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РЕЗЮМЕ  

Кыргыз Республикасы эл аралык ченемдерге жана Бириккен Улуттар Уюмунун 1961-, 1971- 
жана 1988-жылдардагы баңгизаттарга каршы Конвенцияларынын талаптарына ылайык 
иштелип чыккан, баңгизаттардын айланышын жана ага жакын көйгөйлөрдү көзөмөлдөө 
чөйрөсүндө мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук базага ээ. Ага Кыргыз 
Республикасы 1994-жылы кошулган, бул болсо республикага баңгизаттардын мыйзамсыз 
айланышына каршы аракет жасоонун трансулуттук жараянына (процессине) толук 
биригүүсүнө (интеграцияланышына) мүмкүнчүлүк берген. 

Колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык, баңгизаттык каражаттарды, акыл-эске таасир 
этүүчү заттарды жана прекурсорлорду иштеп чыгууга, өндүрүүгө, кайра иштетүүгө, ташып 
чыгууга, транзиттөөгө (түз алып чыгууга), ташууга, салып жиберүүгө, сатып алууга, сактоого, 
бөлүштүрүүгө, сатууга, жок кылууга, медициналык, илимий жана окуу максаттарында, 
эксперттик ишмердүүлүктө жана криминалисттик изилдөөлөрдү жүргүзүүгө колдонууга 
мамлекеттик көзөмөл жүргүзүлөт.  

Республикада баңгизаттык каражаттардын, акыл-эске таасир этүүчү заттардын жана 
прекурсорлордун мыйзамдуу айланышына мамлекеттик көзөмөлдүн  негизги формалары 
квоталоо, бөлүштүрүү, каттоого алуу жана отчёттуулук болуп саналат.  

Баңгизаттык каражаттарды, акыл-эске таасир этүүчү заттарды жана прекурсорлорду ташып 
келүү, ташып чыгаруу, алардын транзити жана өнөр жайда колдонуу республика үчүн 
Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча эл аралык комитет тарабынан бекитилген 
квоталардын чектеринде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды 
көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы (КР БКМК) тарабынан берилүүчү чечимдердин 
негизинде  ишке ашырылат. КР БКМК 2009-жылы Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды 
көзөмөлдөө боюнча агенттиктин (КР БКА) жоюулушунан кийин 2010-жылдын август 
айында түзүлгөндүгүн белгилей кетүү зарыл.  

Республикада баңгизаттык каражаттардын, акыл-эске таасир этүүчү заттардын жана 
прекурсорлордун мыйзамдуу айланышы жаатында мамлекеттик саясатты 
координациялоо боюнча, ошондой эле алардын мыйзамсыз айланышына каршы 
аракеттенүү боюнча жалгыз түзүм болуп саналат жана азыркы учурда окшош функциялары 
бар кандайдыр бир ведомство аралык орган жок.   

Бүгүнкү күндө республикада баңгизаттардын мыйзамсыз айлануусуна каршы КР Өкмөтүнө 
караштуу БКМКдан тышкары, Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик 
кызматы, Мамлекеттик бажы кызматы, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы каршы 
аракет жүргүзөт. 

Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык наркология борбору (КР СМ РНБ) 
тарабынан берилген маалыматтар боюнча 2011-жылы республикада жалпы калк 
арасында баңгизаттарды колдонуунун жайылтылышын иликтөө боюнча  атайын 
изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес.  

Кыргыз Республикасынын калкынын арасында баңгизаттарды керектөөнүн таралышы 
боюнча кырдаалга тез баа берүүгө акыркы жолу изилдөө 2002-жылы UNODC тарабынан 
жүргүзүлгөн. Бул изилдөөлөргө ылайык, республикада баңгизаттарды керектөөчүлөргө 
баа берүү саны 80-100 миң адамды (жалпы калктын 16дан 64  жашка чейинки 
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курактагылар тобунун 2,62 ден 3,27% чейинкини) түзөт, алардын ичинен болжол менен 54 
миң адам (жалпы калктын 16 дан 64  жашка чейинки курактагылар тобунун 1,77%) 
колдонуунун инъекциялык ыкмасын колдонушат. 

Баңгиликке жана баңгизаттардын мыйзамсыз айланышына каршы аракеттенүү боюнча 
Кыргыз Республикасынын Улуттук программасын жана АИВ-инфекциянын эпидемиясын 
жана 2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында анын социалдык-экономикалык 
кесепеттерин алдын алуу боюнча Мамлекеттик программаны аткаруу менен бирге, Билим 
берүү жана илим министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Жаштар иштери боюнча 
министрлик, ошондой эле бир катар бейөкмөттүк уюмдар (ӨЭУ) тарабынан 
өспүрүмдөрдүн жана жаштардын арасында АИВ-инфекцияны жана баңгиликти алдын 
алууга багытталган комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлгөн.  

2011-жылы калк арасында баңгизаттарды көйгөйлүү колдонуунун (БКК) таралышынын 
масштабдарын аныктоо боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Республикада бул өңдүү 
акыркы изилдөө 2006-жылы UNODC колдоосу астында жүргүзүлгөн, анда республикада 
баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөчүлөрдүн саны 26 миң адамды түзгөндүгүн (жалпы 
калктын 100 миңине 495), анын ичинде ПИН – 25 миң адам (жалпы калктын 100 миңине 
476) экендиги аныкталган. 

Республиканын жарандары Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген 
медициналык-санитардык жана медициналык-социалдык жардам алууга укуктарын ишке 
ашырууда тең мүмкүнчүлүктөргө ээ. Республикада калктын медициналык кызматтарга 
жалпы акысыз жеткиликтүүлүгү жок. Акысыз медициналык жардам, дары каражаттары 
жана медициналык багыттагы буюмдар шашылыш медициналык жардам1

ЗАКОН КР, 1999

 көрсөтүүдө 
гана колдонулат. Калган башка учурларда медициналык жардам медициналык милдетт үү 
камсыздандыруунун ( ) негизинде көрсөтүлөт. «Кыргыз Республикасында 
жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамга ылайык, медициналык 
милдеттүү камсыздандыруу тутумуна камтылбаган жактар медициналык, алдын алуу, ден 
соолукту калыптандыруу жана ден соолукту чы ңдоочу тейлөөлөр үчүн чыгымдарды 
өздөрү төлөшөт. Аныкталган жашаган орду жок адамдар шашылыш жана кечиктирүүгө 
болбой турган жардамды гана акысыз ала алышат.  Жумушсуздар, эгер алар медициналык 
милдеттүү камсыздандыруу боюнча расмий түрдө камсыздандырылган болуп эсептелсе, 
медициналык кызматтардын тиешелүү бөлүгүн акысыз алуу укугуна ээ болушат. 

2011-жылы дарыланган бейтаптардын жалпы саны 3 277 (жалпы калктын 100 миңине 
59,4) адамды түзгөн (буга мажбурлап дарылоо алгандар жана ишеним көрсөтүү 
пункттарында болгондор кирген эмес), бул 2010-жылдагыга салыштырганда 17,6%га аз (3 
979) жана 2009-жылдагыга караганда 36%га көп (2 408 адам). Өмүрүндө биринчи жолу 
дарыланууга келип түшкөндөрдүн жалпы саны 1841 адамды түзгөн (2011-жылы 
дарыланган бардык адамдардын 56,2%ы). 

                                                           
1 Мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык, шашылыш көрсөткүчтөр боюнча стационарга келип 
түшкөн бардык оорулууларга шашылыш стационардык жардам өмүрүнө коркунуч келтирүүчү абалдан 
чыгарганга чейин акысыз көрсөтүлөт. 



7 

 

Алардын ичинде 579 адам жатып дарылангандар (стационарда), келип кетип 
дарылангандар (амбулаторияда) 167 адам,  МАТ–1 программаларына катышкандар 1 428 
бейтап, реабилитациялоо программасына катышкандар  1 103 бейтап.  

Республикалык «ЖИКС» борбору тарабынан берилген маалыматтар боюнча акыркы 
жылдарда өлкөдө АИВ-инфекциясынын жаңы учурларынын санынын тез өсүшү 
байкалууда жана Саламаттык сактоонун дүйнөлүк уюмунун (СДУ) /UNAIDS баа берүүсү 
боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү эпидемиянын өсүшүнүн жогорку арымы бар 7 өлкөнүн 
катарына кирет. АИВ-инфекциясынын расмий түрдө катталган учурларынын саны 2009-
жылдагы 2718 учурдан 2011-жылдагы 3887ге чейин 43%га көбөйгөн.  

2012-жылдын 1-январына карата АИВ-инфекциянын 3887 учуру катталган, анын ичинде 
3709 жаран Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында болгон (кумулятивд үү 
түрдө).  Инъекциялык баңгизаттарды колдонуучулар (ИБК) бардыгы болуп 2539, анын 
ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында – 2394 (64,5%) жаран 
катталган. 

ЖИКС менен ооругандар – 437, 539 АИВ-инфекциялуулар каза тапса, алардын ичинде 194 
ЖИКС стадиясында болгон.  

Зыянды төмөндөтүү стратегиясы баңгиликке жана баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга 
каршы аракеттенүү боюнча артыкчылыктар берилүүчү жана ИБК арасында АИВ/ЖИКСтин 
алдын алуу багытындагы республиканын мамлекеттик саясатынын ажырагыс б өлүгү болуп 
саналат.  

ИБК жана АИВ/ЖИКС менен жашаган адамдар (АЖЖА) үчүн кызмат көрсөтүүнү 
жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, мамлекеттик баңгизатка каршы саясатты андан ары жүзөгө 
ашыруу, баңгиликке жана баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы күрөштү күчөтүү 
максатында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун дарылоо-алдын алуу уюмдарында  
шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу пункттарынын (ШАП) тизмеси бекитилген. 
Шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүнүн үлгүсү (стандарты) 
бекитилип, ал шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу боюнча кызмат к өрсөтүүнү жана 
кызматтардын сапатын башкарууга (менеджментине), материалдарды берүү боюнча 
кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөрдү квалификациясына (дасыгына) жана 
кызматкерлердин менен волонтёрлордун коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар 
каралган.  

2011-жылы республикада эл аралык уюмдардын каржылык-техникалык колдоосунда 
зыянды төмөндөтүү программалары боюнча жардам көрсөтүлгөн.  

Кыргыз Республикасынын «Өнөктөштүк тармагы» зыянды төмөндөтүү программаларынын 
Ассоциациясы жана «Зыянды төмөндөтүү түйүнү» бейөкмөт уюмдарынын Ассоциациясы 
өз ишин жигердүү улантып жатышты.  

ИБКлар үчүн көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жакшыртуу максатында «Жашоого 
укук (Право на жизнь)», «Ранс плюс», «Ранар» уюмдарында CARHAP тарабынан иштелип 
чыккан, Кызмат көрсөтүүнүн сапатын башкаруу боюнча инструмент киргизилген.   

2011-жылда бардык укук коргоо органдары тарабынан республикада 1 924 
баңгикылмыштар  аныкталган (аткезчилик (контрабанда) – 61, сатуу максаты жок сактоо – 
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1 155, баңгизаттарды сатып өткөрүү – 533, баңгизаттарды керектөөгө ыктоо – 27, баңги 
өсүмдүктөрүн себүү – 81, көмүскө жайларды (притон) кармоо – 55), баңгизаттарды 
мыйзамсыз айлантуу менен байланышкан кылмыш үчүн 1 128 адам жазык 
жоопкерчилигине тартылган, алардын ичинен 637 адамга карата камакка алуу т үрүндө 
баш коргоо чарасы колдонулган.  

2007-жылдын ортосунан тарта, Жазык-аткаруучулук тутумунун (ЖАТ) мекемелеринде 
түрмөдөгү калктын кыйла деңгээлде жана туруктуу кыскаруу теңдеми байкалып, 2010-
жылдын аягына карата наркологиялык эсепте турган ба ңгизат керектөөчүлөрдүн саны 369 
адамды (анын ичинде 221 баңгизатка көз каранды адамдар) түзгөн.   

Бирок, жазык-аткаруучулук тутумунда эл аралык жана бей өкмөттүк уюмдар («Интер-
Демилге» КФ жана AFEW) тарабынан жүргүзүлгөн бир нече изилдөөлөрдүн 
жыйынтыктарынын негизинде, республиканын пенитенциардык тутумунун 
мекемелеринде анык соттолгондордун жалпы санынын 35%га жакыны ба ңгизаттарды 
анык түрдө керектешсе, алардын ичинде 50%га чейинкиси, башкача айтканда түрмөдөгү 
калктын жалпы санынын 17-18%ке жакыны ИБКлары саналышат. 

2011-жылы республикадагы баңгикырдаал өлкөнүн аймагын Россияга жана Евробиримдик 
өлкөлөрүнө баңгитранзиттик өткөөл (коридор) катары колдонуу боюнча эл аралык 
баңгикоомдоштуктардын ишмердүүлүгүнүн жандануусу менен мүнөздөлгөн.   

Афгандык баңгитрафик жана анын Тажикстандын аймагы аркылуу транзити республикада 
баңгиликтин катылышынын негизги очогу болуп кала берүүдө. 

Республиканы Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) өлкөлөрү менен 
байланыштырып туруучу өнүккөн чектеш жана трансконтиненталдык темир жол жана 
автомобиль жолдорунун, аба каттамдарынын болушу ага ыңгайлуу шарт түзүүдө.  

Афгандык баңгитрафиктин негизги каттамдары республиканын түштүк чек аралары 
аркылуу өтөт жана алардын дээрлик бардыгы Ош облусуна алып барат да, андан ары 
Жалал-Абад облусу аркылуу баңгизаттар өлкөнүн түндүгүнө жөнөтүлүп, анын агымы 
батышты көздөй жылат.   

Республикага баңги каражаттарынын келип түшүүсүнүн жана транзитинин негизги 
каттамдары бөлүп, Кызыл-Арт, Алтын-Мазар, Баткен жана Ходжент багыттары эсептелет. 

Мындан тышкары, республикада каннабис тобундагы баңгизаттардын чийки заттык 
базасы орто эсеп менен 10 миң гектарды түзөт, ал эми 55 миң гектардан ашуун 
тилкелерде амфетамин катарындагы «меткатинон»/«эфедрон» өбөлгөлөөчүсүн 
(стимуляторун) даярдоо үчүн чийки зат болуп эсептелген кырк муун эфедрасы өсөт. 

Кыргыз Республикасынын бардык укук коргоо органдары тарабынан 2011-жылы 
мыйзамсыз айлантуудан 45 тонна 729 килограмм 749 грамм баңги заттык каражаттар, 
акыл-эске таасир этүүчү заттар жана прекурсорлор алынган, бул 2010-жылдын ушул 
мезгилине салыштырмалуу  (8 тонна 340 кг 400 гр.) 37 тонна 789 килограмм 307 граммга 
көп. 

Соңку үч жылда баңгизаттарга чекене баалардын өзгөрүүсү байкалган эмес. Алсак, 1 
грамм апийим үчүн чекене баа 1,1-2,2 $, героин – 12,8-14,9 $ (1 гр.), марихуана (1 стакан 
200 гр.) – 6,4-8,5 $, гашиш (1 кутуча 20 гр.) – 42,5-53,2 $ чегинде катталган. 
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НЕГИЗГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУЛАР 

1. БАҢГИСАЯСАТ: МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ, СТРАТЕГИЯЛАР ЖАНА 
ЭКОНОМИКАЛЫК ТАЛДОО 

1.1. Киришүү 
Баңгизаттарды мыйзамсыз айланууга каршы аракет жасоо – Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик саясатынын маанилүү бөлүгүнүн бири болуп саналат. Баңгиликке жана 
баңгизат бизнесине каршы аракеттенүү чөйрөсүндө майда кылмыштарды жасагандыгы 
үчүн баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн артынан түшүүдөн – баңгитрафикти  кадам сайын 
көзөмөлдөөчү уюшкан кылмыштуулукту жана сатып өткөрүүнүн бутактанган тармагын жок 
кылууга  этап сайын өтүү жагы камсыз кылынып жатат.  

1.2. Укуктук тутум 
Кыргыз Республикасы эл аралык ченемдерге жана Бириккен Улуттар Уюмунун 1961, 1971 
жана 1988-жылдардагы баңгизаттарга каршы Конвенцияларынын талаптарына ылайык 
иштелип чыккан, баңгизаттардын айлануусун жана ага жакын көйгөйлөрдү көзөмөлдөө 
чөйрөсүндө мыйзамдык жана башка укуктук-ченемдик базага ээ, ал республикага 
баңгизаттардын мыйзамсыз айланышына каршы аракет жасоонун эл аралык жараянына 
биригүүгө мүмкүнчүлүк берген. 

1998-жылы көзөмөлдөнүүчү заттарды мыйзамдуу айлантуунүн бирдиктүү тартибин жана 
баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы аракет жасоонун чараларын белгилөөчү 
Борбордук Азиядагы эң биринчи «Баңгизаттык каражаттар, акыл-эске таасир этүүчү заттар 
жана прекурсорлор жөнүндө» Мыйзам кабыл алынган.  

Бүгүнкү күндө баңгизаттардын айлануу чөйрөсүндөгү укуктук мамилелерди жөнгө салуучу, 
колдонулуп жаткан мыйзамдардын ичинен Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин (УК 
КР, 1997.), «Баңгизаттык каражаттар, акыл-эске таасир этүүчү заттар жана прекурсорлор 
жөнүндө» Мыйзамды (ЗАКОН КР, 1998), КР Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө 
Кодексин (КоАО КР, 1998) белгилей кетүү зарыл.  

«Баңгизаттык каражаттар, акыл-эске таасир этүүчү заттар жана прекурсорлор жөнүндө» 
Мыйзам жоопкерчиликти жана баңгизаттык каражаттарды, акыл-эске таасир этүүчү 
заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз айлантууга жана кыянаттык менен колдонууга 
каршы багытталган чаралардын тутумун белгилейт, бул мыйзамды колдонуу менен 
байланыштуу юридикалык жактардын жана жарандардын укуктарын жана милдеттерин 
аныктайт.  Ошондой эле бул мыйзам баңгизаттык каражаттардын мыйзамдуу айлануу 
чөйрөсүндө ишмердүүлүктү лицензиялоонун эрежелерин аныктайт.  

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде (УК КР, 1997.) баңгизаттар менен 
байланышкан төмөнкү жосундарды жасагандыгы үчүн жоопкерчилик каралган:  

- баңгизаттарды сатуу максатын көздөбөгөн мыйзамсыз операциялар (даярдоо, 
сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү) (246-статья);  
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- башкага берүү же баңгизаттарды сатып алуу максатында жасалган ушундай эле 
жосундар (247-статья);  

- уурдоо же опузалап талап кылуу жолу менен баңгизаттык каражаттарына же акыл-
эске таасир этүүчү заттарга ээ болуу (248-статья);  

- баңгзат каражаттарын же акыл-эске таасир этүүчү заттарды колдонууга тартуу (249-
статья);  

- баңгизаттарын камтыган өсүмдүктөрдү айдоо жана өстүрүү (250-статья);  

- баңгизаттык каражаттарын, акыл-эске таасир этүүчү заттарды же прекурсорлорду 
өндүрүүнүн жана мыйзамдуу айлануунун белгиленген эрежелерин бузуу (251-
статья);  

- баңгизаттык каражаттарын же акыл-эске таасир этүүчү заттарды колдонуу үчүн 
көмүскө жайларды уюштуруу же кармап туруу (252-статья);  

- баңгизаттык каражаттарды же акыл-эске таасир этүүчү заттарды алууга укук берген 
рецепттерди же башка документтерди мыйзамсыз берүү же окшотуп жасоо (253-
статья). 

Мындан тышкары, Жазык кодексинде жашы жетелектерди коомчулукка каршы 
аракеттерди жасоого, анын ичинде баңгизаттык каражаттарын керектөгө тартуу үчүн 
жазык жоопкерчилиги каралган статья бар (157-статья). 

