бастайды. Бұл факт 
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сатушылар үшін тәджік немесе түрік шектерінде альтернативті маршруттар іздестіруге 
ынталандырма болуы мүмкін(UNODC, 2012) 

Қазақстанның шығыс облыстарының Өзбекістанмен жақсы темір жолдар менкөлік жолдар 
қосылыстары  және опиаттарын тәркіленуі қазіргі кезде бұл маршрут елде героин 
импорттың кілтті маршруты. Басқа дәліз темір жол мен көлік жолының көлігімен 
Қарақалпақстанның шеттелген өңірі арқылы Қазақстанның батыс Маңғыстау облысына 
қатысты өтеді. Қазіргі уақытта бұл марштрутымен өте ірі мөлшердегі (20-30 кг)героиннің 
жеткізімдері өтеді деп беріледі. 

Өзбек құқық қорғау органдары 2010 жылдың сәуір айында бұл маршрутты пайдаланған 
контрабандалық топты тіркеді.  

Қазақстанда опиаттарының басқа бағытымен келуі -қырғыз бағдары. Ош қаласы арқылы 
одан әрі Қазақстанға, сібір Талас облысы арқылы, енсіз жол Тараз қаласымен 
байланыстырады. Содан басқа есірткіні елдің негізгі жолдарымен Бішкек қаласына 
әкеледі. Онда  Қазақстанға және одан әрі Ресейге әкелетін аса ірі сауда ағындарымен 
араласуға мүмкінді бар. Опиаттар топтамалары  топтармен жүретін шолу машиналарымен 
сүйемелдейтін, егер керек болса биліктің зейінін аудартатын, жеке меншік көліктерінде 
тығылады. Ескеру маңызды, Қазақстан басшылығы қазақстандық-қырғыздық 
шекараларындағы ел мекенді бар жерлер қасында тікенді сімнен баррикадалар қойды 
және елдер арасындағы бақылау – жіберу пуніктері 12 -ден 7 -ге дейін қысқартылды 
(UNODC, 2012). 

 

Есірткіні есірткі әрекеттенушілер көліктің барлық түрлерімен дерлік пайдаланыды. 
Тәжірибе көрсеткендей есірткінің 90% авто және теміржолдарымен әкелінеді. 

Есірткіні жасыру әдістері дәстүрлі– тауарлар арасында, жеке бас кийімніде, сонымен қатар 
автокөлік пен темір жол транспорттың қуыстарында, а және бұл мақсаттар үшін арнайы 
дайындалған жасырынды жерлер. 

Карта 10-1: Қазақстанда есірткінің негізгі маршруттары және көлікдәліздер  (UNODC) 
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Есірткіні жасыру ең тұрақты құралдарының бірі Ресейге бағытталған көкөністер мен 
жемістер әкеленіу. Бұл Ресейге импортталған негізігі өнім, бірақ Қазақстан басты 
экспортер емес, яңни бұл тауардың басым бөлігі Орта Азияның басқа елдерінен –ең аз 
көлемінде Қытайдан. 2011 жылы Ресейде бұл тәсілімен  әкелетін есірткінің тәркіленуі 
болды, жүк Қазақстаннан Қырғызстанға келді.  Сонла сатушылар үшін есірткіні сауда 
ағымларында араластыру , және Ресейге Өазақстан арқылы жүрү мүмкіндігі бар, мысалы 
20 тонна жемістер тасымалдайтын жү автомобилі, героиннің жүз деген килограмм жасыра 
алады. Қырғызстаннан негізгі маршруты  Бішкек қ. басталады (Қазақстан) Қордай 
шераларын кесіп өтүіне дейін Алматы қ. және одан әрі Аягөзге Георгиевка мен Өскемен 
арқылы жіне одан кейін Ресей аумағына . 

Қайтадан, Бішкектен, екінші маршрут Алматы қ. арқылы өтеді, одан әрі Сарыағаш, Балқаш, 
Қарғанды, Астана, Көкшетуғ Петропавл, одан әрі Ресейге. Үшінші маршрут Бішкектен 
батысқа  Таразға, одан әрі Шымкент, Кызылорда, Ақтөбе және Орал және кейін Ресей 
аумағына. Есірткі сатушылар үшін қазақ -өзбек шекараларында негізгі шыққан жері  - 
есірткі сату үшін стратегиялық түйінсаналатын  Шымкент (UNODC, 2012). 

10.3. Есірткі тәркілену 
Құқыққорғау органдарының іс –әрекеттері нәтижесінде 2010 жылмен салыстырғанда 
тәркіленген есірткі көлемінің үлкеюі және есірткі өткізуге байланысты қылмыстар үлесінің 
жоғарлауы байқалады. Тәркіленген есірткінің негізгі пайызы каннабиоидтармен 
сақталады, бұл елде жабайы өсетін сораның бар болуымен шартталған. 

Соңғы төрт жылдар ішінде есірткінің заңсыз айналымыны бойынша 2011 жылы 
тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 33 тонна 998 кг құрады (Кесте10-1). 