1.  Баңгизаттарды башкага берүү максатын көздөбөгөн жосундарды жасагандыгы үчүн КР 
жарандарынын жазык жоопкерчилиги 16 жаштан (башкага берүү максатында 14 
жаштан (статья 18 УК КР)) башталат. Баңгизаттар менен байланыштуу жосундар үчүн 
жазалардын мөөнөтү айып салуудан тартып, мүлкүн конфискациялоо менен 
эркиндигинен он беш жылга ажыратууга чейин өзгөрүп турат. 

2.  КР Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексинде төмөнкү 
администрациялык укук бузуулар үчүн жоопкерчилик каралган: 

- 91-2-статья. Сатып өткөрүү максаты жок баңгизаттык каражаттарын, же болбосо 
акыл-эске таасир этүүчү заттарды көп эмес өлчөмдөрдө мыйзамсыз даярдоо, сатып 
алуу, сактоо, ташып жеткирүү же кайра жөнөтүү; 

- 91-3-статья. Баңгизаттык каражаттарын, акыл-эске таасир этүүчү заттарды же 
прекурсорлорду өндүрүүнүн белгиленген эрежелерин жана мыйзамдуу айлантууну 
бузуу; 

- 191-статья. Тыюу салынган баңги заттуу өсүмдүктөрдү көп эмес өлчөмдө айдоо же 
өстүрүү, жапайы өскөн баңги заттуу өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча чараларды 
көрбөө; 

- 366-статья. Коомдук жайларда баңгизаттык каражаттарын же акыл-эске таасир 
этүүчү заттарды колдонуу, спирт ичимдиктерин ичүү же коомдук жайларда 
адамдык беделди булгап мас, абалында жүрүү. 
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Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын баңгизаттык каражаттарды айлантуу менен 
түздөн-түз байланышкан мыйзамдарын белгилей кетүү зарыл – “Кыргыз 
Республикасындагы АИВ/ЖИКС жөнүндө” (ЗАКОН КР, 2005) Мыйзам жана “Дары-дармек  
каражаттары жөнүндө” (ЗАКОН КР, 2003) Мыйзам. 

“Кыргыз Республикасындагы АИВ/ЖИКС жөнүндө” Мыйзам Кыргыз Республикасынын 
аймагында АИВ/ЖИКСтин таралышын алдын алуу, АИВ/ЖИКС менен жашап жаткан 
адамдардын укуктарын коргоо чараларынын тутумун, эл аралык укуктун ченемдерине 
ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана улуттук коопсуздукту укуктук 
жөнгө салуу маселелеринин тартибин аныктап турат. 

“Дары-дармек  каражаттары жөнүндө” Мыйзамда медицинада дары-дармек каражаттары 
катары колдонулуучу жана мамлекеттик к өзөмөлгө алынууга тийиштүү болгон 
баңгизаттык каражаттарды жана акыл-эске таасир этүүчү заттарды мамлекеттик каттоого 
алуу аталган каражаттарды КР “Баңгизаттык каражаттар, акыл-эске таасир этүүчү заттар 
жана прекурсорлор жөнүндө” Мыйзамында аныкталган тартипте тиешелүү тизмеге 
киргизүү менен коштолот деп көрсөтүлгөн.   

 Өлкөдө колдонулуп жаткан ченемдик-укуктук база дарыканалык тармак аркылуу сутка 
убактысы боюнча эркин, чектөөсүз шприцтерди жана ийнелерди сатып алууга уруксат 
берет, шприцтерди жана ийнелерди алмаштыруу программаларын сатууга тыюу салууну 
камтыбайт. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды керектөө тармагындагы 
укуктук тутумунда бир катар ченемдик-укуктук актылар колдонулат:  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында баңги каражаттарды, 
акыл эске таасир этүүчү заттарды жана прекурсорлорду эсепке алуу, сактоо жана колдонуу 
тартиби жөнүндө” (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 54, 2011) токтому, анда 
саламаттык сактоо уюмдарында жана дарыкана уюмдарында, ошондой эле илимий-
изилдөө уюмдарында жана ведомстволук тиешелүүлүгүнө жана менчигинин түрүнө көз 
карандысыз, окуу жайларында баңгизаттык каражаттарды, акыл эске таасир этүүчү 
заттарды жана прекурсорлорду эсепке алууну, сактоону жана колдонууну уюштурууга 
коюлган талаптарды белгилейт. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында көзөмөлдөнүүгө тийиш 
болгон баңгизаттык каражаттары, акыл эске таасир этүүчү заттар жана прекурсорлор 
жөнүндө» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 543, 2007) токтомунда төмөнкүлөр 
бекитилген: 

-  заттарды баңгизаттык каражаттарына, акыл эске таасир этүүчү заттарга же 
прекурсорлорго таандык кылуу критерийлери; 

- Кыргыз Республикасында көзөмөлгө алынууга тийиш болгон баңгизаттык 
каражаттарынын, акыл эске таасир этүүчү заттардын жана алардын 
прекурсорлорунун улуттук тизмелери.  Бул Тизмеге ылайык баңгизаттык 
каражаттардын жана акыл эске таасир этүүчү заттардын «чакан өлчөмү»  
баңгизаттын бир суткага чейинки бир дозасын (героин –  1 гр. чейин, апийим – 3 гр. 
чейин, марихуана – 20 гр. чейин) түзөт. “Чоң өлчөмү” суткалык 1 (бир) дозадан 
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суткалык 30 (отуз) дозага чейинкини кошо камтуу менен т үзүлөт. “Өтө чоң өлчөмү” 
суткалык 30 (отуз) дозадан ашык жана андан да жогорку өлчөмдү түзөт. 

- баңги каражаттарын, акыл эске таасир этүүчү заттарды жана прекурсорлорду 
камтуучу, Кыргыз Республикасынын аймагында аларды себүүгө жана өстүрүүгө 
тыюу салынган өсүмдүктөрдүн тизмеси; 

- мыйзамсыз айлантуу администрациялык же кылмыш жоопкерчилигине алып келе 
турган баңгизаттык каражаттарынын, акыл эске таасир этүүчү заттардын жана баңги 
каражаттарын камтуучу өсүмдүктөрдүн өлчөмдөрү ; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында ээсиз калган, ташталган, жоголгон (табылган) 
же мыйзамсыз айлантуудан тартып алынган баңгизаттык каражаттарын, акыл эске 
таасир этүүчү заттарды жана прекурсорлорду колдонуу тартиби жөнүндөгү жобо; 

- мыйзамсыз айлантуу администрациялык же жазыктык жоопкерчиликке 
дуушарлантуучу баңгизаттык каражаттардын, акыл эске таасир этүүчү заттардын, 
прекурсорлордун жана баңги заттуу өсүмдүктөрдүн өлчөмдөрүн аныктоонун 
критерийлери. 

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында баңгизаттык 
каражаттарды, акыл эске таасир этүүчү заттарды, прекурсорлорду айлантууга 
мамлекеттик көзөмөлдү ишке ашыруунун эрежесин бекитүү жөнүндө» 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ КР № 466, 2004) токтому, анда  баңгизаттык каражаттарды, акыл 
эске таасир этүүчү заттарды, прекурсорлорду айлантууга мамлекеттик көзөмөлдү 
(мындан ары - мамлекеттик көзөмөл), ошондой эле мыйзамсыз айлантуудан алып 
коюлган заттар менен каражаттардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүнүн ишке ашыруу 
тартибин аныктайт. 

2011-жылы республиканын баңгизаттык каражаттарды, акыл эске таасир этүүчү заттарды, 
прекурсорлорду айлантуу чөйрөсүн жөнгө салуучу мыйзамдарында төмөнкүдөй 
өзгөрүүлөр келип чыкты: 

- Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын администрациялык 
жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө” (ЗАКОН КР, 2011) Мыйзамы кабыл алынып, ал баңгизаттарды 
көзөмөлдөө боюнча кызматтын ишинин укуктук негиздерин калыбына келтирүү 
жана баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча маселелерди таасирдүү чечүүнүн 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын маселелери“ 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 132, 2012) токтому чыккан, анда Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча 
мамлекеттик кызмат жөнүндө жобо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматта кызмат өтөө жөнүндө 
жобо, Тартип уставы жана КРдин Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды көзөмөлдөө 
боюнча мамлекеттик кызматтын башкаруу схемасы бекитилген. 
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- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Баңгизаттык каражаттарын, акыл эске таасир 
этүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз айлантууга каршы аракет боюнча 
кошумча чаралар жөнүндө” (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 654, 2011) 
токтому, анда Баңгизаттык каражаттарын, акыл эске таасир этүүчү заттарды жана 
прекурсорлорду көзөмөлдөө боюнча Мамлекеттик координациялык комитеттин 
курамы, ошондой эле Комитет жөнүндө жобо жана  Комитеттин кызматтары 
боюнча курамы бекитилген. 

1.2.1. 2011-жылы мыйзамдарды ишке ашыруу 
Бүтүндөй алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары баңгизаттар жана 
баңгизатттарды керектөө менен байланышкан маселелерин эл аралык үлгүлөрүнө туура 
келет. Баңгизат чогултуунун чөйрөсүндө ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү 
кырдаалдын өзгөрүүсү жана зарылчылыгына жараша болот.  

Баңгизатттарды керектөө жана мыйзамдарды аткаруу чөйрөсүндө мыйзамдуулукту сактоо 
боюнча атайын изилдөөлөр  жүргүзүлгөн эмес жана бул чөйрөдө мыйзамдарды аткарбай 
коюу учурлары Отчёттун түзүүчүлөрүнө жеткиликтүү эмес. 

1.3. Баңгизаттарга каршы күрөшүү тармагындагы улуттук 
стратегия жана координация  

1.3.1. Улуттук стратегия 
КР Өкмөтүнө караштуу БКМК тарабынан баңгизатка каршы улуттук саясаттын 
координатору катары республиканын министрликтери жана ведостволору, бейөкмөттүк 
жана эл аралык уюмдардын эксперттер менен биргеликте 2010-жылы программалык 
документ – КРдин баңгизаттарга каршы саясаттын Концепциясы жана 2015-жылга чейинки 
мезгил аралыгында аны ишке ашыруу Планы иштелип чыккан. Азыркы учурда 2015-жылга 
чейинки мезгил аралыгында КРдин баңгизаттарга каршы саясаттын Концепциясы анын эл 
аралык үлгүлөргө ылайык келкелээрин аныктоо боюнча UNODC экспертизасында жатат, 
андан кийин ал келерки жылдын ичинде бекитилүүгө тийиш. 

Баңгизаттарга ушул каршы концепцияны турпаттык жактан иш-чаралардын матрицасы иш-
чаралардын мазмунун, аткаруучуларды, аткаруу мөөнөттөрүн жана күтүлүүчү 
жыйынтыктарын көрсөтүү менен, 61 пункттан турат. Ал пункттар түзүмдүк жактан негизги 7 
блокторго бөлүнгөн: 

- Баңгиликтин таркалышын жана аны менен байланыштуу мыйзам бузууларды 
алдын алуу  боюнча максат ченемдүү багыттагы иштерди жүргүзүү; 

- Баңгизатка көз каранды адамдарды дарылоонун, ошондой эле медициналык жана 
социалдык-психологиялык жактан реаблитациялоонун жа ңы ыкмаларын менен 
каражаттарын киргизүү; 

- Баңгизаттардын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүү; 

- Баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүүгө укук коргоо органдарынын 
күч-аракеттерин топтоштуруу; 

- Баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүүдө эл аралык кызматташтык; 
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- Зыянды төмөндөтүү; 

- Баңгизаттарды кыянаттык менен керектөөдөн келип чыккан өлүмдүүлүктү 
төмөндөтүү. 

КРдин баңгизаттарга каршы ушул Концепциясы өлкөдөгү баңгизат кырдаалына таасирдүү 
мамлекеттик жана социалдык көзөмөлдү орнотуу, калктын баңгизатка көз каранды 
болушун,  аны менен байланыштуу кылмышкерликтин деңгээлин төмөндөтүү, 
мамлекеттик башкаруу органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, коомдук 
уюмдардын баңгизатка каршы ишмердигин мобилизациялоону жана координациялоону 
камсыз кылуу, баңгиликтин таралышына жана баңгизаттарды мыйзамсыз айланышына 
каршы туруунун ченемдик-укуктук негиздерин өркүндөтүү максатын көздөйт. Анда 
стратегиялык жана тактикалык мүнөздөгү милдеттер, баңгиликти алдын алуунун 
мамлекеттик саясатынын чечүүчү багыттары, баңгизаттык каражаттарына суроо-талапты 
кыскартуу, баңгизаттарды мыйзамсыз иштеп чыгууга сунуш кылуу жана айлантуусуна 
каршы күрөшүү зыян менен жана өлүмдүүлүктү кыскартуу милдеттери чагылдырылган.  

1.3.2. Иштеп чыгуулар 
Кыргыз Республикасында 2005-жылдан тарта, 2011-жылдын башына чейин Кыргыз 
Республикасынын 2010-жылга чейинки мезгилде баңгиликке жана баңгизаттарды 
мыйзамсыз айлантуу боюнча Улуттук программасы ишке ашырып келген. Бул программага 
баа берүү тууралуу маалымат 2011-2015-жылдардын аралыгында Баңгизатка каршы жаңы 
концепцияда берилет. 

 Республикада АИВ-инфекцияны, баңгиликти, тамеки тартууну алдын алуу, өспүрүмдөр 
менен жаштарда жашоонун сергек мүнөзүн калыптандыруу, ошондой эле баңгизаттарга 
талапты төмөндөтүүгө жана зыянды төмөндөтүүгө багытталган программаларды түзүү 
менен түздөн-түз байланышкан мыйзамдык-ченемдик актылар кабыл алынган жана ишке 
ашырылып жатат. 

Алардын ичинде: 

1.  2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ/ЖИКС эпидемиясынын жана анын 
социалдык-экономикалык залалдарын алдын алуу боюнча мамлекеттик программа 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 498, 2006). АИВ-инфекциянын инъекциялык 
жол менен андан ары жайылтылышын алдын алуу, ошондой эле, баңгизаттарды кабыл 
алуудан келип чыккан зыянды төмөндөтүү программанын негизги артыкчылыктарынын 
бири болуп саналат; 

2.  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун 
тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө» (ЗАКОН КР, 2006) Мыйзамы 
төмөнкүлөрдү карайт: 

- тамеки жана тамеки заттарын өндүргөн, сатып өткөргөн жана чеккен учурда анын 
зыяндуу таасиринен жарандардын ден соолугун коргоо боюнча чараларды камсыз 
кылуу; 

- тамеки заттарынын калк тарабынан керектелишин азайтууга м үмкүнчүлүк берүүчү 
шарттарды түзүү; 
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- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген талаптарга ылайык 
келүүчү тамеки заттарын өндүрүүнү жана сатып өткөрүүнү камсыз кылуу; 

-  тамеки чегүүнүн таркалышын азайтуу боюнча макулдашылган иш-чараларды 
жүргүзүү болуп саналат. 

3.  "2011-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында дене тарбияны жана спортту 
өнүктүрүүнүн артыкчылыктары" концепциясы (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 
684, 2011), анда жаштардын эс алуусун уюштуруу боюнча иш-чаралар, жашаган жери 
боюнча балдар жана өспүрүмдөр менен спорттук эс алууну уюштуруу боюнча 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөндүрүү, аймактарда, дене 
тарбиясын өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу, мезгилдүү басылмаларда,  жума 
сайын теле/радио берүүлөрдү уюштуруу, жашоонун сергек мүнөзүн үгүттөөчү 
жарнамалык баннерлерин жайгаштыруу, мектептерде, жогорку окуу жайларда ж.б. 
дене тарбиясы жана спорт боюнча минималдык үлгүлөрдү иштеп чыгуу каралган.  

1.3.3. Координациялоо 
Республикада КРдин Өкмөтүнө караштуу БМК баңгизаттык каражаттарды, акыл-эске 
таасир этүүчү заттардын жана прекурсорлордун мыйзамдуу айлантуу тамрагындагы 
мамлекеттик саясатты координациялоо, ошондой эле алардын мыйзамсыз айланышына 
каршы аракет жасоо боюнча жалгыз турпат болуп саналат жана азыркы учурда ага окшош 
функциялары бар кандайдыр бир ведомстволор аралык орган жок. 

Бекитилген «КРдин БКМК жөнүндө Жобого» ылайык, КР БКМК баңгизаттык 
каражаттардын, акыл-эске таасир этүүчү заттардын жана прекурсорлордун мыйзамдуу 
айлануу тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, ошондой эле алардын 
мыйзамсыз айланышына каршы аракет жасоо стратегияны иштеп чыгып, сунуштарды КР 
Президентине жана Өкмөтүнө киргизет. 

Ошондой эле, КР Өкмөтүнө караштуу БКАК баңгизат саясат тармагындагы токтомдордун, 
мыйзамдардын жана стратегиялардын долбоорлорун иштеп чыгат жана өлкө 
жетекчисинин кароосуна киргизет,  аталаган тармакта колдонулуп жаткан мыйзамдарга 
өзгөртүү менен толуктоолорду киргизет. 

Адегенде БКМК тарабынан иштелип чыгуучу жана демилгеленүүчү ар бир мыйзам 
долбоору ишке ашыруунун төмөнкүдөй этаптарын басып өтөт: 

1.  Республикалык министрликтер жана ведомстволор менен макулдашуу; 

2.  КРдин Өкмөтүнүн тиешелүү токтомунун долбоорун кабыл алуу жолу менен КРдин 
Өкмөтү тарабынан жактыруу. 

3.  КРдин ЖКнын жөнөтүү: 

- КРдин ЖКнын профилдик комитеттеринде карап чыгуу 

- КР ЖК пленардык отурумунда карап чыгуу 

- КРдин Мыйзамын кабыл алуу 

4.  КРдин Президентинин кол коюусуна жөнөтүү. 
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1.4. Бюджет жана каржылоо маселелери  
КРдин баңгизаттардын мыйзамсыз айлануусуна каршы күрөшүп жаткан КРдин 
компетенттүү (иш билги) түзүмдөрүн каржылоо республикалык бюджеттин 
каражаттарынын эсебинен ике ашырылат, ал жыл сайын КРдин Жогорку Кеңеши 
(парламенти) тарабынан бекитилет. Муну менен бирге, баңги кылмыштуулук менен 
күрөшүү жана баңгиликти алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүүгө каралган 
каражаттар республиканын тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун 
бюджеттерине киргизилет.  

АИВ/ЖИКС, методон менен алмаштыруу терапиясы (МАТ) боюнча максаттуу 
программаларды каржылоо донорлордун, эл аралык уюмдардын ж.б. каражаттарынын 
эсебинен ишке ашырылат. 

Жылдык бюджетке киргизилип, КРде баңгизаттардын мыйзамсыз айланышына каршы иш 
жүргүзүп жаткан тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан бөлүнүүчү каржылык 
каражаттарынын өлчөмү жөнүндө маалыматтар ачык болуп саналат. 

Мисалы, баңгизаттык каражаттардын, акыл-эске таасир этүүчү заттардын жана 
прекурсорлордун айлануусу менен күрөшүп жаткан тармактагы адистештирилген укук 
коргоо органы болуп саналган БКМК бюджети 2011-жылы 95 млн. 107 миң сомду (1 млн. 
585 миң 116 евро) түздү. 

Муну менен бирге, Кыргыз Республикасында, БКМКдан тышкары, баңгизаттык 
каражаттардын мыйзамсыз айлануусуна каршы күрөшүү менен ИИМдин, УКМКнын, 
ЖАМКнын, турпаттык тармактарга Чек ара кызматы да күрөш жүргүзөт.  