Кесте10-1. 2007 жылдан 2011 жылға дейін түрлері бойынша тәркіленген есірткінің құрылымы 
(ІІМ ЕБҚК) 

Есірткілік заттардың атауы 2007 2008 2009 2010 2011 

Героин  522,0 1639,3 731,6 323,3 306,7 

Апиын 355,6 16,6 171,8 168,2 11,3 

Апиынкөкнәр жәнекөкнәр 
сабаны 

441,0 76,1 146,3 108,2 109,3 

Гашиш, анаша  261,8 511,0 556,9 417,0 343,4 

Каннабис қара майы - - 0,26 2,1 5749,5 

Марихуана (өсімдік, 
тамырлар, түбірлер, 
жапырақтар, гүл шоғыры)  

21793,7 25656,5 26331,5 27348,0 27380,2 

Барлығы (кг)  23479,6 27992,9 27954,3 28417,9 33998,4 

 

Ресей Федерациясының нарықтарына түсетін Есірткі өететін Қазақстан соңғы ел ескере 
отырыпҚазақстанда жалпы героинді тәркілену көлемі төмен. Орта Азияның тәркіленудің 
90пайызқа жуық, героиннің Қазақстанға жетпей жүзеге асырылады(UNODC, 2012). 
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Бақылау мен мониторинг негізінде елдің ұзақ шекарасындағы (3600 км) кішігірім 
тәркіленулер қиындық тудырады. 

Шекараны жаяу өту және атпен өту Қырғыз-қазақ шекарасының тым шалғай 
аудандарында кең таралған. Көлік құралдары да ресми өткізу пунктерінен көп күш салмай 
айналып өте алады, себеб шалғай аудандарында тәркілеу деңгейі төмен (UNODC, 2012). 

2011 жылы 32 451 өсімдікке сораның заңсыз себілген 274 фактісі, 1524 өсімдікке апиын 
көкнәрінің 11 фактісі, 391 өсімдікке майлы көкнәрінің 2 фактісі, 30 536 өсімдікке сораның 
261 фактісі, және 16 өсімдікке жабайы өсетін сораның өсуінің 4 фактісі тіркелген. 

«Бақыланатын жеткізілім» әдісі бойынша 11 арнайы іс-шаралар өткізілді, олардың ішінде 
ішкі істер органдарымен -7, ҰҚК – 2, ҰҚҚ – 2. 

2011  жылға Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымыныңмүше–мемлекеттерініңесірткінің заңсыз 
айналымына қарсы тұрудың білікті органдарының басшыларының. Бағдарлаушы кеңесінің 
негізгі іс – шаралар жоспарымен сәйкес Қазақстан Республика аймағында  Еуразиялық 
субконтинент мемлекеттер аумағына ауған героиннің контрабанда каналдарына жол 
кесуге, соның ішінде Каспий теңізі мен Қара теңіз акваторийлер бойынша, бағытталған 
«Канал-2011» операциясының  2 кезеңі өтті. Сонымен қатар операция Ауғаныстанға 
прекурсорларының заңсыз келуі мен Еуропадан синтетикалық есірткініні келуі, есірткі 
бизнесінен кіріс заңдастырылуын кешенді іс-шараларын жүзеге асырылуына жол кесу,  
қару, ату жарақтарын және оталңыш нәрселерінің заңсыз айналымына іс –шараларын 
қосты. 

Саласында контрабандалық әкеленуіжәне шығарылуыжәне бақыланатын есірткі 
құралдарының, психотропты заттарының және прекурсолардың заңсыз айналымы 
фактілерінң кемуіанықтау және жолын кесу мақсаттарында  ҚР Ішкі істер министрлігімен  
жыл сайын төрт деңгейде кең масшабты "Допинг"жедел – профилактикалық операция. 

2011 жылы Қазақстан аймағында "Допинг" 3 кезеңін өткізу кезінде есірткілі 
құралдарының, психотропты заттарының және прекурсоларының заңды айналымы 
саласындағы 174 құқық бұзушылар айқындалды. Заңсыз айналымнан 2 мыңдай 
жуықесірткілік дәрілік құралдар, 8 мың (реланиум, фенобарбитал, релиум, нозепам және 
т.б.), 1630  психотроптық заттар (морфин, метадол, фентантил) және 307 тонна 
прекурсорлар (тұзды жәнекүкірт қышқылы) тәркіленді. 

2011 жылдың басында Павлодар облысында дезоморфиннің майдагерлік өндірісін 
реттеген Ресей азаматы ұстап алынған, екінші зертхнада ҰҚК қызметкерлерімен 
Петропавл қаласында анықталды. 

10.4. Есірткінің бағасы мен тазалығы 
ҚР Ішкі істер министрлігінің Есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау 
комитетінің жедел деректері негізінде берілген мәліметтерге сәйкес 2005-2010 жылдар 
аралығында есірткінің барлық түрлеріне көтерме сауда және бөлшек сауда бағалары 
қымбаттады. 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жылы бағалар шамамен бір деңгейде 
қалып тұр. 
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2011 жылы героиннің бөлшек сауда бағасы бір граамм үшін 2000 теңгеден 15 000 теңгеге 
дейін түрленді, 250 грамм үшін марихуана бағасы 2000 теңгеден 10 000 теңгеге дейінгі 
бағаны құрады (Кесте10-2). 

Кесте10-2: Есірткінің бөлшек сауда бағалары, 2010-2011 

 Героин (1 грамм) Марихуана (250 
грамм) 

Гашиш (20 грамм) Апиын (1 грамм) 

теңге евро теңге евро теңге евро теңге евро 
2010 
Медиана 4 000 20,2 4 500 22,7 3 000 15,2 1 500 7,6 
Орташа 4 969 25,1 4 469 22,6 3 000 15,2 2 214 11,2 
Мин 2000 10,1 2000 10,1 1000 5,1 500 2,5 
Макс 15000 75,8 10000 50,5 5000 25,3 4000 20,2 
2011 
Медиана 3 000 15,2 5 000 25,3 3 000 15,2 1 500 7,6 
Орташа 4 900 24,7 4 625 23,4 3 167 16,0 2 214 11,2 
Мин 2000 10,1 2000 10,1 1000 5,1 500 2,5 
Макс 15000 75,8 10000 50,5 5000 25,3 4000 20,2 
 

Атырау мен Маңғыстау облыстарында есірткіге ең жоғары бағалар байқалады (Карта 
10-1).ОҚО, Павлодар және Қостанай облыстарында есірткіге ең  төмен бағалар байқалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елде бір килограмм үшін орта көтерме сауда бағасы 1,5 млн. теңгені құрайды (Кесте 31). 
Маңғыстау облысында ең жоғары көтерме сауда бағасы байқалады. Ең төмен бағалар – 

  2000-2500 
  3000-3500 
  4000-5000 
  6000-7000 
  10000-15000 

Карта 10-2: ҚР өңірлері бойынша бір грамм  бөлшек сауда бағалары (теңге), 2011 
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Қостанай, Шығыс-Қазақстан, Павлодар областарында байқалады. Марихуананың бір 
килограмм үшін орта көтерме сауда бағасы -50 мың теңге. 

Кесте10-3: Есірткіге (1 килограмм үшін)көтерме сауда бағалары,2010-2011 

 Героин  Марихуана  Гашиш  Апиын 
теңге евро теңге евро теңге евро теңге евро 

2010 
Медиана 1500000 7575,8 50000 252,5 150000 757,6 450000 2272,7 
Орташа 1500000 7575,8 50000 252,5 150000 757,6 750000 3787,9 
Мин 1000000 5050,5 10000 50,5 80000 404,0 150000 757,6 
Макс 7000000 35353,5 375000 1893,9 250000 1262,6 2250000 11363,6 
2011 
Медиана 1500000 7575,8 50000 252,5 150000 757,6 150000 757,6 
Орташа 1500000 7575,8 50000 252,5 150000 757,6 150000 757,6 
Мин 1000000 5050,5 10000 50,5 80000 404,0 130000 656,6 
Макс 7000000 35353,5 300000 1515,2 250000 1262,6 750000 3787,9 
 

Есірткілік құралдар, психотпроптық заттар және пркурсорлардың мемлекеттік бақылауын 
құқықтық және ғылыми қамтамасыздандыру проблемалары жөніндегі ұлттық зертхана 
өткізген сараптамалардың нәтижелері бойынша марихуанада тетрагидроканнабинол 
0,02 дан 4,23% (орташа 1,59% құрайды), гашиште 0,51% дан 6,73%  дейін (орташа 3,31% 
құрайды) белгіледі. Героиннің тазалығы 1,04% дан 39,9% дейін (орташа 14,3%) түрленеді. 
Синтезде орындаушылар ретінде кофеин және декстрометорфан, сиректеу фенобарбитал 
және хлорохин қолданылады. Өткізуге дайындау кезінде димедрол, цитрамон, анальгин, 
аспирин, парацетамол, ацетилсалицил қышқлын қосады, кейбір жағдайларында 
левомицетин, стрептоцид, қант, сода және лимон қышқылы қолданылады. 

Үлгілердегі таза кокаиннің үлесі 3,9% -дан  89,3%-ға дейінгі мөлшерді құрайды. 
Тәркіленген кокаинда левомизол, ацетилсалицил қышқылы және натрий бикарбонаты 
қолданылды. Тазалығы 12% -дан 65% -ға дейінгі мөлшерді құрайтын заңсыз дайындалған 
психотропты заттарда амфетаминнан және метамфетаминнан (МДМА, амфетамин, 
метамфетамин) жасалғандардың саны басымдырақ.  
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ЖЕКЕ СҰРАҚТАР 

11. Қазақстанда есірткі тұтынушыларын Резидентское 
емдеу 

Елімізде есірткіге тәуелді тұлғаларды оңалту бойынша алғашқы орталықтардың бірі болып 
терапевтік қоғамдастық принципімен салынған ашық қоғам үлгісіндегі «Духовный центр 
реабилитации наркоманов и алкоголиков» АҚ (шартты атауы "Петровка") (бұдан әрі 
Орталық) болды.  Орталық 1999 жылы тіркелген, бірақ нақты қызметін 1998 жылдың 
қыркүйек айында Қарағанды облысында бастады. Орталықты бұрын есірткіге тәуелді 
болған тұлға қараусыз қалған жерде ашқан. Орталық жұмыс жасаған кездері онда бүкіл 
Қарағанды облысынан, Қазақстанның түрлі облыстарынан, ал кейін Ресей, Украина және 
Қырғызстаннан есірткіге тәуелділер түсіп жатты.  

Қазіргі уақытта Орталықтың Теміртау қ. (Қарағанды облысы) және Сычевка ауылында 
(Павлодар облысы) орналасқан екі филиалы бар. Көмекті бұрын өздері тәуелді 
болғанымен оңалту жолын өткен «Орталықтың» резинденттері көрсетеді. «Духовный 
центр» АҚ бағдарламасы шашамен 1,5 жыл оңалтуға көзделген, бірақ реабилитанттардың 
жеке қажеттіліктеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Бағдарламада 2 ай болғаннан кейін, 
адам үйіне барып тұра алады. «Духовный центр» АҚ оңалту бағдарламасында негізгі 
басымдық күн тәртібін қатаң сақтауға, тәртіпке, кіші және үлкен топтардағы діни-рухани 
жұмысқа және еңбек терапиясына берілген.  