Мындай жагдай республикалык масштабда баңгизаттардын дал ошол мыйзамсыз 
айлануусу менен күрөшүүгө багытталган айрым подстатъяларды көрсөтүлгөн ар бир 
мамлекеттик ведомствонун жалпы бюджетинен аныктап чыгууну татаалдантат. 
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2.  БҮТҮНДӨЙ КАЛК АРАСЫНДА ЖАНА АЙКЫН МАКСАТТУУ 
ТОПТОРДУН АРАСЫНДА БАҢГИЗАТТАРДЫ КЕРЕКТӨӨ 

2.1. Киришүү 
«Калк арасында баңгизаттарды керектөө» көрсөткүчү бүтүндөй калк арасында жана айкын 
максаттуу топтордун арасында баңгизаттарды керектөөнүн көлөмү, таралышы жана 
үлгүлөрү моделдери боюнча анык жана салыштырмалуу маалыматты берет.  Бүтүндөй 
калк арасында баңгизаттарды керектөөнү иликтөө боюнча изилдөөлөр 2011-жылы 
жүргүзүлгөн эмес. Ошондой эле мектеп окуучуларынын жана башка атайын максаттуу 
топтордун арасында көрсөтмөлүү (репрезентативдүү) изилдөө жүргүзүлгөн жок. 

2.2. Калк карасында баңгизаттарды керектөө 
2011-жылы калк арасында баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөнүн таралышынын 
масштабдарын аныктоо боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. 

2002-жылы UNODC тарабынан КРдин калкынын арасында баңгизаттарды керектөөнүн 
таралышы боюнча кырдаалга тез баа берүүгө изилдөө жүргүзүлгөн. Ошол изилдөөгө 
ылайык, республикада баңгизат керектөөчүлөрдүн баа берүү саны 80-100 миң адамды 
(жалпы калктын 16дан 64 жашка чейинки курактагылар тобунун 2,62ден 3,27% чейинкини) 
түзөт, алардын ичинен болжолу 54 миң адам (жалпы калктын 16дан 64  жашка чейинки 
курактагылар тобунун 1,77%) колдонуунун инъекциялык ыкмасын практикалайт.  

Республикада бул өңдүү акыркы изилдөө 2006-жылы UNODC колдоосу менен жүргүзүлүп, 
анда республикада баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөчүлөрдүн саны 26 миң адамды 
түзгөндүгүн (жалпы калктын 100 миңине 495), анын ичинде ИБК – 25 миң адам (жалпы 
калктын 100 миңине 476) экендиги аныкталган. 

Аталган изилдөөнүн жыйынтыктары жөнүндө башка маалымат Отчёттун түзүүчүлөрүнө 
жеткиликтүү эмес. 

2.3. Жаштар арасында баңгизаттарды керектөө 
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык 
(www.stat.kg) 2011-жылдын 1-январына карата абал боюнча 14-28 жаштагы жаш 
адамдардын жалпы саны 1 684 450 адамды (КР калкынын 30,8%), анын ичинде 849 418 
эркектерди, 835 032 аялды түзөт. 

10-14 жаштагы балдар – республиканын калкынын 9% (514 945 адам). 

Окуп жаткан жаштар (жогорку класстар, ЖОЖдор, атайын орто окуу жайлары, техникалык 
окуу жайлар) жаштардын жалпы санынын 44,8%  (742 550 адам) түзөт. 

КР Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык наркология борборунун (РНБ) 
2012-жылдын 1-январына карата маалыматтар боюнча 14-28 жаш курагындагы баңгизат 
керектөөчүлөрдүн расмий катталган саны 2497 адамды, анын ичинде 2278 эркекти (91,2%) 
жана 316 аялды (8,8%) түзөт. (опиад баңгизаттарын керектөөчүлөр – 1467 (187 аял), ИБК – 
1030 (134 аял). Наркологиялык каттоодо 22 жашы жете элек өспүрүм турат. 

http://www.stat.kg/�
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«Ментор» фонду жүргүзгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча 
www.mentorfoundation.org (изилдөөнүн тандап алуусу 1500 адамды түзгөн), 
баңгизаттарды керектөө башталган минималдуу жаш курак 10-12 жашты (5-7 класс) түзгөн. 
2012-жылдын 1-январына карата маалыматтар боюнча АИВ-оң чыккан 15-29 жаштагы 
жаштардын саны АЖА менен катталгандардын жалпы санынан 1 126 адамды (36%), 
алардын ичинде 704 эркекти жана 422 аялды түздү.  

2006-жылы Бишкек шаарынын, Жалал-Абад, Ош жана Ысык-Көл облустарынын 
мектептеринде 15-16 жаштагы мектеп окуучуларынын арасында ESPAD т үзөтүлгөн 
сурамжылоосун колдонуу менен жашырын (анонимдүү) жүргүзүлгөн изилдөө 
(сурамжылоо) көрсөткөндөй, жок дегенде бир жолу марихуана препараттарын 
суралгандардын 2,4%ы, ингалянттарды респонденттердин 3,7%, ал эми марихуананы 
туруктуу керектөөчүлөр (40 жолудан ашык) суралгандардын 0,5%ы экендигин аныктаган. 
Мектеп окуучуларынын 15,2%ы жок дегенде бир жолу алкоголь ичимдигин, суралган 
окуучулардын 2,6%ы алкоголь ичимдиктерин дээрлик күн сайын ичээрин белгиленген 
жана 1,8%ы күчтүү алкоголь ичимдигин 11 жашка чейинки куракта ичкен деп жооп 
беришкен.  Ошондой эле, окуучулардын 12,7%ы өз өмүрүндө жок дегенде бир жолу 
тамеки чегүүнү байкап көргөнү аныкталган, 2,6%ы тамекинин туруктуу чегүүчүлөрү жана 
0,4%ы насвайды үзгүлтүксүз колдонуучулар болуп саналат2

2007-жылдын май айында ЮНИСЕФтин демилгеси менен өлкөнүн бардык аймактарында 
өспүрүмдөрдүн жана жаштардын арасында АИВ/ЖИКС, баңгилик, тамеки чегүү, 
алкоголизм жана сексуалдык жүрүш-туруш маселелери боюнча жаштардын билимдерин, 
мамилелерин жана түшүнүктөрүн аныктоо боюнча улуттук изилдөө жүргүзүлгөн. 5-7-
класстын окуучуларынын арасында жалпы сандын 0,3%ы (15 000 ден 5 адам) 
баңгизаттарды байкап көрүшкөн. Баңгизаттарды байкап көрүшкөн жогорку класстын 
окуучуларынын саны 1,3%ды (2 000 адамдан 26 адамды) түзгөн.  

. Суралгандардын 6,2%ы 
тамекини 11 жаш же андан төмөн куракта тартып көрүүгө аракет кылышкан. 

Кесиптик окуу жайлардын окуучуларынын арасында мындайлардын үлүшү 3%ды же 200 
дөн 6 адамды түзгөн. Орточо алганда, баңгизатты биринчи байкап көрүү 10-14 жаш 
курагында белгиленген. Респонденттердин бардык топтору үчүн баңгизаттарды байкап 
көрүүнүн башкы себеби, кызыгуу болгон. Баңгизаттарга болгон мамиле, бүтүндөй алганда, 
суралгандардын бардык топторунун арасында терс болгон жана эгерде анын жакын досу 
баңгизатка көз карандылыкка дуушар болгон учурда, мектептин жана кесиптик окуу 
жайлардын окуучуларынын көпчүлүгү аны баңгизаттарды таштоого ынандырууга аракет 
кылышат (Mentor Foundation, 2010). 

“Ментор” Фонду (Англия) тарабынан 2009-жылы Кыргыз Республикасында, Литвада, 
Россияда, Румынияда жана Хорватияда жашы жете электердин психоактивдүү заттарды 
(ПАЗ) колдонуусуна алдын ала эскертүүсүнө (превенциясына) багытталган «Сенин 

                                                           
2 Психоактивдүү заттар акиташ, ар кандай өсүмдүктөрдүн күлү жана суу менен аралаштырылган тамекинин 
махорка сортунан даярдалат.Өзгөчө жыты жана дамы бар жашыл кичинекей тоголокчону элестетет. 
Насвайдын анча көп эмес бөлүгү төмөнкү эрин менен тиш бүлөсүнүн ортосуна салынат. Аны колдонууда 
никотин менен уулануунун белгилери: ооздогу кичине күйгүзүү, анча байкалбаган баш айлануу билинет. 

http://www.mentorfoundation.org/�
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тандооң» программасынын таасирдүүлүгүнө баа берүү өткөрүлгөн. Изилдөөгө 5 өлкөдөн 
123 мектеп, анын ичинде Кыргыз Республикасынан 25 мектеп катышкан. 

Кыргыз Республикасынан катышкан окуучулардын саны 1 562 адамды, алардын ичинде 
46,6% балдар түзгөн, орточо курагы 13,4 жаш. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча алкоголду 
жок дегенде бир жолу 39%, тамекини – 19% байкап көргөнү аныкталган, баңгизаттын 
бардык башка түрлөрүн айкын максаттуу топтордун 11,2%ы колдонгондугун көрсөттү. 

“Ментор” Фонду (Англия) тарабынан 2009-2010-жылы Кыргыз Республикасында, Литвада, 
Россияда, Румынияда жана Хорватияда жашы жете электердин психоактивдүү заттарды 
(ПАЗ) керектөөсү алдын ала эскертүүсүнө багытталган «Сенин тандооң» программасынын 
таасирдүүлүгүнө баа берүү өткөрүлгөн. Изилдөөгө 5 өлкөдөн 123 мектеп, анын ичинде 
Кыргыз Республикасынан 25 мектеп катышкан. 

Кыргыз Республикасынан катышкан окуучулардын саны 1 562 адамды, алардын ичинде 
46,6% балдар түзгөн, орточо курагы 13,4 жаш. (2-1 таблицасын карагыла). 

Таблица 2-1 Өмүрүндө бир жолу алкоголду, тамекини жана баңгизатты колдонгондугу тууралуу билдирген 
окуучулардын саны 

Бардыгы: 
Колдонуу: 

алкоголду Тамеки баңгизаттын 
бардык түрлөрүн каннабисти башка 

баңгизаттарды 

1562 
адам 39.0% 19.0% 11.2% 1.2% 0.9% 

 

Аймактык GIZ  программасы тарабынан 2010-жылы 8 сынактык (пилоттук) аймакта 
баңгизаттарын инъекциялык колдонуу менен керектөөгө  байланышкан билимдерди, 
мамилелерди жана көндүмдөрдү базалык изилдөө жүргүзүлгөн. 10-24 жаш курактагы 
респонденттерди сурамжылоо изилдөөнүн ыкмасы болуп саналган. 10-15 жаштагылардын 
арасында 125 улан жана 119 кыз, 16-24 жаштагылардын арасында 248 эркек жана 308 аял 
суралган. Бул изилдөө аныктагандай, 16-24 жаштагы 95,3% эркек жана 93,5% аял 
баңгизаттарды кан тамырга саюу менен байланышкан АИВ-жуктуруп алуу тобокелдигин 
туура айтып бере алышкан. Баңгизаттарды керектөө тобокелдигине туш болгон 10-15 жаш 
курагындагы жаштардын үлүшү уландарда 23,2%ды жана кыздарда 22,7%ды: 16-24 
жаштагыларда 11,3% эркектерди жана 11,6% аялдарды түзгөн. 16-24 жаштагы 
респонденттердин жарымынан көбү жана 10-15 жаштагылардын төрттөн бирге жакыны 
ИБК менен байланышкан, ден соолук үчүн эки же андан ашык учурду айтып бере алышты. 
Респонденттердин дээрлик бирөө дагы баңгизаттарды инъекциялык керектөө менен 
байланышкан юридикалык тобокелдиктерди айтып бере алышкан жок. 

2.4. Наркологиялык эсепке алуу тутуму 
Кыргыз Республикасында «Баңгизаттарга көз карандылыкты дарылоо» чечүүчү 
индикатору (аныктагычы) дарыланууга кайрылган баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн саны 
жана мүнөздөмөлөрү  боюнча маалыматты берет. 

Төмөнкүлөр маалыматтарды топтоонун каражаттары болуп саналат: 

- ПАЗдан көз карандылыктан дарыланган бейтаптар боюнча маалыматтар базасы; 
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-  №11 формадагы Мамлекеттик  жана №37 ведомстволук отчёттор; 

- 2011-жылга зыянды төмөндөтүү программаларын ишке ашыруу боюнча жылдык 
Отчёттор (алмаштыруучу терапия, шприцтерди алмаштыруу пункттары, ашыкча 
дозаны жана өнөкөттөрдү (рецидивдерди) алдын алуу ж.б.); 

- 2011-жылы Бишкек жана Ош шаарларында дарылануудан өткөндөр боюнча 
мониторинг. 

Төмөндө КР СМ «Наркологиялык бузулуунун белгилүү бир түрлөрүнөн жабыркаган 
адамдарды милдеттүү түрдө эсепке алуу» (ПРИКАЗ МЗ КР № 16, 2002) буйругуна ылайык, 
наркологиялык эсептин талдоо  маалыматтарынан алынган маалымат берилген жана 
дарыланууга суроо-талаптын негизги тенденциялары көрсөтүлгөн:  

Мисалы, отчёттук жылда наркологиялык эсепке коюлган бейтаптардын маалыматтарына 
ылайык, ооруга чалдыгуу (башкача айтканда, бул жылы биринчи жолу катталгандардын) 
көрсөткүчү анын жайылуусунун көрсөткүчүнөн төмөн жана акыркы 10 жылда бир түрдүү 
эмес агымга ээ  (2-1 диаграмманы карагыла). 

2011-жылы биринчи жолу баңгизаттардан жана баңги эмес заттарга көз каранды болгон 
бейтаптардын биринчи жолу аныкталгандарынын саны  өткөн жылга салыштырмалуу 
8,8%га (711 адамдан 774 адамга) жогорулашы байкалган. Биринчи жолу аныкталган 
адамдардын (774) арасында баңгизаттарды керектөөнүн түрү боюнча  80,2%ды 
апийимдик заттарды,  (621), 18,2%ды өндүрүш каннабистерин керектөөчүлөр (141) түзгөн, 
1,3%ы баңгизаттардын бир нече түрлөрүн жана башка ПАЗдарды керектешкен, 0,3%ы 
ингалянттарды (2) керектөөчүлөр болгон. 2009-жылы апийимдик заттарга көз каранды 
болгондордун жайылышы сыяктуу эле апийим заттарына, тактап айтканда, георинге көз 
каранды болгондордун жыл ичиндеги биринчи жолу аныкталган дарты бар адамдардын 
үлүшү көбөйүү тенденциясына ээ (2-1 диаграмманы карагыла). 

Биринчи жолу баңгизат жана баңги эмес ПАЗда көз карандылыгы биринчи жолу 
аныкталгандардын арасында аялдардын салыштырма салмагы өткөн жылдагыдай эле 
7,3%ды, бирок абсолюттук сандарда тиешелүүлүгүнө жараша 57 жана 63тү түздү. 18 жашка 
жетпеген адамдардын салыштырма салмагы 2010-жылы өткөн жылдагыдай эле 0,3%ды 
түзгөн. 
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Диаграмма 2-1.  КР баңгизаттарга көз карандылык менен ооруу, 2007-2011-ж. (100 миң калкка) (РНБ, 2012а) 

 

Баңгизаттарды керектөөнүн инъекциялык ыкмасынын басымдуулук кылуусу байкалган 
(79,7%), чегүү жана ингаляциялык ыкманы 19,2% колдонгон, айкалыштырып керект өөнү 
аралаш колдонуу – бектаптардын  1,1%ын түзгөн (2-3 таблицаны карагыла). 

Таблица 2-2.  2009-2011-жылда керектелген заттардын категориялары боюнча биринчи жолу 
баңгизаттардан жана баңгизат эмес заттардан көз каранды болгон аныкталган дарты бар адамдардын 
бөлүнүшү (РНБ, 2012а) 
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Таблица 2-3. 2009-2011-жылдары аларды керектөөнүн түрлөрү боюнча биринчи жолу баңгизаттардан жана 
баңги эмес заттарга көз каранды болгон аныкталган дарты бар адамдардын бөлүнүшү (РНБ, 2012а) 

Жылы бардыгы 

Баңгизаттарды жана баңгизат эместерди керектөөнүн түрлөрү 

ичүү инъекция чегүү 
мурун 

аркылуу 
дем алуу 

ингаляция аралаш 

2011 774 0 617 144 3 0 10 

2010 711 2 587 109 6 1 6 

2009 865 2 703 149 1 0 10 

 

Таблица 2-4. 2009-201--жылдары жашы жана жынысы боюнча биринчи жолу баңгизат жана баңги эмес 
заттардан көз каранды болгон аныкталган дарты бар адамдардын бөлүнүшү (РНБ, 2012а) 

Курагы 
0-14 
жаш 

15-17 
жаш 

18-19 
жаш 

20-24 
жаш 

25-29 
жаш 

30-34 
жаш 

35-39 
жаш 

40-44 
жаш 

45 
жана 
андан 

жогору 

Жынысы э ж м ж м ж Э Ж м ж м ж м ж м ж э а 

2011 0 0 2 0 3 1 67 8 122 9 167 17 152 7 104 6 100 9 

2010 0 0 3 0 7 1 68 7 110 4 153 12 140 8 87 5 96 10 

2009 0 0 3 0 10 0 70 9 163 9 196 19 163 15 100 6 97 5 

 

2011-жылы баңгизаттарды керектөө жана баңгизатка көз карандылыктын таркалыш 
тенденциясын иликтөө боюнча атайын изилдөөлөр өткөрүлгөн эмес, бирок Отчётту 
түзүүчүлөр аталган тенденциялар жөнүндө тиешелүү бир түшүнүктү наркологиялык эсепке 
алуунун маалыматтарына талдоо жүргүзүүдөн алууга болот деп эсептешет, аны менен 
«Наркологиялык жактан бузулуунун белгилүү түрлөрүнөн жабыркаган адамдарды 
милдеттүү эсебинен алууга болот (КР Саламаттык сактоо министрлигинин жогоруда 
аталган буйругу). 

2-2 диаграммада көрүнүп тургандай, республика боюнча баңгизаттарга көз 
карандылыктын таралышынын көрсөткүчү акыркы жылдары жогорулап жатат. Алсак, 
2012-жылдын башталышында баңгизаттардан жана баңги эмес заттарга көз каранды 
болгондордун наркологиялык эсебинде 10 705 адам турган, бул болсо 2010-жылга 
караганда 5,2%га - 10 171 көп болгон. 
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Диаграмма 2-2. КР баңгизаттарга көз карандылыктын жайылтылышы, 2007-2011-ж. (100 миң калкка) (РНБ, 
2011а) 

  

2011-жылы республикада баңгизаттарга көз карандылыктын таралышынын көрсөткүчү 
2007-жылга салыштырганда 22%га өскөн (100 миң калкка  159,9 дан 194,1 ге чейин). 

2-3 таблицада көрсөтүлгөндөй, катталган ооруларды бөлүштүрүүнүн тыгыздыгы боюнча 
сүрөттөлүш төмөнкүдөй болот. Баңги жана баңги эмес ПАЗга көз каранды дарты бар 
10 705 оорунун ичинде оорулуулардын негизги б өлүгү Бишкек, Ош ири шаарларда жана 
Чүй облусунда жашайт (9 087 же 84,8%).  100 миң адамга санаганда баңгиликтин 
жайылтылышы боюнча алдынкы орунду Токмок шаары (604,0), Ош шаары (569,1) жана 
Бишкек шаары (539,5) ээлейт. 

Республикада керектөөчү заттардын түрлөрү боюнча опиат/опиоиддер тобундагы 
баңгизаттарын керектөө басымдуулук кылат (Бишкек шаары, Чүй жана Ош облустары). 
Бирок, борбордон канчалык алыс болсо, өндүрүш каннабисин керектөөнүн басымдуулугу 
ошончолук байкалат (Нарын, Талас, Ысык-Көл, Жалал-Абад жана Баткен облустары) (2-5 
таблица). 