Реабилитанттар - ер және әйел адамдар – бір бөлмеде 9 адамнан жеке тұрады, сонымен 
қатар отбасылық жұптар да оңалтудан өте алады. Орталық бағдарламадан өткен 
адамдардың қоғамға бір қалыпты кіруі үшін бейімделуді де жолға қойған. Реабилитанттар 
бірге еңбек етіп, ақша тауып, бір-бірімен қарым-қатынасын жалғастыра алатын жұмыс 
бригадаларына ұйымдасады. Оңалтудан өткеннен кейін, рухани тұрақтылығын ұстау үшін 
"босағандарға" мүмкіндігінше Қарағанды, Теміртау, Павлодар қалаларында 
ұйымдастырылған үлкен және кіші топтарға қатысуға, егер бұл географиялық жағынан 
мүмкін болмаса, өз өңіріндегі дінге сенетін адамдармен қарым-қатынасын тоқтатпауға 
кеңес берілед. 

Мемлекет денгейінде елде оңалту орталықтары 2001-2005 жылдарға арналған 
нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес стратегиясының шығарылуымен және 
«Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-
пркатикалық орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның 
құрылуымен дами бастады. 

2002 жылы Қазақстан Республикасының N 325-2 «Нашақорлыққа шалдыққан тұлғаларды 
медициналық-әлеуметтік оңалту туралы» заңы шықты. Заңда нашақорлыққа шалдыққан 
тұлғалардың медициналық-әлеуметтік оңалуы нашақорлыққа шалдыққан тұлғаларды 
есірткіге тәуелділіктен емдеуге бағытталған, медициналық және әлеуметтік іс-шараларды 
кешенді пайдалану және отбасылық әрі қоғамдық өмірге араластыру арқылы олардың 
денсаулықтарын қалпына келтірудегі наркологиялық көмектің бір түрі ретінде анықталған. 
Кейін ҚР-ның 2009 жылғы 16 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Кодексі бұл Заңның күшін жойған.  

http://petrovka.kz/�
http://petrovka.kz/�
http://petrovka.kz/�
http://petrovka.kz/�
http://petrovka.kz/�
http://petrovka.kz/�
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Қазақстан Республикасында 2011  жылдың аяғында есірткіге тәуелді адамдарды оңалту 
қызметтерін көрсететін төмендегідей мемлекеттік ұйымдар қызмет етті: Нашақорлықтың 
медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-пркатикалық орталығы; 
наркологиялық диспансерлер жанындағы 17 медициналық-әлеуметтік оңалту 
бөлімшелері, МӘО дербес Орталығы (Батыс Қазақстан облысы), ҚР-ның ІІМ Нашақорлық 
және есірткі бизнесіне қарсы күрес комитеті жанындағы «Есірткіге тәуелді тұлғаларды 
әлеуметтік-психологиялық оңалту орталығы» ММ. Қазақстан бойынша оңалту 
орталықтары мен бөлімшілерінің жалпы саны 2011 жылы 580 орынды құрады  

Қазіргі уақытта мемлекеттік емес сектордағы есірткі қолданушыларды оңалту қызметтерін 
көрсететін ұйымдардың нақты санын бағалау қиын. 2002  жылы жалпы саны 130 орынға 
дейін шамамен 5 ұйым болды. Мемлекеттік емес сектордың оңалту бағдарламаларында 
«12 қадам» бағдарламасының нұсқалары немесе стихиялық құрылған діни-рухани 
тәжірибелер қолданылдады.  

Оңалту бағдарламаларын терапевтік қоғамдастық негізінде құрудың ең тиімді 
мысалдарының бірі РҒПО-ның әлеуметтік оңалту бөлімшесі және Павлодар қ. 
«Освобождение» (ҚҚ) ұйымдастырған «Дом на полпути» болып табылады.  

2003 жылы НМӘП РҒПО басшылығы ауылдық жерде әлеуметтік оңалту бөлімшесін (ӘОБ) 
ашу туралы шешім қабылдады. Облыс әкімшілігі НМӘП РҒПО-на 8 жыл бойы бос және 
қараусызтұрған бұрынғы демалыс аймағының жерін берді. 2003 жылғы сәуірдің соңында 
НМӘП РҒПО психотерапия және оңалту бөлімшесінің үш пациенті воллонтерлер ретінде 
құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін сонда барды. Волонтерлер болашақ ӘОБ 
реттеуден басқа, өз ережелері, салт жорамалдарымен және қағидаларымен өздері 
терапевтік қоғамдастық құра бастады. ӘОБ-нің ресми ашылу кезінде волонтерлер саны 
14 адамға дейін артты. 

2003 жылғы 15 тамызда НМӘП РҒПО жанындағы «Есірткіге тәуелділерді әлеуметтік 
оңалту» үшінші бөлімшесінің  ресми ашылуы болды. Бөлімше 50 адамға шақталған. 
Оңалту бағдарламасын құруда польшалық әріптестердің «Монар» тәжірибесі 
пайдаланылды, бірақ бөлімшеде білім беру курстарын ұйымдастыру және 
реабилитанттарының қала мен облыстың алдын алу іс-шараларына қатысуы сияқты өз 
элементтері де енгізілді.  