2011-жылы опиаттарды (апийим заттарын) керектөөчүлөрдүн катталган саны 5,9%га (6 
9507 адамга каршы 364), каннабис 2,9%га (2 372 адамга каршы 2 442) өскөн, белгилей 
кетүүчү нерсе, акыркы жылдары опиаттарды керектөөчүлөрдүн өтө жогорку өсүшү 
байкалууда (өзүнчө алганда героин 18%га (5 340 адамга каршы 6 300). 

Мурдагы жылдардай эле, жынысы боюнча катталган оорулууларды б өлүштүрүү 
эркектердин басымдуулук кылышын күбөлөндүрүп турат (9 961 или 93,1%), аялдар 
болгону 6,9%ды (744 адам) түзөт. 

Катталгандардын жаш курак курамына талдоо жүргүзүү көрсөткөндөй, 18 жашка чыга элек 
адамдар 22 адамды же катталган оорулуулардын жалпы санынын 0,2%ын түзөт.  

Опиаттарды/опиоиддерди керектөөнүн өсүшү баңгизаттарды инъекциялык керектөөнүн 
жана ага байланыштуу гепатит жана АИВ/ЖИКС сыяктуу кесепеттердин өсүшү менен 
коштолот.  
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Опиаттарды/опиоиддерди колдонуунун өсүшү баңгизаттарды инъекциялык керектөөнүн 
(БИК) жана ага байланыштуу гепатит жана АИВ/ЖИКС сыяктуу кесепеттердин өсүшү менен 
коштолот. Бүтүндөй алганда баңгизаттарды керектөөнүн инъекциялык түрүнүн үлүшүнүн 
өсүү тенденциясы сакталып калууда (2011-ж. – 74,1%, 2010-ж. – 73,5%, 2009-ж. – 72,9%, 
2008-ж. – 69,5%). 

Баңгизаттарды инъекциялык керектөөнүн көпчүлүк концентрациясы республиканын 
борбору Бишкек шаарында (50%), Чүй облусунда (26%) жана Ош шаарында (17%) 
байкалат. (2-3 диаграмманы карагыла). 

Диаграмма 2-3. Республиканын аймактары боюнча ИБК бөлүштүрүлүшү. (РНБ, 2012а) 

 

2012-жылдын 1-январына карата абал боюнча республиканын аймактарында катмарлар 
боюнча наркологиялык эсепте баңгизат жана баңги эмес заттарга көз каранды болгон 
адамдар 2-5 таблицада берилген. 
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Таблица 2-5. 2012-жылдын 1-январына карата категориялар боюнча баңгизаттардан жана баңги эмес 
заттарга көз каранды болгондордун наркологиялык эсептеги адамдардын бөлүнүшү (РНБ, 2012а) 

 

2012-жылдын 1-январына карата республикада аймактар боюнча баңгизаттардан жана 
баңги эмес заттарга көз каранды болгондордун наркологиялык эсептеги адамдардын 
аларды колдонуунун түрлөрү боюнча 2-6 таблицасында берилген. 
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Бишкек ш. 
4767 3440 2710 662 89 0 0 4 572 0 

Ош ш. 
1458 1299 1173 123 2 0 0 0 0 34 

Баткен 
106 36 30 69 0 0 0 0 1 0 

Жалал-Абад 
591 198 198 391 1 1 0 0 0 0 

Ысык-Көл 
248 25 25 223 0 0 0 0 0 0 

Нарын 
32 13 13 19 0 0 0 0 0 0 

Ош 
530 296 247 233 0 0 0 0 1 0 

Талас 
111 20 20 91 0 0 0 0 0 0 

Чүй 
2862 2037 1884 631 8 5 0 2 172 7 

Кыргыз 
Республикасы 10705 7364 6300 2442 100 6 0 6 746 41 
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Таблица 2-6. 2011-жылдын 1-январына карата баңгизаттардан жана баңги эмес заттарга көз каранды 
болгондордун наркологиялык эсептеги адамдардын аларды колдонуунун түрлөрү боюнча бөлүнүшү (РНБ, 
2012а) 

 

Аймак 

 

Бардыгы 

Баңгизаттарды жана баңги эмес заттарды 
керектөөнүн түрлөрү 

Ичүү Инъек-
ция Чегүү 

Мурун 
арк. 
дем 
алуу 

Инга-
ляция аралаш 

Бишкек ш. 4767 0 4016 662 89 0 0 

Ош ш. 1458 0 1294 126 4 0 34 

Баткен 106 0 35 69 1 0 1 

Жалал-Абад 591 1 198 391 1 0 0 

Ысык-Көл 248 0 25 223 0 0 0 

Нарын 32 0 13 19 0 0 0 

Ош 530 0 295 233 1 0 1 

Талас 111 0 20 91 0 0 0 

Чүй 2862 5 2039 631 10 5 172 

Кыргыз 
Республикасы 10705 6 7935 2445 106 5 208 
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3. АЛДЫН АЛУУ (ПРОФИЛАКТИКА) 

3.1. Киришүү 
Билим берүү жана илим министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Жаштар иштери 
боюнча министрлик, ошондой эле бир катар бек өкмөттүк уюмдар (мындан ары – ӨЭУ) 
АИВ-инфекцияны жана өспүрүмдөр менен жаштардын арасында баңгиликти алдын алууга 
багытталган комплекстүү иш-чараларды өткөргөн. Кыргыз Республикасында баштапкы 
алдын алуу маселелери азыркы убакка чейин өтө татаал жана иштелип чыкпаган бойдон 
калуусун белгилей кетүү керек. Өлкөдө мамлекеттик ишмердүүлүктүн өзүнчө багыты 
катары баштапкы алдын алуунун так иштелип чыккан стратегия жок. Баштапкы алдын алуу 
чөйрөсүндөгү дээрлик бардык иш-чаралар ар кандай мамлекеттик органдар, негизинен, 
саламаттык сактоо жана билим берүү органдары тарабынан ишке ашырылат. Баштапкы 
алдын алуу чөйрөсүндөгү иш-чаралар, жалпысынан, ар кандай түрдөгү конференцияларга 
жана «тегерек столдорго», «баңгизатка каршы» мүнөздөгү адабияттардын чакан 
нускаларын чыгаруу менен чектелет. Өткөзүлүп жаткан алдын алуу иш-чараларда 
новатордук элементтер жок, болгону бир гана маселе чечилет – коомчулуктун көңүлүн 
баңгизаттарды кыянаттык менен керектөөнүн көйгөйлөрүнө бөлөт. 

3.2. Жалпыга бирдей алдын алуу 
Кыргыз Республикасында баштапкы (жалпыга бирдей) баңгизатты алдын алуунун астында 
социалдык чөйрөнүн каада-салттарынын терс таасирин эскертүү, жашоонун сергек 
мүнөзүн үгүттөөнүн негизинде тобокелдүү жүрүш-туруштун мүмкүнчүлүктөрүн 
болтурбоочу жана сүрүп чыгаруучу адеп-ахлактык жана гигиеналык ынанымдарды түзүү 
түшүндүрүлөт.   

3.2.1. Мектептердиги алдын алуу 
Республикада өспүрүмдөр менен жаштардын жоопкерчиликтүү жүрүш-турушунун 
турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу жараяны Билим берүү жана илим 
министрлигине, Саламаттык сактоо министрлигине, Жаштар иштери боюнча министрликке 
жүктөлүп, алар ӨЭУлар менен бирдикте Баңгиликке жана баңгизаттардын мыйзамсыз 
айланышына каршы жасоо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук программасын жана 
АИВ-инфекциянын эпидемиясын жана 2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында 
анын социалдык-экономикалык кесепеттерин алдын алуу боюнча Мамлекеттик 
программаны аткаруу менен бирге өспүрүмдөр менен жаштардын арасында АИВ-
инфекцияны жана баңгиликти алдын алууга багытталган комплекстүү иш-чараларды 
жүргүзгөн (Страновой отчет ВИЧ, 2010).  

Өспүрүмдөр менен жаштардын баңгизаттарды керектөөсүн алдын алуу жана эскертүүнү 
кошо алганда, коопсуз жүрүш-турушту калыптандыруу маселелери боюнча тематикалык 
бөлүктөр: «Укук», «Адам укугу жана демократия», «Социология», «Культурология», 
«Психология», «Адам жана коом», «Биология» ж.б. мектеп жана жогорку окуу жайлардын 
сабактарына киргизилген. Педагогикалык адистиктердин окутуучулары үчүн «АИВ-
инфекцияны алдын алуу» окуу куралына «Психоактивд үү заттар жана аларды керектөөнү 
алдын алуу» бөлүгү киргизилген, мектеп жетекчилери жана мугалимдер үчүн 
маалыматтык жыйнакка – ПАЗга көз карандылык маселелери, жалпы билим берүүчү 
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мектептердин 3-11-класстарынын мугалимдери үчүн маалыматтык-усулдук материалдарга 
– «Баңги кылуучу жана уулуу заттар» бөлүгү киргизилген (Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан берилген маалыматтар боюнча).  

 Эл аралык уюмдардын колдоосу астында Кыргыз Республикасынын Билим бер үү жана 
илим министрлиги тарабынан «Дени сак муун» долбоору ишке ашырылып жатат, анын 
максаты баңги кылуучу заттардын организмдин физикалык жана психикалык өөрчүүсүнө 
тийгизген таасири, АИВ-инфекцияга аярлуулук жана ушул негиздерде жоопкерчиликт үү 
жүрүш-туруштун турмуштук көндүмдөрүн жана ийгиликтүү инсандын үлгүсүн 
калыптандыруу жөнүндө объективдүү (калыс) маалыматты өспүрүмдөргө, жаштарга жана 
педагогдорго сунуш кылуу болуп саналат.  2011-жылы долбоор тарабынан АИВ-
инфекцияны жана баңгиликти алдын алуу боюнча сабактарды өткөрүүнүн интерактивдүү 
ыкмаларына окутуу боюнча жалпы билим берүү мектептеринин, жогорку окуу жайлардын 
окутуучулары үчүн 3 семинар-машыгуу (тренинг) өткөрүлгөн. Семинар-машыгууларды 
өткөрүү жараянында катышуучуларга баңгизаттарды керектөөгө шарт түзүүчү өлкөдөгү 
баңгикырдаал, баңгизаттарды керектөөнүн белгилери, баңгизаттардан өспүрүмдөрдүн көз 
каранды болушунун калыптанышы, өспүрүмдөрдүн менен жаш балдардын жашоосунун 
сергек мүнөзүн калыптандырууда окуу жайлардын жана педагогдордун ролу ж өнүндө 
маалымат берилген. Республиканын ЖОЖдорунун педагогикалык адистиктеги 
студенттери үчүн АИВ-инфекцияны жана баңгиликти алдын алуу боюнча сабактарды 
өткөрүүнүн интерактивдүү ыкмаларына окутуу боюнча жайкы лагерь өткөрүлгөн (ОТЧЁТ 
МЗ КР, 2011). Билим берүү тутумунун адистери үчүн «АИВ жана ЖИКС боюнча билимдерди 
жакшыртуу» темасында электрондук интерактивдүү курс иштелип чыгып, 1000 нускада 
чыгарылган. Бул курстун модулдарынын бири баңгиликти алдын алуу жана окуу 
жайларында алдын алуу программаларын уюштуруу маселелерин ачып берет. 

ЮНОДК FAST «Үй-бүлө жана мектеп бирдикте» программасынын алкагында Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан «Үй-бүлөдөгү 
жашоонун көндүмдөрүнө окутуу программаларынын жардамы менен жаштардын 
арасында ПАЗды керектөөнү, АИВ. ЖИКС жана кылмыштуулукту алдын алуу» Улуттук 
концепциясы иштелип чыккан. 

2010-2011-жылдары Программаны сынактык (пилоттук) өткөрүү №5 Улуттук 
компьютердик гимназияда жана Аламүдүн районунун №1 Аламүдүн мектебинде жана 
Аламүдүн районунун №1 Лебединовка мектеп-гимназиясында жана Ж. Касымбаева 
атындагы №2 Лебединовка мектеп-гимназиясында жүргүзүлгөн. 

Сынактык долбоорго 50 үй-бүлө катышып, алардын бардыгы аны ийгиликтүү аякташты. 

FAST Программасына баа берүүгө бардыгы болуп башталгыч мектептерде 50 бала 
катышкан. Ата-энелер жана мугалимдер сурамжылоону алдын ала жана жыйынтыкты 
толтуруу учурунда, ошондой эле демографиялык маалыматтарды берипшкен. 

Саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте Билим бер үү жана илим министрлиги 
Чүй облусунун мектептеринде мектеп окуучуларынын арасында тамеки чегүүнү алдын 
алуу боюнча Кыргыз-фин сынактык долбоорун ишке ашырууда. Долбоордун алкагында 5-
7-класстардын окуучулары үчүн класстык сааттардын беш модулу иштелип чыккан жана 20 
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семинар-машыгуулар өткөрүлгөн, анда жалпы билим берүүчү мектептердин 500дөн ашык 
мугалимдери окутулган. 

 Мындан тышкары, 2009-жылдан тартып, «СЕНИН ТАНДООҢ» баңгизаттарды керектөөнү 
алдын алуу боюнча мектеп программасы баңгизаттарды керектөөнү алдын алуунун 
Европалык программасы ишке ашырылууда, алар 12-14 жаштагы мектеп окуучуларына 
багытталган жана турмуштук көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жана социалдык таасир тийгизүүгө 
негизденген 12 сабактан турат.  

2011-жылы Билим берүү жана илим министрлиги жана Эмгек, ишке менен камсыз кылуу 
жана миграция министрлиги менен бирдикте Жаштар иштери боюнча министрлик GIZтин 
колдоосу астында маалыматтык турларды өткөргөн (GIZ, 2010) «АИВ: жоопкерчиликтүү 
аракеттен», ага «Коопсуздук каттамы», «Баңгизат-өлтүргүч» фото көргөзмөсү, «Данс фор 
лайф (Жашоо үчүн бийле)» акциясы камтылган. Жаштардын алдын алуу программаларын 
өткөрүү жана жаштарга достук кызматтарын көрсөтүү боюнча өнөктөштөр менен 
координациялоо жана өз ара аракеттенүү үчүн Жаштар иштери боюнча министрликтин 
алдында ресурстук жаштар борбору түзүлгөн. 

Билим берүү жана илим министрлиги, мектеп мугалимдери, орто жана жогорку кесиптик 
окуу жайлардын окутуучулар курамы тарабынан жүргүзүлүп жаткан ишмердиктин 
баңгиликти жана АИВ-инфекцияны алдын алууга багытталган ар кыл түрдөгү иш-чаралар 
менен республиканын мектеп окуучуларынын жана студенттеринин 80%дан ашыгын 
камтууга мүмкүндүк берди. 

Окуу жайларда жалпы иш-чаралар жана акциялар жүргүзүлгөн: «Жаштар ЖИКСке каршы», 
«Спорт баңгизатка каршы», «Баңгизатка жол жок», фото көргөзмө «Коопсуздук каттамы», 
«Баңгизат-өлтүргүч», сүрөттөр, плакаттар конкурсу, маалыматтык бюллетендерди чыгаруу, 
баңгизатка көз карандуулуктун көйгөйлөрү жана кесепеттери жөнүндө окуучулардын жана 
студенттердин маалымдуулугуна талдоо жүргүзүү жана өткөрүлгөн иш-чаралардын 
натыйжалуулугун аныктоо максатында сурамжылоо жана тестирл өө.  

3.2.2. Мектептен тышкаркы жаштар программалары 
2011-жылы баңгизаттарды керектөөгө жана алардын мыйзамсыз айланышына каршы 
күрөшүүнүн Дүйнөлүк күнүнө карата бир айлык жүргүзүлгөн. КР Жогорку Кеңешинин 
Саламаттык сактоо, социалдык саясат, эмгек жана миграция боюнча комитети, КР 
Өкмөтүнө караштуу БКМК, КР Өкмөтүнө караштуу БКМКнын Коомдук байкоочу кеңеши, 
CADAP-5 Евробиримдик Программасы, Зыянды төмөндөтүүнүн Борбор Азиялык окуу-
маалыматтык борбору (CATIC), КР СМ РНБ жигердүү катышуусунда «Сапаттуу саламаттык 
сактоо» USAID долбоору, «Социум» КБ, «РАНС плюс» КФ, КР Өкмөтүнө караштуу ЖАМК, 
колониялардагы Реаблилитациялоо жана Социалдык адаптациялоо борбор (РСАБ) жана 
РO «Атлантис», ЖАМК Зыянды төмөндөтүү тармагынын Ассоциациясы (ЗТТА) «Зыянды 
төмөндөтүү тармагы» жана «Астерия» ӨЭУ ж.б. аталган бир айлыктын уюштуруучулары 
болуп саналат. 

Баңгизаттарга каршы күрөшүү күнүнө арналган бир айлыкта бейөкмөт сектор менен 
(«Социум» КБ, «Аян дельта» ӨЭУ Токмок шаары, «Сапаттуу саламаттык сактоо» USAID 
долбоору, «АИВ жана кургак учук жөнүндө диалог» USAID долбоорунун колдоосунда 
«РАНС плюс» КФ, колониялардагы РСАБ жана РО «Атлантис», ЖАМК ЗТТА «Зыянды 
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төмөндөтүү түйүнү» жана «Астерия» ӨЭУ, «Плюс центр», «Мусаада», «Ата-энелер 
баңгизатка каршы» ӨЭУ,  «Подруга» КФ) бирдикте ПАЗды керектөөнү эскертүү жана ПАЗга 
көз каранды болгон адамдарга кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иштеген ар кандай 
ведомстволор жана уюмдар (КР Өкмөтүнө караштуу БКМКнын 1-Башкы зоналык 
башкармалыгы, КР Өкмөтүнө караштуу ЖАМК, укук коргоо органдары, медициналык 
мекемелер жана Ош шаарынын мэриясы) тартылган. Ошентип,  КР СМ РНБ бир айлыктын 
ичинде ПАЗ алдын алуу көйгөйлөрү боюнча баңгизаттарга каршы күрөшүүнүн Дүйнөлүк 
күнүнө арналган семинарларды, машыгууларды, дарстарды, акцияларды жана кыргыз 
жана орус тилдериндеги берүүлөрдүн серияларын өткөргөн. 

3.2.3. Коомдогу алдын алуу 
КР Билим берүү жана илим министрлиги менен бирдикте Саламаттык сактоо 
министрлигинин Республикалык наркология борбору семинарлар, дарстар, машыгуулар, 
жолугушуулар, аңгемелешүүлөр, акциялар форматында бир катар алдын алуу иш-
чараларын ишке ашырууда: 

- мектепте, орто жана жогорку окуу жайларда окугандар арасында, ПАЗды 
керектөөнү эскертүү боюнча Бишкек шаарындагы социалдык Реабилитациялоо 
жана адаптациялоо борборунда; 

- мектеп активисттеринин арасында; 

- окуу жайлардын окутуучулар курамы менен; 

- ПАЗды керектөөнү жана ага көз карандылыкты эрте аныктоо боюнча таасирдүү 
жүргүзүү максатында жалпы калк менен иштеген медициналык кызматкерлер үчүн, 
көз карандылыкты дифференциалдуу аныктоо Бишкек шаарынын бардык 
бейтапканаларында, Ден соолукту чыңдоонун Бишкек шаардык борборунда, Дарт 
аныктоо борборунда, Кургак учуктун шаардык борборунда өткөрүлгөн; 

- Эртелеп эскертүүнүн алкагында Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун (ҮДТ) дарыгерлери 
жана РНБ менен бирдикте ПАЗды эрте керектөөгө карата текшерүүлөр жүргүзүлгөн; 

- үй комитеттеринин, Муниципалдык башкармалыктын кварталдык кызматкерлери 
тарабынан инсанды калыптандырууда үй-бүлөнүн катышуу маселеси боюнча 
ангемелешүүлөр жана ар кандай көз карандылыктын келип чыгышы боюнча 
базалык сабактар өткөрүлгөн; 

- агартуу, социалдык жардам, сот адилеттиги тутумунун, укук коргоо органдарынын 
кызматчылары, сот департаментинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын өкүлдөрү үчүн ПАЗды керектөөнү алдын алуу маселелери боюнча 
окутуунун атайын курстарын уюштуруу максатында өзгөчө жаштардын арасында 
баңгизаттарды керектөөнүн базалык билимдери маселелери боюнча семинарлар 
өткөрүлгөн. ПАЗ керектеген адамдын басынтуу жана кодулоо маселелери 
чагылдырылган; 

- «SOS балдар айылында», «Ак Жол» КМФ, №34 атайын (көмөк көрсөтүү) 
мектебинде, “Жал” кичи районундагы Бишкек шаарынын мэриясына караштуу 
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жетим балдардын социалдык адаптация жана реабилитация Борборунда, 
“Жаштык” жаштар борборунда, балдар үчүн мектептерге караштуу лагерлердеги 
балдар үчүн аккорддук күндөргө карата семинарлар жана акциялар өткөрүлгөн; 

- Реабилитациялоо жана адаптациялоо борборунда иштеген милиция 
кызматкерлери, тарбиячылар, медкызматкерлер, психологдор үчүн өспүрүм 
куракта ПАЗга көз карандылыктын пайда болуучу психофизиологиялык маселелери 
боюнча семинарлар өткөрүлгөн ; 

- БКМК менен бирдикте күч турпаттары жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн 
Саламаттык сактоо министрликтеринин өкүлдөрү үчүн «Социалдык маанилүү 
ооруларды алдын алууда Бишкек шаарындагы дарылоо-алдын алуу уюмдарынын, 
ЖАБ (МТУ), ӨЭУнун ролу» деген темадагы тегерек столго, Анкара шаарындагы 
“Балдарды кооптуу жүрүш-туруштан коргоо” Эл аралык симпозиумуна, «Медисса-
медиакампания» компонентине, баңгизаттарга каршы Күнгө арналган айлыктын 
алкагында өткөрүлгөн иш-чараларга катышкан ; 

- Жаштар иштери боюнча министрлик, Эл аралык кызматташтык боюнча 
Германиялык коом менен бирдикте “АИВди алдын алуу жана КР жаштарынын 
арасында баңгизаттарды керектөөнүн каражаттарын топтоо жана макулдашуу” 
деген темада жумушчу топко катышкан; 

- Ден соолукту чыңдоонун Республикалык борбору менен жаштардын ПАЗды 
керектөөсүн алдын алуу боюнча “Коопсуздук каттамы” долбоорун иштеп чыгууга 
биргелешип катышкан; 

- Жаштар иштери боюнча министрликтин алдындагы Жаштардын ресурстук борбору 
менен бирдикте жаштардын арасында АИВди алдын алуу жана баңгизаттарды 
керектөө боюнча “Ак китеп” (Белая книга) колдонмосун иштеп чыгууга катышкан. 

Ошондой эле, жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) менен ишт өөнүн алкагында 
медициналык кызматкерлер радиодо («Азаттык», «Манас жаңырыгы»),  теледе чыгып 
сүйлөөгө (МТРК, КТК, НТС, НБТ, «Манас жарыгы», «Замана», «5 канал»), гезиттерге  
дилмаек (интервью) берүүгө («Аят» «ЖИКС-Инфо», «Вечерний Бишкек», «Аргументы и 
факты», «Аялзат», «Московский комсомолец») жигерд үү катышкан. 

КРдин ИИМ Академиясынын курсанттары үчүн АИВ-инфекциясын жоюунун укуктук 
багыттары (аспекттери) боюнча, баңгилик жана баңгизаттарды керектөөнүн зыянын 
төмөндөтүү маселелери боюнча окуу курстарын колдоо үчүн «Зыянды төмөндөтүүнүн 
теориясынын жана практикасынын укуктук негиздери» окуу-усулдук окуу куралы иштелип 
чыккан (Бишкек, 2009-ж.). Бул окуу куралы АИВ-инфекция, баңгизаттарды керектөө 
маселелери боюнча маалыматтын кеңири спектрин камтыйт, бул көйгөйлөрдү жоюу 
боюнча дүйнөдөгү жана өлкөдөгү кырдаалга, ошондой эле баңгизаттарды мыйзамсыз 
керектөөнүн зыянын төмөндөтүү практикасына талдоо жүргүзөт. 

Окуу куралынын башкы максаты – зыянды төмөндөтүүнүн  стратегиясынын көйгөйлөрү 
боюнча машыктыруучуларга, окутуучуларга, ички иштер органдарынын кызматкерлерин 
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окутуп жаткан эксперттерге жана окутуп жаткандардын өздөрүнө кошумча маалымат алуу 
жана өздөрүн өзүн көзөмөлдөө үчүн усулдук жардам көрсөтүү. 

3.3. Тобокелдик топтор боюнча тандалма алдын алуу  
Кыргыз Республикасында тандалма алдын алуу алдында тобокелдик топтордо (т үнкү 
клубга баруучулар, селсаяктар, социалдык начар үй-бүлөнүн балдары ж.б.)  жүргүзүлүүчү 
алдын алуу иш-чаралар түшүндүрүлөт. 

3.4. Тобокелдик топтор 
Отчёттун түзүүчүлөрүнө ПАЗды керектөөчүлөрү бар үй-бүлөлөрдөгү алдын алуу иш-
чаралары боюнча чектелген маалыматты алууга мүмкүнчүлүк болгон. 2011-жылы СКМГФ 
колдоосу алдында «Социум» КБда баңгизаттарга көз карандылар жана алардын 
туугандары үчүн ишеним телефону күнү-түнү акысыз иштөөнү улантып жатты, анда 
адистердин: психологдун, психотерапевттин, дарыгер-наркологдун, социалдык 
кызматкердин, теңдеш консультанттын кеңештери берилди. Баңгизаттар, баңгилик жана 
АИВ/ЖИКС көйгөйлөрү боюнча калктын, баңгизаттарга көз карандыларды болгондорун 
курчап турган белгилүү топтордун маалымдуулугун жогорулатууда альтернативдик 
мамилени ишке ашыруу телефон линиясынын максаты болуп саналат. 2011-жылы ишеним 
телефонуна кайрылган кардарлардын саны 1720 адамды түзгөн. Алардын ичинде 1333 
кардар ишеним телефонуна баңгизаттарга көз каранды көйгөйү боюнча, 367 адам – 
аракечтик, 20 – башка себептер боюнча кайрылган. Жардамга кайрылгандардын негизги 
тобу көз каранды адамдар болгон, алардын саны 1112 адам. Жаш курак категориясы: 19 
дан 25 ке чейин – 537 человек, 26 -35 жаш  – 630 адам, 36 дан 45ке чейин – 187 адам, 
45тен жогору – 364 адам. Жыныстык курам: аялдар – 968 адам, эркектер – 763 адам. 

3.4.1. Жайсыз үй-бүлөлөр 
Маалымат жеткиликтүү эмес.  

3.5. Медиа өнөктүктөр 
Баңгизаттарга көз карандылыкты, АИВ/ЖИКСди жана гепатитти алдын алуу  боюнча 
улуттук маалыматтык жана алдын алуу өнөктүктөрүн колдогон КАДАП программасынын 
MEDISSA компонентинин алкагында натыйжалуу улуттук жана жергиликт үү медиа-
өнөктүктүктү өнүктүрүү максатында 2011-жылы төмөнкүдөй иш-чаралар өткөрүлгөн: 

- Бишкек шаарында баңгизаттарга көз карандылыкты алдын алуу маселелери 
боюнча мамлекеттик органдардын, эл аралык жана бейөкмөттүк уюмдардын 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен тегерек стол;  

- Психоактивдүү заттардын (алкоголь, желим, марихуана ж.б.) мезгил-мезгили менен 
керектөөчүлөр болуп саналган жаштар менен иштөөдө аялуу өспүрүмдөр жана 
алардын ата-энелеринин арасында түздөн-түз баңгизатты алдын алууну жүргүзгөн 
окуу жайлардын 25 кызмат адамдарынын дасыгын (квалификациясын) жана иш 
билгилигин (компетенциясын) жогорулатууга багытталган максаттуу алдын алуу 
боюнча тренинг; 

- Баңгизаттарды кыянаттык менен керектөө жөнүндө маалыматты таркатуунун 
Стратегиясын иштеп чыгуу боюнча окутуучу семинар. Бул топко баңгиликтин алдын 
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алуу боюнча иштерди жүргүзүүчү мамлекеттик жана бейөкмөттүк уюмдардын 
өкүлдөрү киргизилген (15 адам); 

- Журналисттер үчүн улуттук окутуу семинар, анын максаты алардын билимдерин 
жогорулатуу жана баңги көйгөйү жөнүндө маалыматты берүүнүн көндүмдөрүн 
өркүндөтүү болгон. Кыргыз жана орус тилдүү ЖМК: улуттук диаспоралар 
гезиттеринин, ведомстволук басылма органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле радио, 
телекөрсөтүү кабарчылары, баңгизатты алдын алуу жана аны төмөндөтүү темасына 
жазган белгилүү веб-сайттардын логгерлери чакырылган; 

CATIС менен бирдикте КРдин Өкмөтүнө караштуу БКМКнын баңгизаттарды лицензиялоо 
жана баңгизатты алдын алуу башкармалыгы тарабынан 2011-жылы баңгизаттарды 
лицензиялоо жана баңгизатты алдын алуу маселелери боюнча ЖМК өкүлдөрү үчүн окутуу 
семинары өткөрүлгөн. Ошондой эле, КАДАП колдоосу астында CATIС менен бирдикте 
баңгизатты алдын алуунун иштелип чыккан негиздүү (принципиалдуу) жаңы стратегиясы  
жана өлкөдө баңгизаттарды керектөөнү төмөндөтүү боюнча пресс-конференция 
өткөрүлгөн. 

Мындан тышкары, 2011-жылы Саламаттык сактоо министрлигинин РНБ аркылуу жашы 
жете электер жана жаштар тарабынан ПАЗды керектөө көйгөйлөрүнө коомчулуктун 
көңүлүн буруу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарында чыгып сүйлөөлөрдү жана 
жарыялоолорду уюштурушкан. 

Жашы жете электер жана жаштар тарабынан ПАЗды колдонуу к өйгөйлөрүнө коомчулуктун 
көңүлүн буруу максатында жалпыга маалымдоо каражаттарында чыгып сүйлөөлөр жана 
жарыялоолор жүргүзүлгөн, алар КТР телеканалындагы “Замана” программасында кыргыз 
жана орус тилдериндеги жаңылыктар, НБТ телеканалындагы жаңылыктарда дилмаектер, 
“Аргументы и факты” гезити үчүн “Алкоголду керектөөнүн зыяны тууралуу” дилмаек, 
“Аялзат” гезити үчүн “Баңгилик жөнүндө” кыргыз тилиндеги дилмаек, КТРКда «Чоңдорго 
суроолор» программасында “Тамеки чегүү жана анын кесепеттери” кыргыз тилиндеги 
дилмаек жана өспүрүмдөр үчүн көрсөтүүлөр,  НТС телеканалынын жаңылыктары үчүн 
“Насвай колдонуу жана анын кесепеттери” дилмаеги, “Манас жа ңырыгы” телеканалынын 
жаңылыктары үчүн “Жаштар арасында ПАЗды керектөөнү алдын алуу жөнүндө” дилмаек, 
“Вечерний Бишкек” гезити үчүн “Алкоголду керектөөнүн зыяны тууралуу” дилмаек, 
“ЖИКС-Инфо” гезити үчүн “Алкоголду керектөөнүн зыяны жөнүндө” дилмаек, НБТ жана “5 
канал” телеканалдары үчүн “Энергетикалык жана аз алкоголдуу ичимдиктердин зыяны 
жөнүндө” дилмаек, “Московский комсомолец” гезити үчүн “Кичинекей балдардын чоң 
көйгөйлөрү”, жашы жете электер тарабынан ПАЗды керектөөнүн көйгөйлөрү жөнүндө 
дилмаек уюштурулган. 

4. БАҢГИЗАТТАРДЫ КӨЙГӨЙЛҮҮ КЕРЕКТӨӨ  

4.1. Киришүү  
Баңгизаттарды көйгөйлүү керектөө деп (EMCDDA/UN аныктымасы жана КРде колдонулушу 
боюнча) баңгизаттарды инъекция жолу аркылуу керектөө же опиаттарды, кокаинди, 
амфетаминдерди узак/үзгүлтүксүз керектөө түшүндүрүлөт. 2011-жылы калк арасында 
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баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөнүн таркалышы масштабдары боюнча изилдөөлөр 
жүргүзүлгөн эмес. Бирок, баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөчүлөргө кыйыр баа берүү» 
бөлүгүндө 2002- жана 2006-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөр толугураак жазылып 
көрсөтүлгөн.  

4.2. Баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөнүн таркатылышына баа 
берүү  

КРдин калк арасында баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөнүн таркалышы боюнча 
кырдаалга тез баа берүүнү изилдөө 2006-жылы UNODCтун колдоосу астында UNODC 
тарабынан жүргүзүлүп, ал КРде баңгизаттарды көйгөйлүү керектөөчүлөрдүн саны 26 миң 
адамды, алардын ичинде ИБК – 25 миң адамды түзгөн. 

Жынысы боюнча бөлүштүрүүгө жүргүзүлгөн талдоо көрсөткөндөй, суралгандардын 
86,3%ын эркектер, ал эми 13,7%ын аялдар т үзгөн. Биринчи инъекциянын жаш курагы 
орточо алганда 22 жашты түздү. Жалпы идиш-аякты колдонуу менен тобокелдүү жүрүш-
турушту 74,8% ИБК, шприц/ийнени биргелешип керектөөнү – 46,4% жүргүзөт. 
Баңгизаттарды көйгөйлүү керектөө менен болгон кырдаалга баа берүү үчүн кыйыр 
изилдөөлөрдүн бири экинчи муундагы АИВ-инфекция үчүн Текшерүү эпидемиологиялык 
көзөмөл (ТЭК)  болуп саналат, ал жүрүш-туруш жана серологиялык көрсөткүчтөрдү 
топтоону өзүнө камтыйт. 

Пландаштырууда колдонулуучу маалыматтарды үзгүлтүксүз, системалуу түрдө топтоону, 
АИВ-инфекция эпидемиясына каршы аракет жасоо боюнча программаларга баа бер үүнү 
жана адвокациялоону ишке ашыруу Кыргыз Республикасында ТЭК тутумунун негизги 
максаты болуп саналат. 

ТЭКтин жыйынтыктарын АИВди жугузуунун жогорулатылган тобокелдиги бар калктын 
тобунун арасында АИВ-инфекциянын таралыш тенденциясына мониторинг жүргүзүү, улуу 
курактагы калк арасында АИВ-инфекциянын тарашынын баа берүүчү улуттук 
көрсөткүчтөрүн аныктоо, жооп кайтаруу чараларына баа берүү, ошондой эле алдын алуу 
жана дарылоо боюнча натыйжалуу программаларды пландаштыруу үчүн колдонулат. 
Оору козгогучту өткөрүп берүүнүн жалпы механизмдерине ээ болгон АИВ-инфекциянын 
жана АИВтин эпидемиологиялык окшоштуктарынын жайылтылышы ж өнүндө ТЭКтин 
натыйжаларын тобокелдүү жүрүш-туруштун динамикасынын талдоои, расмий 
статистиканын маалыматтары менен чогу алгандагы жалпылоо АИВ-инфекция боюнча 
эпидемиологиялык кырдаалга кеңири жана терең баа берүүгө жана өлкөдө АИВ 
эпидемиянын негизги кыймылдаткыч күчү болгон жана болуп жаткан өзгөчө ИБК тобуна 
карата зарыл чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. 

Республикада ТЭК АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча Борбордун 
(Center for disease control and prevention – CDC) колдоосу астында киргизилген. Адегенде 
ТЭК өлкөнүн 2 сынактык шаарларында жүргүзүлгөн (Бишкек, Ош шаарлары), алар АИВ-
инфекция боюнча эпидемиологиялык кырдаалдын курчтугунан улам тандалып алынган. 
2007-жылы ТЭК Жалал-Абад, Баткен, Чүй облустарына, ал эми 2009-жылы Ысык-Көл, 
Талас, Нарын облустарына киргизилген. Азыркы учурда Текшерүү эпидемиологиялык 
көзөмөл (ТЭК) тарабынан Кыргыз Республикасынын бардык 8 администрациялык 
аймактар камтылган. ТЭК өзүнө эки компонентти камтыйт: жүрүш-туруш 
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(стерилизацияланган инструментарийди, презервативдерди ж.б. колдонуу) жана 
серологиялык мүнөздөмөлөр (АИВке тестирлөө, «С» вирустук гепатит жана котон жара). 
Бул ыкмалар колдонулган: «кар тогологу», «респонденттердин өздөрүнүн ылгап алуусу», 
ылгап алууга киргизүүнүн критерийлери – бул акыркы 12 айда инъекциялык 
баңгизаттарды колдонуу, жашы 18 ден жогору, сурамжылоо жашырын жана ыктыярдуу, 
ага чейин жана андан кийин тесттик кенеш берүү жана оозеки маалымдалган макулдук 
берүү. 

ИБКнын санына баа берүү ыкмасы. ИБКнын айкын санына баа берүү наркологиялык 
диспансерлерде жана ИИМ тутумунда (облустардын жана шаарлардын ИИББ) укук коргоо 
органдарында катталган баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн санын эске алуучу "capture-
recapture" («камтуу-тосуп алуу» ыкмасы) ыкмасын, көбөйтүү (мультипликация) жана 
номинация (аталыш) ыкмаларынын айкалышуусун өзүндө керектөөчү көп тараптуу 
мамилени керектөөгө негизденет. «Камтуу-тосуп алуу» ыкмасы менен ИБКны эсептөө үчүн 
ошол аймакта жашап жаткан жана наркологиялык диспансерлерде каттоодо турган, 
баңгизаттарды керектөөчү адамдардын жана ички иштердин аймактык башкармалыгынан 
баңгизат менен байланышкан кылмыштар (мыйзамсыз сактоо жана мыйзамсыз сатып 
алуу) үчүн эркиндигинен ажыратылган (кайтарууда турган жана соттолгон) адамдардын 
тизмеси сыяктуу маалыматтар изилдөө учурунда зарыл болот. 

Баа берүү ыкмасы катары мультипликация ыкмасы жана номинация ыкмасы колдонулат. 
Мультипликациялык ыкмада сурамжылоо жүргүзүү жолу менен инъекциялык 
баңгизаттардын керектөөчүлөрдүн кайсы үлүшү наркологиялык диспансерде каттоодо 
тураары аныкталат. Алынган мультипликатор айкын түрдө эсепте турган адамдардын саны 
менен салыштырылат. Номинация ыкмасын колдонууда ушуга окшош маалымат 
респонденттердин алардын тааныштыгына карата маалыматтарда берилет. Маалыматтын 
булагы болуп аны менен таанышкан инъекциялык баңгизаттардын керектөөчүлөр болууга 
тийиш. Маалыматтар сырт жерлерде чогултулат. Калкынын саны 200 ми ң адамдар ашык 
болгон шаарларды болжолу 70 адамды сурамжылоо жетиштүү болот, алар «Кар 
тогологунун» үчтөн кем эмес айланасына кирет. Ар бир респондентке суроо берип жаткан 
адам (интервьюер) типтүү анкетаны толтурат. ИБКнын санын аныктоонун 3 ыкмасын кошуу 
менен колдонулуп жаткан ыкма боюнча маалыматтар иштелип чыгат. ТЭКтин 
жыйынтыктары пенитенциардык тутумда ИБК санына баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. 
Жыйынтыгында чогуу алгандагы маалыматтар өлкөдө ИБКнын жалпы санына баа берүүгө 
мүмкүнчүлүк берет.  