2003 жылғы желтоқсанда НМӘП РҒПО-нда оңалту бағдарламасын сәтті аяқтаған 
реабилитанттарға өзінің үкіметтік емес ұйымын ашу идеясы ұсынылды. Сөйтіп 3 адамнан 
құралған бастамашыл топ «Освобождение» Қоғамдық қоры ретінде тіркелді. Қордың 
негізгі миссиясы нашақорлықтың таралуына қарсы бағытталған волонтерлік қозғалыс құру 
болып табылады. Қазіргі уақытта қор Қарағанды қ., Петропавл қ., Алматы қ., Қызылорда қ. 
өз филиалдарын ашты, онда да НМӘП РҒПО әлеуметтік оңалту бөлімшесінің бұрынғы 
реабилитанттары жұмыс істейді. Кейінірек 2009 жылы  «Освобождение» ҚҚ Павлодар 
қаласында НМӘП РҒПО әлеуметтік оңалту бөлімшесінен шыққан реабилитанттар үшін 
«Дом на полпути» үйін ашты.  «Дом на полпути» үйінде тұратындар күнін, тұрмысын 
ұйымдастыру мәселелерімен өздері айналысады және қала ұйымдарында жұмыс істей 
бастайды (көбінесе тәуелділік жөніндегі кеңесшілер болып).  
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Деткосикация  
және дәрі -

дәрмектік түзету 

Психологиялық 
оңалту 

Әлеуметтік 
оңалту 

Әлеуметтік 
бейімделу және 

интеграция 

Жалпы НМӘП РҒПО мен және реабилитанттардың өздері бірнеше жыл бойы құрастырған 
оңалту үлгісі төмендегідей (Диаграмма 11-1): 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік оңалту бөлімшесінде және «Дом на полпути» үйінде тұрудың бүкіл кезеңі 
1 жылдан 3 жылға дейін болуы мүмкін. Соңғы «әлеуметтік бейімделу мен интеграция» 
кезеңінен басқа, бұл үлгінің тиімділігін зерттеу 2005 жылы өткізілді (Semke V.Y. et al., 2005). 
Бұл зерттеудің деректері бойынша тек екі кезеңнен ғана (60 күн) өткен пациенттер 
арасында әлеуметтік динамика (жұмысқа орналасу, білім алу, отбасылық қарым-
қатынастардың түзелуі) көрсеткіштерінің жақсаруы орташа есеппен 8,3% жағдайда 
кездеседі, ал үш кезеңнен (орташа 180 күн) өткен тұлғалар арасында бұл көрсеткіш 32,8% 
құрайды. 

Үш кезеңін өткен пациенттерінің 92,7% жағдайларында (80,5%<>96,9%) сұхбат кезінде 
(180 күннен кейін) ремиссия жалғастырылды. Ал тек емдеуінің тек екі кезеңін 
(детоксикация жәнепсихологиялық оңалту) өткен пациенттердің жағдайларының 50% 
(± 19,2%) ремиссия жалғастырылды. 

жоғары                                        БАҒАСЫ                                    төмен 

 

қысқа                                             МЕКЕНДЕУ                                  ұзақ 

 

Диаграмма 11-22:РҒПО –ның оңалту үлгісі  
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12. Нашақорлық және есірткі бизнесімен күрес саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық 

12.1. Кіріспе 
ҚР Президенті және ҚР Үкіметі әртүрлі саладағы, соның ішінде нашақорлық және есірткі 
бизнесімен күрес саласындағы халықаралық ынтақтастықты қолдайды.  

2010-2011 жылдары халықаралық ұйымдар Қазақстан Республикасына нашақорлық және 
есірткі бизнесімен күрес саласына қаржылай көмек көрсетуді қысқартты, дегенмен 
мыңжылдықтың даму мақсаттарына жету бойынша басты іс-шараларды жүргізуде Біріккен 
Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) жүйесінің ұйымдары мен басқа халықаралық және екіжақты ұйымдар 
үлкен техникалық қолдау көрсетіп келеді. Халықаралық ұйымдар елде өз іс-әрекетін 
жүзеге асыра отырып, ұлттық артықшылықтарға үлкен көңіл бөледі және мемлекеттің 
қатысуымен бірлескен бастамалар жоспарлайды. Бұнда төмендегідей ұйымдар 
айтарлықтай көмек көрсетеді: UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNICEF, UNODC, UNFPA, ВОЗ, ЖИТС, 
туберкулез және маляриямен күрес бойынша Жаһандық Қор жобасы; USAID, CDC, PEPFAR 
қаржыландыратын «Качественное Здравоохранение» жобалары, CDC қаржыландыратын 
«Содействие»/ICAP жобасы, халықаралық үкіметтік емес ұйымдар (бұдан әрі – ХҮҰ): PSI, 
«СПИД – Фонд Восток – Запад», Еуропалық Одақтың «CADAP» бағдарламасы және т.б. 

Төменде БҰҰ-ның, Еуропалық Одақ және басқа ұйымдардың түрлі құрылымдарының 
қолдауымен Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын негізгі 
стратегиялық бағыттар бойынша жобалар ұсынылған: есірткіге тәуелділіктің зиянын 
төмендету, оның алдын алу және емдеу, есірткі бизнесімен және есірткінің заңсыз 
айналымымен күрес  бағдарламалары.  