ТЭКтин маалыматтары боюнча 2009-жылы КРда ИБКнын баа берүүчү саны 30 083 адамды,  
2010-жылы – 18 934 адамды түзгөн. 

2011-жылы ИБКнын жүрүш-туруш мүнөздөмөлөрүн топтоо жана талдоо республиканын 5 
сайтында жүргүзүлгөн. Тандап алуунун өлчөмүн 830 адам түзгөн. Алсак,  жыйынтыктар 
боюнча респонденттер керектеген, КРде эң кеңири таралганы героин болуп саналат. 
Героинге көз каранды ИБКнын үлүшү 2011-жылы 96%ды түзгөн, 3,8% «экинчиликти»3

                                                           
3 Андан баңзаттарды экстрагировкалаган (суурулуп алынган) экинчилик өсүмдүк баңги чийки заты. Мисалы, 
апийим сабагы, кара куурай же болбосо баңгизатты даярдоо үчүн баңгизат камтыган жарым фабрикат, аз 
өлчөмдөгү баңгизатты камтыйт, ошондуктан бангилер тарабынан абстиненция (өзүн өзү тыюу) көрүнүшүн 
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колдонгон, 7% ИБК 6,8% «ханканы»4

ИБКны жаштар өзгөчө жогорку тобокелге кириптер болушат, анткени жугуштуу болгон  
инъекциялык интрументарийди колдонуудан жугушуу боюнча эч кандай коргонуунун 
көндүмдөрү жок. Андан дагы жашоонун деңгээлинин дароо төмөндөшүнүн жана героинге 
жеткиликтүүлүктүн жогорулашынын кесепетинен баңгизаттарды керектөөнүн деңгээли 
өсүп жатат. 

, 5,2%ы – башка баңгизаттарды керектешкен (4-1 
диаграмманы карагыла). 

Диаграмма 4-1. Керектелүүчү баңгизаттардын түрлөрү; (n=830). (РБ «ЖИКС», ТЭК, 2011-ж.) 

 

Анкеталык сурамжылоого 830 ИБК катышкан, алардын ичинде  17 ден 65 жашка чейинки 
690 (83,1%) эркек жана 17 ден 65 жашка чейинки 140 (16,8%) аял. Жаш курагы боюнча 
медиана 37 жашты түзгөн. Орточо алганда 72 ИБК (8,6%) жогору билимге ээ, эч жерде 
окубаган жана иштебегендер 467 (56%) респондент жана 355 (42,6%) респондент гана 
никеде турат (4-1 таблицаны карагыла).  

 

  

                                                                                                                                                                            

жоюу же жеңилдетүү үчүн “кара күнгө” сакталат. Термин башка баңгизаттарга, барынан мурда первитинге 
карата колдонулушу мүмкүн. 
4 Апийим-чийки заттын гүл ачкан баштыкчасында кургап калган жана катуу шире (түймөктүн үстүнкү бөлүгү), 
туура кесилген 1-2 см диаметринде, ачык-күрөңдөн кочкул-күрөңгө чейинки түскө ээ, даамы ачуу, бир аз 
илешкээк. Аны көп учурда инъекциялык (кан тамырга саюу) колдонот. Кээде анын үстүнкү түймөгүн чай 
түрүндө же болбосо ханканы кургак түрдө колдонушат. Чийки затты алдын ала органикалык эримелер жана 
уксус кислотасынын ангидриди менен иштетишет, ал эми иньекция  түрүндөгү баңгизатты аралаштырып 
керектейт. 

 

7% 

96% 

3,8
 

5,2
 

хан
 

геро
 

эки

 

башка 
 



37 

 

Таблица 4-1. ИБК социалдык-демографиялык мүнөздөмөлөрү; (n=900, n=930, n=834). (РБ «ЖИКС», ТЭК, 
2009-2011-ж. ) 

 2009-жыл 2010-жыл 2011-жыл 

Абс. саны % Абс. саны % Абс.саны % 

Аялдардын үлүшү(%) 162 18 155 16,7 140 16,8 

Жогорку билим (%) 99 11 92 9,9 72 8,6 

Окубайт, 
иштебейт(%) 576 64 566 60,9 467 56 

Никеде турат (%) 333 37 367 39,5 355 42,6 

 

2010-жылы динамикада ИБК жаштардын көбөйүү тенденциясы байкалган (2009-жылы 20 
жашка чейинки ИБК 1% болгон, анын үлүшү 3,2% түзгөн) ал эми 2011-жылы ИБК 
жаштардын төмөндөө тенденциясы байкалат (1,6%). 

36 жаш жана андан жогоркуларда ИБК саны 2010-жылдагы 56%дан 2011-жылдагы 59%га 
чейин көбөйүү тенденциясында байкалган (4-2 таблицасын карагыла). 

Таблица 4-2. ИБК жаш курагы боюнча бөлүштүрүү, ТЭК, 2009-2011-ж. ; (n=900, n=930,n=834). (РБ «ЖИКС», 
ТЭК, 2009-2011-ж. ) 

ИБК жашы 2009-жыл 2010-жыл 2011-жыл 

 Абс. саны % Абс. саны % Абс. саны % 

20 жашка 
чейин 9 1% 30 3,2% 13 1,6 

21-25 жаш 81 9% 84 9% 53 6,4 

26-30 жаш 117 13% 130 14% 105 12,6 

31-35 жаш 171 19% 165 17,7% 167 20,0 

36 жаш жана 
андан жогору 522 58% 521 56% 496 59,4 

 

Анкеталык сурамжылоо окутулган адистер (эпидемиологдор тарабынан) ж үргүзүлгөн, ИБК 
жеткиликтүүлүк түрүндө колдоо көрсөтүүнү бейөкмөттүк уюмдар уюштурушкан. 

4.3. Баңгизаттарды көйгөйлүү керектөө жөнүндөгү медициналык 
мекемелердин маалыматы 

Маалымат жеткиликтүү эмес.  

4.4. Дарылоочу жайлардан тышкаркы булактардан алынган 
баңгизаттарды көйгөйлүү керектөө жөнүндө маалымат  

Төмөндө Эл аралык кызматташтык боюнча Германия коому тарабынан жүргүзүлгөн АИВ 
жана ЖИКС боюнча билимдерге баа берүүгө, 28 жашка чейин «Достон доско» долбооруна 
тартылган ИБК жаштардын коопсуз жүрүш-турушуна изилдөөлөр тууралуу маалымат 
берилген.   
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Кыргызстандын шарттарында ИБК арасында теңге-теңдеш талабы боюнча аутрич-
жумуштунн үлгүсүн жана аутрич-жумуштун салттуу үлгүсү менен салыштырмалуу 
жеткиликтүүлүгү татаал болгон топторду жана максаттуу топтун жүрүш-туруш 
өзгөрүүлөрүн кеңири камтууга жетишүү көз карашында алардын артыкчылыктарын 
керектөөгө киргизүү долбоордун негизги максаты болуп саналат. 28 жашка чейинки 
жаштардын АИВ жана ЖИКС боюнча билимдерин, жүрүш-туруштарын иликтөө боюнча 
сандык изилдөөлөрдү жүргүзүү,  ШАП кардарларына салыштырмалуу талдоо жүргүзүү 
жана PDI анын милдеттери болгон. Аутрич-жумуш, теңге-теңдеш ыкмасы. 

Баа берүүнүн өзгөчө милдеттери: 

1. Баңгизаттарды керектөөгө баа берүү. 

2. Тобокелдик менен байланышкан жүрүш-турушка баа берүү. 

3. Ашыкча дозанын маселелерине баа берүү. 

4. Ден соолуктун жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрдөгү муктаждыктардын  
абалынын маселелерине баа берүү. 

5. Өзгөрүүлөрдүн зарылдыгына баа берүү. 

6. Өзүнүн катарын толуктоо (рекрутирование) тармактарын баяндап берүү. 

Баа берүү каражаттары: CARHAP программасынын алкагында иштелип чыккан, 
сурамжылоо үчүн турпатталган анкета, бетме-бет дилмаек.  

Максаттуу топ: 28 жашка чейинки ИБК жаштар (респонденттердин саны 221 ИБК). 

Өткөрүү орду: Ош жана Бишкек шаарлары, Аламудун айылы, Чүй облусу.  

Изилдөө методологиясы: кар тогологу ыкмасы менен сандык изилдөө. 

Өткөрүү убактысы: октябрь-декабрь, 2011-жыл. 

Негизги жыйынтыктар: 

- Респонденттердин басымдуулук саны героинге к өз карандылыкка ээ.  

- Баңгизаттарды биргелешип колдонуу практикасы PDI кардарларына караганда, 
ШАП кардарларынын арасында көп байкалат.  

- PDI кардарлары үчүн дарыканалар жана ШАП кардарлары үчүн ШАП инъекция үчүн 
инструменттерди алуунун көп колдонулуучу булагы болуп саналат, башкача 
айтканда, PDI кардарлары инструментарийди дарыкана түйүндөрүндө сатып 
алышат. 

- Эки топтун кардарларынын басымдуулук бөлүгү инъекция үчүн инструменттерди 
өздөрү менен алып жүрүшпөйт жана ШАП кардарларынын басымдуу көпчүлүгү 
жана PDI дээрлик бардык кардарлары үчүн инструменттердин жок болушунун 
себеби укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалып калуу 
коркунучу болуп саналат. 

- PDI кардарлары жалпысынан алганда, инъекциялык жол менен баңгизаттарды 
керектөөнүн коопсуз практикасын колдонушат жана секс кызматчыларынын 
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кызматтарынан чанда пайдаланышат, ага ылайык,  PDI кардарларынын тобунда 
жыныстык жол менен АИВтин берилиши коркунучу аз масштабдарга ээ.  

- PDI кардарларына караганда, ШАП кардарлары ашыкча дозанын абалында болуп 
калуу мүмкүнчүлүгүн “мүмкүн” деп баалашкан. 

- PDI кардарлары көпчүлүк саны ашыкча дозанын абалында кандай чараларды 
колдонуунун зарылдыгы жөнүндө билимдерин көрсөтө алышты. 

- Башка ИБК менен ашыкча доза жөнүндө маселелер PDI кардарлары арасында көп 
талкууланат.  

- ШАП кардарларынын көпчүлүк саны АИВке тесттен өтүшкөн, аны менен  PDI 
кардарлары эки эсе аз болгон учурда, ШАПтын бүтүндөй кардарлары өзүнүн 
тестинин жыйынтыктарын билишет. 

- Сунуш кылынган кызматтардан  ШАП кардарларында биринчи кезекте гепатитке 
тестирлөө биринчи орунда турат, ал эми PDI кардарлары үчүн – бул 
стоматологиялык кызматтар болуп калат. 

- Баңгизаттык көз карандылыктан дарыланууга жардам көрсөтө тургандыгы көп 
учурда  PDI кардарларында арбыныраак байкалган. 

- Респонденттин жашап турган районунда баңгизаттык көз карандылыктан 
дарылануу жеткиликтүү экендиги тууралуу ШАП сыяктуу эле, PDI кардарлары 
бирдей белгилешкен. 

- Өз көйгөйлөрүн чечүүнүн үстүндө иш башталгандыгы жөнүндө PDI көп кардарлары 
белгилешкен.  

- PDI көп кардарлары жардам алууга ишенимин билдиришкен. 

- PDI кардарлары Зыянды төмөндөтүү программаларына көбүрөөк тартылып 
жаткандыгы PDI кардарлары үчүн АИВ жана ЖИКС жөнүндө маалыматтын өтө көп 
таралган булагы аутрич-кызматчылар болгон жана шприцтерди алмаштыруу 
боюнча кызмат көрсөтүү акыркы 3 айда кызмат көрсөтүүдөн көп колдонуучу болуп 
калган.    

PAF/UNAIDS «Аялдардын жана кыздардын укуктарын ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу чөйрөнү 
түзүү аркылуу АИВ менен жашагандардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» долбоору боюнча 
ишке ашырылуучу,  UNAIDS менен ЮНФПАнын биргелешкен ишинин жүрүшүндө 
ПРООНдун «КРда АИВке жооп кайтарууда Өкмөттүн колдоосу» программасы тарабынан 
2011-жылы «Изилдөө Плюс» коомдук бирикмеси менен АИВ инфекциясына кабылган 
аялдардын аялуулугуна баа берүү жана гендердик негизде зордуктун курмандыгы боюнча 
изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгыбоюнча белгиленгендей, 
Кыргыз Республикасында АИВ-оң статусунан көз карандысыз, аялдардын жана/же 
эркектердин укуктарын чектөөчү мыйзамдык тоскоолдуктар жок. Ошондой эле эркектер 
сыяктуу эле, аялдар да ар кандай түрдөгү кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн эч кандай 
тышкы чектөөлөр дээрлик жок. Бирок, кызмат көрсөтүүлөрдү пландаштыруу аялдардын 



40 

 

жана эркектердин керектөөлөрүндөгү өзгөчөлүктөрдү эске албайт. Муну менен бирге, 
калктын өтө жакыр жана аялуу топторунун каржылык мүмкүнчүлүктөрү, көрсөтүлүп 
жаткан кызматтар жөнүндө маалыматтын жоктугу, кызмат көрсөтүүнүн жеткирүүчүлөрүнө 
ишенбестик, ошондой эле үй-бүлөдө аялдардын басынтуусу (стигматизациясы) (анын 
ичинде өз алдынча стигматизация), кодулоо жана көз каранды абалы менен байланышкан  
маданий жактан чектөөлөр кызмат көрсөтүүлөрдү алууда тоскоолдуктарды түзөт. Мындай 
АИВ жана аны алдын алуу, ошондой эле гендердик негизде зордуктун курмандыктарына 
жардам көрсөтүү менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр аларды жарандык сектордун 
уюмдары тарабынан көрсөтүү учурларында өтө жеткиликтүү жана жагымдуураак болгон. 

Ушул  эле изилдөөнүн, «Баңгизаттарды инъекциялык керектөөдө АИВти алдын алуу» 
бөлүгүндө төмөнкүлөр белгиленген: 

- Респонденттердин 35% белгилегендей, сурамжылоо учуруна чейин акыркы 12 ай 
ичинде баңгизаттарды инъекциялык жол менен керектешкен, анын ичинде 8% 
секс-кызматчылар (СК) жана 8% АИВ-оң статусу бар аялдар. Дагы 8% аялдар 
алардын туруктуу өнөктөрү баңгизаттарды инъекциялык жол менен керектешкенин 
айтышкан жана 2%ы алардын кокусунан болгон өнөктөрү дагы ИБК болуп 
саналарын белгилешкен. Жалпы алганда, суралган аялдардын 46%ы баңгизаттарды 
инъекциялык жол менен керектөөгө байланыштуу жугузуунун тике же 
потенциалдуу тобокелдигине кабылышат. 

- Баңгизаттарды керектөөчү – аялдардын 76%ы белгилегендей, баңгизатты керектөө 
үчүн эч качан башкалардын шприцин колдонушпайт. Ошентип, ар бир төртүнчү 
аялга, жок дегенде, айрым учурда башка шприцти керект өөгө туура келет (4-2 
диаграмма). Суралгандардын санынын 17%ы акыркы жолу баңгизатты 
башкалардын шприци менен киргизишкен. ӨЭУ кызматкерлери тарабынан 
белгиленгендей, кызмат көрсөтүүлөрдүн үлгүсүнө ылайык, ИБКга берилүүчү 
шприцтердин саны чектелген болуп саналат жана алардык муктаждыктарын жаба 
албайт.  Бул фактор аялдардын бардык эле учурда таза шприцтерди колдонбошуна 
таасир тийгизиши мүмкүн. 
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Диаграмма 4-2  Акыркы 12 ай ичинде баңгизаттарды керектөө үчүн башкалардын шприцин пайдалануу 
практикасы; (n=105).  

.  

 

- Дээрлик бардык респонденттер белгилегендей, башкалардын шприцтерин 
колдонуу учурунда, жугузбоонун ар кандай ыкмаларын колдонушкан. Бирок, 
мындай чаралардын таасирдүүлүгү  шектенүү жаратат 5

- Мындан тышкары, респонденттердин 44%ы акыркы учурда башка бир өө тарабынан 
шприцке толтурулган эритмени керектөөгө туура келгенин белгилешкен. Көрүп 
тургандай, суралгандардын бири дагы эч убакта башкалардын шприцин 
пайдаланбайт, ошондой эле башка бирөө толтурган эритмени эч качан колдонгон 
эмес. Ошентип, баңгизаттарды керектөөнүн потенциалдуу коркунучтуу практикасы 
активдүү баңгизат колдонуучулардын 24%ында байкалган. 

: 42%ы шприцти муздак суу 
менен жууганын, 50% - ысык суу менен жууганын жана 8%ы шприцти спирт менен 
тазалаганын айтышкан.  

- ИБК арасында АИВти алдын алуунун натыйжалуулугуна таасир эт үүчү башка 
маанилүү аспект – бул шприцтерге чектелбеген жеткиликт үүлүк. Бардык суралган 
баңгизаттарды керектөөчүлөр ар дайым таза шприцтерди табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 

                                                           

5 http://old.afew.org/russian/prisons_articles/21prisoners.php «Жизнь с АИВ-инфекцией в местах лишения 
свободы» булагына ылайык, шприцтерди натыйжалуу дезинфекциялоонун 3 ыкмасы бар. Биринчи ыкмасы: 
Ийне аркылуу эки жолу шприцке муздак суу толтуруу жана аны раковинага же дааратканага куюп салуу. 
Поршенди чыгарып, ийнени алып салат жана бардык бөлүктөрдү кайнап жаткан сууга 20 мүнөт кармоо. Бул 
процедурага бардык пластик шприцтер чыдайт. Экинчи ыкма: Шприцти хлор эритмесинде тазалоого болот. Ал 
үчүн ийне аркылуу шприцке хлордун 10-пайыздык эритмесин алуу керек (100 мл сууга 10 г), ал шприцти 
толтурушу керек. Андан кийин шприцти 30 секунд силкип туруу керек. Андан кийин эритме төгүлөт (бирок 
хлор куюлган идишке эмес!) Шприц таза суу менен жуулат. Процедура дагы бир жолу кайталанат. Андан кийин 
шприцти суу менен тазалайт (хлорду жууп кетирүү үчүн). Үчүнчү ыкма: Шприц ажыратылган түрдө, хлордун 
10-пайыздык эритмесине минимум 30 мүнөт салынат. Андан кийин хлорду жууп кетирүү үчүн суу менен 
тазалайт. 

http://old.afew.org/russian/prisons_articles/21prisoners.php�
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экендигин айтышкан. 89%ы шприцти ШАПта же аутрич-кызматкерден ала аларын 
жана 52%ы шприцти дарыканада сатып аларын айтышкан. Сурамжылоонун 
жыйынтыктары көрсөткөндөй, дээрлик бардык респонденттер бекер шприцтерге 
жеткиликтүүлүккө ээ, бирок алардын жарымы гана өзү үчүн шприцтерди акчага 
сатып алуу мүмкүнчүлүгүн белгилешет. 

- Бул баа берүүнү жүргүзүүдө ИБК-аялдарга жеткиликтүүлүк ЖИКС-тейлөөчүлүк 
ӨЭУлар аркылуу камсыздалганына карабастан, суралгандардын бардыгы эле ШАП 
кардарлары болуп саналбайт. Респонденттердин 15% шприцтерди алмаштыруу 
программасына катышпай турганын билдиришкен. Баңгизаттарды 
керектөөчүлөрдүн 25%ы шприцтерди жумасына бир жолудан кем эмес, ар дайым 
алмаштырбай турганын билдиришкен. Шприцтерди алмаштырып жаткандардын 
көпчүлүгү аны өз алдынча жасашат: аутрич-кызматкер менен жолугушууда (76%) же 
өзү ишеним көрсөтүү пунктуна барат (23%). Бирок, ИБКнын суралгандарынын 8%ы 
шприцтерди алмаштыруу программасына түздөн-түз катышпайт, аны “үчүнчү” 
адамдар  (өнөгү, достору ж.б.) аркылуу алмаштырышат.  

- Мына ошентип, баңгизаттарды керектөөчү-аялдар үчүн шприцтерге физикалык 
жана экономикалык жеткиликтүүлүк канааттандыраалык эмес деңгээлде турат: 
алардын дээрлик бардыгы шприцтерди алмаштыруу программасы аркылуу акысыз 
шприцтерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бирок, алардын төрттөн бири 
мурдакыдай эле баңгизаттарды тобокелдүү керектөөнү пайдаланышат. 
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5. БАҢГИЗАТТАРГА КӨЗ КАРАНДЫЛЫКТЫ ДАРЫЛОО  

5.1. Киришүү 
Кыргыз Республикасында баңгизаттарга көз карандылыкты дарылоо – бул дары-
дармектерди дайындоо жана/же мыйзамсыз баңгизаттарды керектөөнү төмөндөтүүгө же 
аны кабыл алуудан карманууга багытталган психосоциалдык технологияларды колдонуу 
менен турпатталышкан кийлигишүү. Кыргыз Республикасында кийлигишүүнүн кыйла 
үлүшү мыйзамсыз баңгизатты кабыл алуудан толук карманууга багытталган. Кыргыз 
Республикасында дарылоо кызмат көрсөтүүсүнүн спектри өзүнө төмөнкүнү камтыйт: 1) 
детоксификациянлоонуу же алып таштоо синдромун дарылоо; 2) метадонду колдонуу 
менен алмаштыруучу колдоп турган терапияны; 3) к өз каранды болуунун 
медикаментозсуз терапиясын («Баңгизатсыз» программалары же медициналык-
психологиялык реабилитация). Баңгизаттарга көз карандылыкты дарылоо, негизинен, 
мамлекеттик адистештирилген уюмдарда ишке ашырылат. Ба ңгизатка жана башка 
психоактивдүү затка көз каранды болгон адамдарга дарылоо жардамы адистештирилген 
наркологиялык кызматтын адистери тарабынан көрсөтүлөт, ал 2011-жылы 304 койка 
орунга ээ болгон жана адистештирилген медициналык мекемелердин курамында жана 
жалпы профилдеги медициналык мекемелердин курамында,  Бишкек, Ош, Жалал-Абад 
шаарларынын 3 мекемелеринде, ошондой эле облустук биргелешкен ооруканалардын 5 
пункттарында жана райондук Үй-бүлөлүк медицина борборлорунун курамында 42 
наркологиялык кабинеттерде жайгаштырылган. Мындан тышкары, ба ңгизаттарга көз 
карандылыкты дарылоо пенитенциардык тутумдун медициналык мекемелеринде, жеке  
наркологиялык мекемелерде жана бир катар бейөкмөттүк уюмдарда жүргүзүлөт. 

5.2. Стратегия/саясат  
Баңгизаттарга көз каранды болгон адамдардын дарылоого жеткиликтүүлүгү стратегиялык 
планда 2011-жылы өткөн жылдардагыга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Алсак, 
медициналык-санитардык жана медициналык-социалдык жардам көрсөтүү жана алуу 
КРдин Конституциясында, «Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык 
камсыздандыруу жөнүндө», «Саламаттыкты сактоо жөнүндө» Мыйзамдарда бекитилген. 

Наркологиялык стационарда дарылоо кардардын кошо т өлөөсүнүн шарттарында 
жүргүзүлөт. Кошо төлөө Мамлекеттик кепилдиктер программасынын каржылоо 
көлөмүнөн үстөк алар алып жаткан медициналык кызматтардын баасын төлөөгө 
жарандардын катышуусун билдирет. Баңгизаттарды колдонуу АИВ-инфекцияны, 
гепатитти, кургак учукту жана баңгизаттарга көз карандылыкты дарылоодон баш тартуунун 
себеби болушу мүмкүн эмес. Республиканын мыйзамдарында АЖА (ЛЖВ), анын ичинде 
инъекциялык  баңгизаттардын керектөөчүлөрү болуп саналгандарга ретровируска каршык 
терапияны көрсөтүүнүн тартиби бекитилген.  

Республикалык мыйзамдар ыктыярдуу дарылоону (оорулуунун же анын мыйзамдуу 
өкүлүнүн макулдугу менен ишке ашырылуучу, баңгиликтен дарылоо) жана мажбурлап 
дарылоону (ыктыярдуу дарылоодон баш тарткан же баңгизаттарды дарыгердин 
дайындоосу жок керектөөнү улантып жаткан жана башка адамдардын укуктарын бузуп 
жаткан адамга карата соттун чечиминин негизинде) ажыратып турат. 
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Баңгизатка жана башка психоактивдүү затка көз карандылыкты ыктыярдуу дарылоо 
мамлекеттик, жеке медициналык мекемелерде, ошондой эле бир катар Өкмөттүк эмес 
уюмдарда ишке ашырылат. Пенитенциардык тутумдун медициналык мекемелеринде 
мажбурлап дарылоо жөнүндө соттун чечими боюнча мажбурлап дарылоо жана ыктыярдуу 
дарылоо реабилитациялоо борборлорунда жүргүзүлөт. ПАЗга көз каранды болгон 
адамдар эркиндигинен ажыратуу жайларынан бошотулгандан кийин саламаттык 
сактоонун жарандык секторунда жана бейөкмөттүк уюмдарда дарылоосун уланта алышат.  

5.3. Дарылоо тутуму 
Кыргыз Республикасында көз карандылыкты дарылоо тутумунда экинчилик жана 
үчүнчүлүк алдын алуулардын элементтери, мурдагыдай эле, дарылоо иш-чараларынын 
толук жана комплекстүү ишке ашыруу (наркологиялык жардам көрсөтүү), социалдык 
негизди чыңдоо, жамаатта жана үй-бүлөдө тарбиялык таасир берүү чараларын колдонуу. 
Ошондой эле оорулардын өөрчүп жана  күчөп кетүүсүн алдын алуу. Бул программалар 
стационардык жана амбулаториялык шарттарда ишке ашырылат, албетте, ар кандай 
милдеттерге ээ болушат. Амбулаториялык программалар, башкы негизде, дарыланууга 
жана аны улантууга, ошондой эле рецидивдердин (кайра козголуулардын) алдын алуусун 
мотивациялоого (умтулууга) багытталган. Туруктуу ремиссияга же дарылоо программасын 
аяктагандан кийин баңгизаттарды кабыл алуудан толук карманып турууга жетишүү 
«баңгизатсыз» стационардык дарылоо программаларынын негизи милдеттери болуп 
саналат. 

Азыркы учурда өлкөдө бейтаптарга дарылануунун төмөнкүдөй түрлөрү сунуш кылынат: 

- райондук Үй-бүлөлүк медицина борборлорунун 42 наркологиялык кабинеттеринде 
жана  Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын 3 мекемелеринде, ошондой эле 
облустук биргелешкен ооруканалардын 5 пункттарында жайгашкан бардык 
мамлекеттик наркологиялык мекемелерде стационардык жана амбулаториялык 
деңгээлдердеги детоксификация; 

- стационардык медициналык-психологиялык реабилитация жана РНБ жана Ош 
облустар аралык наркология борборунда (ООНБ) 12 кадам тутуму боюнча 
программалар; 

- РНБ жана Ош облустар аралык наркология борборунда (ООНБ), ошондой эле  Ч үй, 
Ош, Баткен облустарынын наркокабинеттеринде метадон менен алмаштырып 
колдоо көрсөтүүчү терапия программасы; 

- дарылоону алууга жана аны улантууга мотивациялоо, рецидивдердин жана 
дозадан ашырууну алдын алуу –амбулаториялык деңгээлде. 

2011-жылдын башынан опиаттардын көз каранды адамдарды метадон дары-дармеги 
менен детоксификациялоону жүргүзүү бөлүмү ачылган. 

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тутумунда дарылоонун сапатына көзөмөлдүк 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна (ММКФ) жүктөлгөн, ал ошондой эле 
финансы каражаттарын бөлүштүрүүчү болуп саналат. 
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КР СМ ММКФ «Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын башкарууну өркүндөтүү жана 
Мамлекеттик кепилдиктердин программасын ишке ашырууда келишим жараянынын 
натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө» (ПРИКАЗ ФОМС МЗ КР № 157, 2007) буйругу 
менен төмөнкүлөр бекитилген: 

- Мамлекеттик кепилдиктердин программасы боюнча саламаттык сактоо уюмдары 
тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык кызматтарды башкаруу жөнүндө Жобо. 

- Мамлекеттик кепилдиктердин программасын ишке ашырууга катышуучу 
медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткирүүчүлөрү менен келишимдерди түзүүнүн 
тартиби. 

- Стационарларда айыккан учурлар боюнча маалыматтар базасын талдоо ыкмасы. 

- Тез жардам жана шашылыш жардам чакыруу картасынын медициналык 
экспертизасынын акты. 

- Дефекттер (мандемдер) аныкталбаган чакыруу картасынын медициналык 
экспертизасынын акты. 

- “Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына экспертизанын” Отчёттук формасы. 

Жогоруда көрсөтүлгөн буйрукка ылайык, медициналык жана алдын алуу кызмат 
көрсөтүүнүн сапатын башкаруу республиканын мыйзамдарына ылайык, калкка 
медициналык,  алдын алуу  жана дары-дармек жардамынын жеткирүүчүлөрү менен 
түзүлүүчү келишимдин негизинде жүргүзүлөт. Сапатын аныктоо үчүн төмөнкү ыкмалар 
колдонулат: 

- медициналык,  алдын алуу жардамын көрсөтүүнүн жана  дары-дармек менен 
камсыз кылуунун сапатына экспертиза (сапатка к өзөмөл жүргүзүү); 

- макулдашылган индикаторлордун (аныктагычтардын) негизинде медициналык,  
алдын алуу жардамын көрсөтүүнүн,  дары-дармек менен камсыз кылуунун 
сапатына мониторинг, талдоо жүргүзүү жана баа берүү; 

- медициналык,  алдын алуу  жана дары-дармек жардамынын сапаты жөнүндө, аны 
көрсөтүүнүн шарттары тууралуу бейтаптардын ой-пикирин иликтөө. 

Медициналык, алдын алуу жардамын көрсөтүүнүн жана дары-дармек менен камсыз 
кылуунун сапатына экспертиза ММКФ дарыгер-эксперттери тарабынан жүргүзүлөт (же 
штаттан тышкары эксперттер тартылышат). Сапатты пландуу экспертизалоо ММКФ 
тарабынан жыл сайын бекитилүүчү экспертиза жүргүзүүнүн планына ылайык жүргүзүлөт. 
Сапатты пландан тышкары экспертизалоо жарандардын кайрылууларынын негизинде, 
ошондой эле КР СМ тапшырмасы боюнча жүргүзүлөт. 

Ошондой эле, ар бир дарылоо мекемесинде Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин 2006-жылдын 27-мартындагы №146 буйругу менен бекитилген 
«Дарылоо- алдын алуу багытындагы саламаттык сактоо уюмунда медициналык 
жардамдын сапаты жана коопсуздугу боюнча комитет жөнүндө» типтүү жобого ылайык, 
сапат боюнча Комиссия кызмат көрсөтүүнүн сапаты боюнча иш-чаралардын 
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аткарылышына Координацияны жүргүзөт. Аталган комиссия кызмат көрсөтүүнүн сапатын 
өзгөртүү планын сунуш кылышы мүмкүн.  

5.4. Баңгизаттарга көз каранды адамдардын дарыланууга 
кайрылуусу  

2011-жылы дарыланган бейтаптардын жалпы саны 3 277 (100 ми ң калкка 59,4) адамды 
түзгөн (бул жерге мажбурлап дарылоодон өткөн жана ишеним пункттарына барган 
бейтаптар кирген эмес), бул болсо 2010-жылдагыга (3 979) караганда 17,6%га аз жана 
2009-жылдагыга (2 408 адам) караганда га көп. Өмүрүндө биринчи жолу дарылоого келип 
түшкөн адамдардын жалпы саны 1841 адамды түзгөн (2011-жылы дарыланган бардык 
адамдардын 56,2%ы). 

Алардын ичинде стационарда 579 адам, амбулаторияда – 167 адам, МАТ 
программаларына катышкандар – 1428 бейтап, реабилитациялоо программаларына 
катышкандар – 1 103 бейтап. 

Таблица 5-1. 2010-2011-жылдары дарылануу түрү жана жынысы боюнча дарыланган адамдардын 
бөлүштүрүлүшү. (РНБ, 2012а) 

Дарылануу түрү 

Эркектер Аялдар 

2010-жыл 2011-жыл 2010-жыл 2011-жыл 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Стационарда 412 11,1 518 18,2 38 15,1 61 14,0 

Амбулаториялык 282 7,6 158 5,6 13 5,1 9 2,1 

МАТ 1506 40,3 1248 43,9 103 40.9 180 41,6 

Реабилитациялоо 1527 41,0 920 32,3 98 38,9 183 42,3 

Бардыгы 3727 100 2844 100 252 100 433 100 

5.4.1. Стационардык дарылануу  
2011-жылы стационардык дарылануудан өткөн 579 адамдын (100 миң калкка 10,5) 
арасында (2010-жылы – 450 адам) аялдардын салыштырма салмагы 10,5% түзгөн, негизги 
колдонулуучу баңгизаттар опиаттар (98,9%), калгандарын 1,1% ингалянтардан (желим, 
бензин) көз каранды болгон бейтаптар түзгөн.  

Өмүрүндө биринчи жолу дарыланган адамдардын саны 528 болду (100 миң калкка 9,6), 
бул 91,2%ды түздү.  528 бейтап өмүрүндө биринчи жолу дарыланган жана бул өткөн 
жылдагыга караганда 23,7% га көп, ал 2011-жылы РНБ базасында («Баңгизаттарга көз 
карандылыктан жана анын ден соолук үчүн кесепеттеринен дарылануу» UNODC-
долбоору») колдоосу астында метадон менен детоксикация терапиясы ж үргүзүлгөнгө 
байланыштуу болушу мүмкүн.  

Стационарда дарыланып айыккандардын арасында 14 төн 18 жашка чейинки курактагы 
эки өспүрүм (0,3%) бар. Басымдуулук кылган жаш курак тобу 25-34 жаш (45,7%), 35 жаш 
жана андан жогорулары (45%) болгон. 
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5.4.2. Амбулаториялык ыктыярдуу дарылоо  
Амбулаториялык дарылоону (алмаштыруучу терапиядан тышкары) 2011-жылы 167 адам 
(2010-жылы – 295 адам) же 100 миң калкка 3,0, алардын ичинде 9 аял алган. 
Амбулаториялык деңгээлде бейтаптар детокс-терапияны жана кыска мөөнөттүү 
психотерапевттик жардам алышкан. Амбулаториялык бөлүмдөгү 91,0% бейтаптар 
опиаттарды колдонуучулар, 9,0% баңги эмес заттарга (желим, бензин, димедрол, 
бензидиазепиндер) көз каранды бейтаптар болгон.  

5.4.3. Метадон менен алмаштыруу терапиясы 
Метадон менен алмаштыруу терапиясы – бул КР СМ «Кыргыз Республикасында 
баңгизаттарга көз каранды адамдарга алмаштыруу терапиясын жүргүзүүнүн шарттары 
жана тартиби жөнүндө» буйругу менен бекитилген дарылоонун ыкмасы» (ПРИКАЗ МЗ КР 
№ 41, 2001). Алмаштыруу терапиясынын программасын ишке ашыруу Кыргыз 
Республикасында 2002-жылдан тартып жүргүзүлүүдө. 

2011-жылы алмаштыруу терапиясынын программасында 1 428 адам (100 миң калкка 25,9), 
алардын ичинде 180 аял (12,6%) дарыланган. 2012-жылдын апрель айындагы абалга 
карата МАТ программалары 20 пунктта ишке ашырылып жатат. 

Таблица 5-2. Кыргыз Республикасында (2007-2011-ж.) метадон менен алмаштыруу терапиясынын 
программаларына катышкан баңгизат керектөөчүлөрдүн саны (жарандык сектор) (РНБ, 2012а) 

Саны 

2007-ж. 2008-ж. 2009-ж. 2010-ж. 2011-ж. 
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МАТ 
программаларына 
кабыл алуунун 
бардык учурлары 
(2002-ж. апрелинен) 

883 95 1608 138 2323 192 3002 245 3559 198 

Жыл аягында 
программага 
катышкан бейтаптар 

444 57 758 72 857 122 976 143 899 141 

Программага жыл 
ичинде кабыл 
алынган бейтаптар 

433 44 753 43 653 36 694 48 582 50 

Программадан 
чыккан бейтаптар 
(жыл бою) 

162 9 411 28 568 29 570 23 641 46 

Жыл ичинде МАТ 
программасында 
дарыланган 
адамдар 

- - - - - - 1609 103 1428 180 

 

Метадон менен алмаштыруу программасына бейтаптарды кабыл алуунун бардык 
учурларында 2002-2011-жылдарда алардын жалпы саны 3 559 адамды же баңгизаттарды 
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инъекциялык керектөөчүлөрдүн (25 миң адам) баа берүүчү санына салыштырмалуу 14,2% 
адамды түзгөн. 2011-жылы жыл ичинде бардык дарылангандарга (3277 адам) 
салыштырмалуу алмаштыруу терапиясын алгандар 43,6%ды (1428 адамды) т үзөт. 

Азыркы учурда МАТ толугу менен СКМГФ гранттык каражаттарынан каржыланат. МАТ үчүн 
дарылануу уюмдарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын пенитенциардык 
тутумдун мекемелеринде фармацевтикалык ишмердүүлүккө КР СМ лицензиясына ээ 
болгон Бишкек шаарынын РНБ жана Ош шаарынын ООНД дарыканаларында даярдалган 
метадон 0,1% даяр суу эритмеси түрүндө колдонулат. Метадон бейтап тарабынан 
пероралдык түрдө (ооз менен ичүү) 0,1% даяр суу эритмеси түрүндө суткасына бир жолу 
медициналык кызматкердин көрүүсүндө колдонулат. 

5.4.4. Реабилитациялоо  
Республикада реабилитациялык медикаментосуз эмес дарылануу Бишкек жана Ош 
шаарларынын наркологиялык багытындагы  дарылоочу эки мекемелеринде (РНБ жана 
ООНБ) жүргүзүлөт. Алдын ала детокс-терапиядан  өтүү жана бейтаптын дарыланууга 
мотивациясынын жогорку деңгээли,  соматикалык, неврологиялык жана психикалык 
оорулардын жоктугу медикаментоздук эмес дарыланууга кабыл алуунун негизги шарттары 
болуп саналат. 

Медициналык-психологиялык реабилитациялоонун программалары т өмөнкү 
компоненттерден (курам-бөлүктөрдөн) турат: 

- психотерапевттик компонент, 

- психологиялык компонент, 

- өз алдынча жана өз ара жардам көрсөтүү топторунун иши, 

- ыңгайлашуу жана коомго реинтеграцияланууга даярдануу,  

- жумуштуулук терапиясы, 

- үй-бүлө менен иштөө. 