12.2. Зиянын төмендету бағдарламалары 
Қазақстанда БҰҰ-ның барлық жүйесінің ЖИТС саласындағы жұмысын үйлестіруді UNAIDS 
Хатшылығы жүзеге асырады. Қазіргі кезде Қазақстанда БҰҰ-ның ЖИТС саласындағы 
жұмысы 2010-2015 жылдарға арналған Қазақстанда дамыту мақсатында көмек көрсету 
бойынша БҰҰ-ның Шеңберлі бағдарламасын және 2011 -2015 жылдарға арналған 
«Саламатты Қазақстан» ҚР денсаулық сақтауды реформалаудың жаңа мемлекеттік 
бағдарламасын  басшылыққа алады. 

Қазақстан Республикасында 2006-2010 жылдарға арналған ЖИТС-тың таралуына қарсы 
әрекет жасау бойынша бағдарламаны бағалауға UNAIDS қаржылай және техникалық 
көмек көрсетті; сонымен қатар UNAIDS-тың техникалық және қаржылай қолдауымен 
бірталай зерттеулер жүргізілді.  UNAIDS офисі 2010-2011 жылдары ЖИТС-ке жауап 
жаһандық шараларды жүзеге асыруда қол жеткізген прогресс туралы ел бойынша есеп 
дайындауға белсенді қатысты. UNAIDS-тың техникалық және қаржылай қолдауымен 
үкіметтік, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың кеңінен қатысуымен есеп, 
индикаторлар және сауалнамаларды талқылау ұйымдастырылды және өткізілді. 

UNDP, UNAIDS және ЖИТС-тің алдын алу мен күрес жөніндегі Республикалық Орталықпен 
ынтымақтастықта 2010-2011 жылдары сенім пунктерінде инъекциялық есірткіні 
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тұтынушыларға көрсетілетін есірткі зиянын төмендету бойынша қызметтердің кешенділігін 
және сапасын бағалауды өткізді. Сонымен қатар UNDP Елдік Үйлестіру Комитетінің 
Хатшылығы қызметіне әкімшілік етіп, Жаһандық Қордың жобасын орындайды. 

Бүкіл дүниежүзілік банк қаржыландыратын Орталық Азияда ЖИТС-ті бақылау бойынша 
аяқталған Жобаның шеңберінде 2010-2011 жылдары ЖИТС Республикалық орталығының 
(РО) базасында эпидемиологиялық қадағалау бойынша аймақтық оқу орталығын құру 
және қалыптастыруда қаржылай және техникалық көмек көрсетілді. Жобамен 
қаржыландырылған үш пилоттық алаңда шолғыншы эпидемиологиялық қадағалаудың 
төртінші циклы өткізілді. Сондай-ақ жалпы сомасы 870 мың АҚШ долларына 19 кіші грант 
қаржыландырылды, олар үкіметтік емес және мемлекеттік ұйымдарда іске асырылған 
тәуекел топтарға бағытталды. 

Жаһандық Қордың 7 раунд гранты ЖИТС, туберкулез және безгекке қарсы күрес үшін 
(бұдан әрі –ЖТБЖҚ) Қазақстанда іске асырылатын АИТВ және ЖИТС саласында ең ірі 
жобалардың бірі болып саналады. 2011 жылы алдын алу шараларын іске асыру үшін 
32 үкіметтік емес ұйым және 20 ЖИТС Орталықтары жұмылдырылды. Тұрғындардың әлсіз 
топтарына аутрич- қызметкерлік 703 жүктемесі бөлінді, оның ішінде 37 АИТВ-мен (ЛЖВ) 
өмір сүріп жатқан тұлғалармен жұмыс істеу үшін. 2011 жылы ЖТБЖҚ қаражатына қазақ 
және орыс тілдерінде әртүрлі брошюралар әзірленіп басылды және таратылды, барлығы 
161 858 дана брошюра. Ақпараттық «Қызыл линия» қызметі үшін ЖТБЖҚ грант жобасын 
іске асыру шеңберінде  3 жыл бойы іс-әрекет жасайды және АИТВ/ ЖИТС пен нашақорлық 
бойынша Қазақстан Республикасы барлық тұрғындарын ақпаратпен қамтамасыз етеді, 
тиражы -10 000  дана плакаттар, қалталы күнтізбелер әзірленіп шығарылды . 

2011 жылы  ЖТБЖҚ грант қаржысына медициналық қызметкерлер құрамы және аутрич-
қызметкерлеріне оқыту үшін тренингтер өткізілді. Жыл бойы 247 медициналық 
қызметкерлер және аутрич-қызметкерлері оқытылды. АИТВ –инфекцияларын алдын алу 
мен ЖИТС қызметі және жазалауын орындаушы жүйе күштерін бекіту мақсаттарында үш 
пенитенциарлық мекемеде «Гепатит «В»-ға қарсы вакцинация» жобасы іске асырылды. 

Жобаны жүзеге асыру мақсатында 2700 вакцина мөлшері, қажет жабдықтар және тест-
жүйесі сатып алынды. Вакцинацияның толық курсын (3 кезең) жоспарланған 900 адамның 
900-і алды. 2011 жылы ЖТБЖҚ грантын жүзеге асыру аясында Павлодар, Теміртау, 
Өскемен қалаларында ОЗТ жобасының жүзеге асырылуы жалғастырылды. «Метадон 
гидрохлорид» препараттарын сатып алу жүзеге асырылады.  

12.3. Есірткі тәуелділігін алдын алу мен емдеу 
UNICEF балаларға, жеткіншектер мен әйел адамдарға сапалы және тиімді күтімнің қол 
жетімділігін, алдын алу және қорғау қызметтерін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Үкіметіне 
әлеуметтік секторды дамытуда жәрдемдеседі. «Денсаулық сақтау, балалар мен 
жеткеншектердің дамуы» және «Балалық шақты қорғау» бұл компоненттің негізгі 
элементтері болып тбылады. Бірінші негізгі элементке тмақтануды жақсарту, бала мен ана 
өлімін төмендету, жастар арасында АИТВ-нің алдын алу, сонымен қатар жастардың 
қатысуын жандандыру және қажет қызметтерге қол жетімділікті қамтамасыз етумен 
байланысты жобалар жатады. Екінші кілтті элемент - «Балалық шақты қорғау» – кешенді 
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және пәнаралық механизмді күшейтумен байланысты орталық және жергілікті 
деңгейлерде балаларға (мүмкіндіктері шектеулі балалар, заң бұзған балалар, сауданың 
құрбандары болған, ата-ана қамқорлығынан айырылған сияқты ең әлсіз топтарын қоса) 
зорлық-зомбылық көрсету фактілеріне уақытында әрекет жасау. 

2010-2015 жылдар аралығында UNICEF пен Қазақстан Үкіметімен қол қойылған Елдік 
бағдарламалар шеңберінде белгіленген басымдықтар инклюзивті және құқықтық 
әлеуметтік қызметтерді дамыту үшін мемлекеттік саясат және қажыландыруды қолдауға 
бағытталған. 

2005 жылғы желтоқсаннан бастап Қазақстан UNODC “Treatnet” жобасына белсенді 
қатысады (https://www.unodc.org/treatment/index.html). 2010 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін жобаның екінші фазасының іс-шаралары жүзеге асырылып келеді, олар көп 
бейінді және жан-жақты қамтитын тәсілдерді қарастыратын, есірткіге тәуелділік туралы 
тұрғындардың хабардар болуларын жоғарылатуға; UNODC-тың қолдауымен әзірленген 
Treatnet оқу материалына негізделе отырып, әлеуметтік қызметтер мен денсаулықты 
жақсарту бойынша әлеуметтік қызметтер көрсететін қызметкерлер үшін есірткіге 
тәуелділіктен емдеу дәлелдемелеріне негізделген семинарлар жүргізуге; қоғамдастыққа 
бағытталған көмек көрсету бойынша жүйелерді дамытуға қолдау жасау, оның ішінде 
әлеуметтік және ПБЗ тәуелді адамдарға көмек көрсету бойынша қызметтердің сапасын 
жақсартуға бағытталған. 

12.4. Есірткі бизнесімен және есірткінің заңсыз айналымымен 
қарсы күрес 

Есірткі бизнесімен жіне есірткі қылмыстарымен күресті дамытудағы Қазақстанның негізгі 
серіктестерінің бірі БҰҰ-ның Есірткі және қылмысты бақылау жөніндегі басқармасы 
(UNODC) болып табылады. Қазақстанда UNODC-тың екі бағдарламалық офисі бар, олар 
Астана мен Алматы қалаларында. Астанадағы UNODC өкілділігі ҚР Үкіметімен және 
елордада орналасқан шетел мемлекеттерінің елшіліктерімен байланысты үзбейді. Алматы 
қ. UNODC офисінің қызметі негізінен ЦАРИКЦ жобасын енгізуді көздейді. 2009-2011 
жылдары Қазақстанда (Астана мен Алматыда) БҰҰ-ның УНП аймақтық және ғаламдық 
жобалары шеңберінде өтетін іс-шаралардың (лаңкестіктің алдын алу, ақшаны жылыстату, 
жемқорлық және т.б. мәселелер бойынша) санының айтарлықтай өскендігін атап өту 
керек.  

Қазіргі уақыттар БҰҰ-ның УНП 13 жобаны (2 ұлттық, 5 аймақтық және 6 ғаламдық жоба) 
жүзеге асыра отырып, Қазақстанға техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді. Ол 
жобалар есірткінің заңсыз айналымын болдырмау үшін ланкестік пен қылмыстың алдын 
алудан бастап сыбайлас жемқорлықпен және ақшаны жылыстатумен күреске дейінгі, 
есірткі тұтынудың алдын алу, есірткіге тәуелділіктен емдеу және есірткі тұтынушылар мен 
бас бостандығынан айыру орындарындағы тұлғалар арасында АИТВ-инфекцияларының 
алдын алу және емдеу тақырыптарын кеңінен қамтиды. 

12.5. «CADAP» кешенді жүйесі 
Елімізде бірнеше жыл бойы Еуропалық Одақтың «CADAP» бағдарламалары жүзеге 
асырылып келеді, оған бірнеше бағыт кіреді (http://www.cadap.eu/en/content/project-

https://www.unodc.org/treatment/index.html�
http://www.cadap.eu/en/content/project-description�
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description). CADAP-тың негізгі мақсаты есірткіге тәуелділіктің алдын алу мен емдеу, 
сонымен қатар Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан үкіметтері 
арасында есірткі ахуалы бойынша деректер жинау саласындағы бұлжымастықты күшейту 
болып табылады. Есірткімен байланысты айқын  проблемаларды төмендету үшін Кеңес 
Одағы кезінде қолданылған жазалаушы тәсілден есірткіге қарсы саясат саласындағы 
халықаралық деңгейінде мойындалған бас әдістемелерді жүзеге асыруды қолдайтын, 
ғылыми дәлелденген халықаралық стратегиялар мен стандарттарды қолдануға көше 
отырып, есірткіге тәуелді тұлғалармен жүргізілетін жұмыс жүйесін біртіндеп реформалауға 
бағытталған . 

Жобалық іс-шаралардың барлыға ұлттық және аймақаралық деңгейде әлеуетті өсіруге 
бағытталған. Орталық Азия елдеріндегі гетерогенді саяси және әлеуметтік жағдайларға 
және есірткі саясаты саласындағы түрлі жағдайларға сәйкес барлық іс-шаралар әрбір 
нақты елдің қажеттіліктеріне  сай келетін арнайы іс-шараларын өткізу үшін ұлттық 
бенефенциарлармен тығыз өзара әрекеттесу жоспарланған.  

Денсаулық сақтау, нашақорлықтың алдын алу мен есірткі жағдайының мониторингі 
саласындағы әлеует басқа халықаралық бағдарламалармен бірлесіп күшейтіледі. Одан 
басқа консорциумның мақсаттары Орталық Азия елдерінің халықаралық кеңестеріне ұзақ 
мерзімді қатысуына бағытталған. Бағдарламаның үш техникалық компоненті бар:  

- «DAMOS» компоненті басшылар, срапшылар және жұртшылықты хабардар етуге 
арналған есірткі ахуалы мониторингінің тегіс қамти алатын және тұрақты жүйесін 
құруға бағытталған. 

- «TREAT» компоненті қоғамда және түрмелерде есірткіге тәуелділікті емдеу 
бойынша заманауи әдіснамаларды дамытуға ықпал етеді. 

- «MEDISSA» компоненті есірткіні тұтынуға, АИТВ/ЖИТС пен гепатиттерге қарсы 
ұлттық ақпараттық және алдын алу кампанияларын қолдауға бағытталған. 
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ҚОСЫМШАЛАР 

Заңдарға толық ссылкалар тізімі 
1. 1995 жылғы 30 тамыздың Қазақстан Республикасының Конституциясы. 
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денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс». 

3. «Есірткі, психотропты заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айнылымы мен теріс 
пайдалануына қарсы іс –қимыл шаралары туралы» Қазақстан Республикасының 1998 
жылғы 10 шілдедегі №279Заңы. 

4. «Ратификацияланған азаматтық және құқықтар туралы халықаралық 
пактінің»Қазақстан Республикасының2005 жылғы 28 қарашадағы № 91-3 Заңы 

5. «Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халық аралық пактіні 
ратификациялау туралы»Қазақстан Республикасының.2005 жылғы 21 қарашадағы № 
87-3 Заңы 

6. Қазақстан Республикасының1995 жылғы 7 сәуірдегі № 2184 Заңы «Алкоголизмге, 
нашақорлық пен уытқұмарлық дертіне шалдыққан ауруларды еріксіз емдеу туралы»  

7. 2010 жылдың 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін 
мекемелерде ұстау негіздерін, тәртібі мен шарттарын бекіту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толқытырулар енгңзу туралы» заңы. 

8. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы 
одан әрі ізгілендіру және қылмыстық процестегі заңдылықтың кепілдіктерін күшейту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 393-IV Заңы. 

9. «2011 – 2015жылдарға арналған Қазақстан Республикасының «СаламаттыҚазақстан»  
денсаулықты сақтау мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республика 
Пезидентінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 1113 қаулысы 

10. 1997 жылғы 10 қазанның «Қазақстан – 2030»Ел Президентінің халыққа жолдауы. 
Барлыққазақстандықтарға гүлдену, ұлттық қауіпсіздік и әл-ауқатын жақсарту». 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 528 «Мас 
күйін куләндыруға жіберу, мас күйін куәләндіру, және оның нәтижелерін рәсімдеу 
ережесін бекіту туралы»Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 4 мауысымдағы №  528 
Қаулысы 

12. «Қазақстан Республикасының  медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін 
реформалау тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 24 
сәуірдегі№  317 Қаулысы 

13.  «2008-2016 жылдарға арналған  «Салауатты өмір салты» бағдарламасын бекіту 
туралы»Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №  1260 Қаулысы. 

14.  «Кәсіптіктік қызметін жекелеген түрлерін, сондай –ақ жоғары қауіп көзіне байланысты 
жұмысты жүзеге асыруға арналған медциналық психиатриялық қарсы айғақтар 
тізбесін бекіту туралы»Қазақстан Республикасы 2009 жылғы 4 желтоқсандағы №  
2015 Қаулысы 

15. «2011 – 2015жылдарға арналған Қазақстан Республикасының «СаламаттыҚазақстан»  
денсаулықты сақтау мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы іс – шараларын 
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Жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 2011 жылғы 29  мамырдағы №  410 
Қаулысы 

16. «Мәжбүрлер емдеуге арналған наркологиялық ұйымдағы 
алкоголизммен,нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарды тамақтандыру 
және материалдық тұрмыстық қамтамасыз ету нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы 2011 жылғы 17 мамырдағы № 531 Қаулысы 

17. Қазақстан Республикасы2011 жылғы28 маусымдағыҮкіметінің № 725 Қаулысы 
«Мәжбүрлер емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарға жіберу қолданылмайтын 
алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын науқатардың 
медициналық қарсы аймақтарыныңтізбесін бекіту туралы». 
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