2011-жылы медициналык-социалдык реабилитациялоо программаларынан  1103 адам, 
алардын ичинде 183 аял (2010-жылы – 1 625 адам, алардын ичинде 98 аял) өткөн, 
алардын ичинде стационардан 124 адам, алардан 10 аял өткөн. Ошондой эле, ИБК 
дарыланууга жана реабилитациялоого даярдоо жана мотивациялоо боюнча 
мультидисциплинардык бригадалардын иши керектөөгө киргизилген. Реабилитациялоо 
бөлүмүнүн рецидивке каршы бөлүмчөсүндө медициналык-психологиялык 
реабилитациялоодон өткөн бейтаптар үчүн жума сайын амбулаторияда эки сааттык топтук 
сессиялар жүргүзүлөт. 

Ошондой эле, алкоголду, баңгизаттарды жана баңги эмес заттарды керектөөчү адамдарды 
психологиялык жана социалдык реабилитациялоо максатында жашы жете элек бейтаптар 
үчүн кабинет ачылган, анда 2011-жылы төмөнкүлөр боюнча кеңеш берүүчүлүк жардам 
алышкан: жашы жете электерди ыңгайлаштыруу жана реабилитациялоо Борборунун 
базасында психоактивдүү заттарды керектөөдөн мас болууну күбөлөндүрүү боюнча 202 
өспүрүм өткөн, алардын ичинде 158 алкоголдук мас болууда туруп, 112 өспүрүм кароодон 
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өткөн. Алардын ичинен 63 адам атайын каттоого коюлган, алардын ичинде 11 аял. 
Медициналык-консультациялык жардамды психоактивдүү заттарды керектөөдө 
көйгөйлөрү бар 112 адам алган. 388 жашы жете электер психологиялык жардам алышкан, 
алардын ичинде ПАЗды керектөө предметине үлгү алуу менен 376 адам жардам алышкан. 
56 өспүрүм менен психокоррекциялык иш жүргүзүлгөн. Жыл ичинде жашы жете электер 
тарабынан ПАЗды керектөөнү алдын алуу бөлүмүнүн адистери Бишкек шаарында жашы 
жете электердин иши боюнча райондук жана шаардык комиссиялардын 
жыйналыштарына үзгүлтүксүз катышып турушат, ал эми 2011-жылы 31 жыйналыш 
өткөрүлгөн. 

Бишкек жана Ош шаарларында («Баңгизаттарды керектөөнүн масштабдарына баа берүү 
боюнча глобалдуу программанын» алкагында) дарыланып айыккан бейтаптардын 
арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо белгилегендей, 2011-жылы Бишкек шаарында 730 
адам, Ош шаарында – 136 адам айыккан. Айыккан оорулуулардын жаш курагына талдоо 
көрсөткөндөй, монитор жүргүзүлүп жаткан шаарларда 2011-жылы бейтаптардын орточо 
жаш курагы 33,3 жашты түзгөн, бардык мониторинг жүргүзүлүп жаткан шаарларда негизги 
керектелүүчү баңгизат героин (орточо алганда 98%дан жогору) жана ага ылайык 
баңгизаттын басымдуулук кылуучу түрү жана баңгизаттарды керектөөнүн ыкмасы 
инъекциялык – 97% болду. Негизги баңгизатты биринчи колдонуунун жаш курагы Ош 
шаарында (23,6 жаш), Бишкек шаарында (33) (РЦН, 2011) болгон. 



50 

 

6. ДЕН СООЛУКТУН БАҢГИЛИКТИН КЕСЕПЕТТЕРИ МЕНЕН ӨЗ 
АРА БАЙЛАНЫШЫ  

6.1. Киришүү 
Инъекциялык баңгикеректөө менен байланышкан көйгөйлөр баңгизатты керектөөгө шарт 
түзүүчү дагы башка олуттуу коркунучтар менен тереңдетилет, алар – АИВ/ЖИКС 
пандемиясы жана башка коркунучтуу жугуштуу оорулар. Апийимдик заттарды 
керектөөнүн өсүшү инъекциялык баңгикеректөөнүн өсүшү жана алар менен байланыштуу 
кесепеттер менен коштолот. Республикалык «ЖИКС» борбору тарабынан берилген 
маалыматтар боюнча, эпидемияга каршы аракет жасоо боюнча к өрүлүп жаткан чараларга 
карабастан, АИВ-инфекциянын жаңы учурларынын саны тынымсыз өсүүдө, ал эми 
инфекциялоонун бардык учурларынын 70%га чейинкиси ИБК арасында болууда.  

6.2. Баңгизаттар менен байланышкан жугуштуу оорулар  

6.2.1. АИВ/ЖИКС жана вирустук гепатит 
Акыркы жылдары өлкөдө АИВ/инфекциянын жаңы учурларынын санын тез өсүшү 
байкалууда жана СДУ/UNAIDS баа берүүлөрү боюнча Кыргызстан дүйнөдө эпидемиянын 
өсүшүнүн жогорку арымы менен 7 өлкөнүн катарына кирет. АИВ/инфекциянын расмий 
катталган учурларынын саны 2009-жылдагы 43% болгон 2718 учурдан 2011-жылы 3887 
чейин көбөйгөн. Республика боюнча АИВ/инфекциянын катталган учурларынан 
жугузуунун парентералдык жолуна 64,5% туура келет.  Ошого байланыштуу, ИБК тобу ар 
кандай кырдаалдарда тесттен өткөндүктөн, ошондой эле алардын укукка каршы жүрүш-
туруштары менен шартталган жашырындуулугунун күчүндө АИВтин катталган учурлары 
жөнүндө маалыматтарды түшүндүрүү өтө татаал. Учурларды каттоо боюнча маалыматтар 
ИБК арасында АИВ эпидемиясынын чыныгы көлөмдөрүн кайсы деңгээлде чагылдырып 
жатканынын айтуу кыйын. (6-1 таблицаны карагыла). 

Таблица 6-1. АИВ-инфекция учурларын жылдар боюнча каттоо (РБ «ЖИКС», 2011-ж.) 

Жыл 

Аныкталган 
учурлардын саны 

(анын ичинде КРдин 
жарандары) 

Алардын ичинде ИБК 
(а.и. КРдин 

жарандары) 
ИБК үлүшү (%) 

2009 2718 (2561) 1828 (1709) 66,7% 

2010 3288 (3115) 2168 (2036) 65,3% 

2011 3887 (3709) 2530 (2394) 64,5% 

 

2010-2011-жылдар ичинде Кыргызстанда АИВ-инфекция эпидемиясы  топтоштурулган 
баскычта (стадияда) калган. Калктын өтө жабырланган тобу ИБК болуп саналат – калктын 
бул тобунун таралышы ТЭК маалыматтары боюнча 14,6%ды т үзгөн. 

2012-жылдын 1-январына карата АИВ-инфекциянын 3887 учурлары катталган, анын 
ичинде 3709 КР жарандарынын арасында (кумулятивдер жыйылтылган). Ба ңгизаттарды 
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инъекциялык колдонуучулар бардыгы 2530 катталган, анын ичинде КР жарандарынын 
арасында - 2394 (64,5%). 

ЖИКС оорулар – 437. 539 АИВ-инфекциялуулар каза болгон, алардын ичинде 194 ЖИКС 
баскычында (6-1 диаграмманы карагыла.) 

Диаграмма 6-1. 01.01.2012-ж. карата Кыргыз Республикасында АИВ/ЖИКС боюнча кырдаал. (РБ «ЖИКС», 
КР, 2011-ж.) 

 
 

СДУ «Спектрум» программасы боюнча жүргүзүлгөн баа берүүгө ылайык,  АИВ-
инфекциянын учурларынын анык саны 12 040 адамды түзөт. 

Аялдар арасында АИВ жугузуу учурларынын санынын өсүшү байкалууда (2009-жылдагы 
25,3%дан 2010-жылдагы 30%га чейин). 

АИВ-жугузуулардын жалпы санынан ИБК катталгандар 2 530, анын ичинде КР жарандары – 
2 394 (64,5%). 

Пенитенциардык тутумда 1091 АИВ-инфекциялуу адамдар катталган.  

2011-жылы ооругандардын көрсөткүчү  100 миң калкка – 10,7 (10,2 –  2010-ж.) болгон. 

АИВ-инфекциянын жалпы калктын арасында жайылтылышы 0,07%ды түздү. 

Акыркы жылдары жыныстык жол менен берилүүнүн өсүшү байкалууда (2009-жылдагы  
25%дан 2011-жылдагы 30,3%га чейин). Ошондой эле, инфекциянын оорукана ичинде 
берилүүнүн жогорку салыштырмалуу салмагы сакталууда – 6,3%, жана вертикалдык жол 
менен – 2,9%. 

Аялдар арасында АИВ жугузуу учурларынын санын өсүшү байкалууда (2009-жылдагы 
25,3%дан 2011-жылдагы 30%га чейин). 

АИВ-инфекциянын жайылтылышынын жогору көрсөткүчү 26-29 жаш курагындагы топто 
байкалган - 20,6%. Ал эми 20-39 жаш курагында бардыгы 69,7%  МЖА катталган. 15 жашка 
чейинки курактагы АИВ оң балдардын үлүшү 7,9%ды түзгөн. 
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АИВ-инфекция учурларын көбүрөөк каттоо Чүй облусунда – 29,4% (1093);  Ош шаарында – 
20,3% (754); Ош облусунда– 19,1% (712) байкалган; Учурлардын азыраак үлүшү өлкөнүн 
түндүк аймактарына туура келет (6-2 таблицасын карагыла). 

Таблица 6-2. Өлкөнүн аймактары боюнча 2012-ж. 1-январына карата АИВ-инфекциянын жайылтылышы  
(РБ «ЖИКС», 2011-ж.) 

Аймактар 
2012-ж. 1-январына карата 

Аныкталган учурулардын саны 
(кумулятивдүү) % 

Бишкек шаары 562 15 

Чүй облусу 1093 29,4 

Ош шаары 754 20,3 

Ош облусу 712 19,1 

Жалал-Абад облусу 394 10,6 

Талас облусу 30 0,8 

Ысык-Көл облусу 66 1,7 

Нарын облусу 36 0,9 

Баткен облусу 62 1,6 

 

2011-жылы республикада АИВ-инфекциянын 599 жаңы учурлары катталган, алардын 
ичинде өлкөнүн жарандары - 594 (эркектер – 414, аялдар – 180), анын ичинде ЖИКС – 95 
(аялдар – 21, эркектер – 74), чет өлкө жарандары 5 (аялдар – 3, эркектер – 2). ИБК – 362 
(60,4%), анын ичинде республиканын жарандары – 358 (59,7%). 

Ретровируска каршы терапия (АРТ) АИВ-инфекция учурунда дарылоонун жана жардам 
көрсөтүүнүн негизги компоненти болуп саналат. Биздин республикада АРТ 2005-жылдын 
март айынан тартып жүргүзүлүүдө.  Антиретровирустук терапияны дайындоо жана 
жүргүзүү АИВ-инфекция боюнча клиникалык жаңы протоколдорго ылайык жүргүзүлөт 
(ПРИКАЗ МЗ КР № 178, 2008). 

Антиретровирустук дары-дармектер, ошондой эле оппортунисттик (ы ңгайлашкан) 
ооруларды дарылоо үчүн дары-дармектер СКМГФ эсебинен сатылып алынат. АИВ-
инфекция учурунда дарылоонун жана жардам көрсөтүүнүн компоненти боюнча 
маалыматты топтоо үчүн 4А формасы «АИВ – инфекциялуулар жана ЖИКС менен 
ооругандар жөнүндө » колдонулат. 

2012-жылдын 1-январына карата антиретровирустук терапия– 776 бейтапка дайындалган, 
алгандары – 510, анын ичинде: чоңдор – 340 (эркектер – 201, аялдар – 139),  балдар – 170 
(эркек балдар – 115, кыздар – 55). Дарылануудан баш тартуу – 137, дарыланып жатып каза 
болгондор – 116, көтөрө албагандар – 13. Региондор боюнча алгандар: Бишкек шаары – 
82; Чүй облусу – 82; Ош шаары – 74; Ош облусу – 218; Жалал-Абад облусу – 37; Ысык-Көл 
облусу – 7; Талас облусу – 2; Баткен облусу – 7; Нарын облусу– 1. ЖАМК – 86 (облустардын 
катарында). 
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АРТ жүргүзүү жөнүндө маалымат ҮДТ же болбосо, УДБ деңгээлинде топтолот жана ҮДБ 
(ҮДТ) деңгээлинен облустук/райондук ЖИКС борборлоруна берилет. Андан ары маалымат 
«ЖИКС» РБга берилет, ал жерден КР СМ РМИБ (РМИЦ) жана Улуттук статистикалык 
комитетке берилет.  

Жогорку тобокелдик тобунун санына баа бер үү акыркы жолу 2006-жылы UNODC 
тарабынан жүргүзүлгөн. Азыркы учурга чейин өлкөдө бардык эсептөөлөр үчүн эске 
салынган баа берүүнүн маалыматтары колдонулат жана баңгизаттарды көйгөйлүү 
керектөөчүлөрдүн саны  26 миң, анын ичинде 96%ы баңгизаттарды инъекциялык жол 
менен керектешет. 

ИБКны АИВ-инфекцияга тестирлөө КР СМ буйруктарына ылайык, наркологиялык 
диспансерлерге келип түшүүдө, эркиндигинен ажыратуу жерлеринде жана укук коргоо 
тутумунун жана саламаттык сактоонун башка мекемелеринде (ишеним пункттарында, 
достук клиникаларында, алдын алуу жана ЖИКСке каршы к үрөшүү боюнча борборлордо 
ж.б.), тестке чейинки кеңеш берүү жүргүзгөндөн жана бейтаптын маалымдалган 
макулдашуусун алгандан кийин ишке ашырылат. 

КР Улуттук статистикалык комитетинин 2006-жылдын 17-ноябрындагы №35 буйругу менен 
бекитилген №4 «АИВ-инфекцияга канды изилдөөнүн натыйжалары жөнүндө Отчёт»  
тестирлөөнүн маалыматтарын топтоонун негизги каражаты болуп саналат, ага ылайык 
лабораторияга ээ болгон жана АИВ-инфекцияга канды изилдөөнү ишке ашыруучу 
дарылоо-алдын алуу мекемелери ай сайын Отчёт берип турушат. Калктын ар бир тобу 
тестирлөө үчүн (бекитилген №4 формага ылайык) өзүнүн кодуна ээ болот, баңгизатты 
инъекциялык керектөөчүлөрдү тестирлөөнү 102 коду боюнча өтүшөт.   

2011-жылы Кыргыз Республикасында АИВ-инфекцияга тестирлөөнүн саны көбөйгөн, ал 
эми 102 коду боюнча изилденгендердин үлүшү (ИБК) 2005-жылы 1,2%дан (1909 ИБК) 2011-
жылы 0,5%га чейин азайган (1886) (6-2 диаграмманы карагыла).  Бирок, баңгизатты 
инъекциялык колдонуучулар АИВ-инфекцияга тестирлөөнү башка коддор, мисалы: 112.1 
(ИИМдин атайын мекемелеринде турган инъекциялык баңгилер) ж.б. боюнча өтө алышат, 
ошондуктан жогоруда аталган үлүш ИБК тестирлөөнүн анык камтылышынын көрсөткүчү 
боло албайт.   
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Диаграмма 6-2.  Жалпы тестирлөөнүн арасында 102 коду боюнча  ИБК тестирлөөнү камтуу, жылдар боюнча 
(РБ «ЖИКС», КР, 2005-2011-ж.) 

 

2004-жылдан тарта республикада калктын аялуу топторунун арасында ТЭК ж үргүзүлөт 
(ИБК, СК, камактагылар, ЖЖБИ (ИППП) бейтаптары, эркектерге секс-кызматын көрсөтүүчү 
эркектер (ЭСКЭ) жана кош бойлуулар). ИБК арасындагы ТЭК биринчи раунду 2004-жылы 
эки сайтта жүргүзүлгөн (Бишкек жана Ош шаары). 2007-жылдан тартып, ИБК арасында ТЭК 
беш сайтта жүргүзүлөт. 2011-жылы серологиялык изилдөө жүргүзүлгөн эмес. 

ТЭК маалыматтары боюнча 2006-жылдан 2010-жылга чейинки мезгил аралыгында 
инъекциялык баңгизатты керектөөчүлөрдүн арасында АИВ-инфекциянын таралышына 
талдоо жүргүзүү көрсөткөндөй, 2009 жана 2010-жылга АИВ-инфекциянын таралыш 
деңгээли бир деңгээлде калган, б.а. тиешелүүлүгүнө жараша 14,3 жана 14,6% түзгөн. 2008-
жылы жайылтылуунун төмөндөшү байкалган  - 6,8%. (6-3 таблицаны карагыла). 

Таблица 6-3.  Инъекциялык баңгизатты керектөөчүлөр арасында АИВ-инфекциянын жайылтылышы (ТЭК 
2006-2010-ж.) (РБ «ЖИКС», КР, ТЭК, 2006-2011-ж.) 

 
Жылдар ТЭК камтылган ИБК саны Аныкталгандардын саны Үлүшү 

2006 500 37 7,4 

2007 800 62 7,7 

2008 648 44 6,8 

2009 900 129 14,3 

2010 930 136 14,6 

6.2.2. «В» жана «С» вирустук гепатит  
2011-жылы республика боюнча «В» вирустук гепатитине изилденген адамдардын саны  
80828 адамды түзгөн, алардын ичинде оң натыйжа менен 4051 (5%), «С» вирустук 
гепатитине 79984 адамды түзгөн, алардын ичинде оң натыйжа менен 2638 (3%).  
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 2010-жылга ТЭК маалыматтары боюнча инъекциялык баңгизатты 1 жылга чейин керектөө 
стажы барлардын арасында «С» вирустук гепатитинин жайылтылышы 5%ды т үзгөн, 2ден 
3 жылга чейинки колдонуу  стажы барлар – 12%, 4төн 5 жылга чейин – 11%, 6 жылдан 
10 жылга чейин – 36%, 11 жылдан ашык – 37%, б.а. керектөө мөөнөтү (стажы) канчалык 
чоң болсо, «С» вирустук гепатитин жугузуу тобокелдиги ошончо жогору болот (6-3 
диаграмманы карагыла). 

Диаграмма 6-3.  Баңгизатты инъекциялык керектөө мөөнөтү боюнча ИБК арасында АИВ жана “С” гепатиттин 
жайылтылышы, ТЭК, 2010-ж. (РБ «ЖИКС», КР, 2010-ж.) 

ИБК арасында «С» вирустук гепатити менен ооругандардын өтө жогорку пайызы 2004 
жана 2009-жылы байкалган, ал эми 3%га төмөндөө 2010-жылы байкалган – 50,4% (6-4 
таблицаны карагыла). 

Таблица 6-4. ИБК арасында ВГС серологиялык изилдөөлөрүнүн жылдар боюнча натыйжалары, 2005-2010-ж. 
(РБ «ЖИКС», ТЭК) 

Жылдар 
ТЭК ИБК камтылган саны 

 

Оң натыйжасы барлардын 
саны 

% 

2005 500 253 50,6 

2006 500 242 48,4 

2007 800 410 51,2 

2008 648 308 47,5 

2009 900 483 53,7 

2010 930 469 50,4 

 

ИБК арасында «В» ВГ жайылтылышына изилдөө жүргүзүлбөйт. ТЭК серологиялык изилдөө 
2011-жылы жүргүзүлгөн эмес. 

6.3. Баңгизаттар менен байланыштуу башка оорулар  
Кургак учук. 2012-жылдын 1-январында АИВ/ТБ менен жашаган 673 адам диспансердик 
эсепте турат.  2011-жылы АИВ/ТБ менен болгон жаңы учурлар – 153. 2012-жылдын 1-
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январына карата 625 АЖА дарыланууда.  48 ВЖА ар кандай себептер менен 
дарыланышпайт. 263 адам каза болгон, анын ичинде кургак учуктан 197, башка себептер 
менен 66.  

Инъекциялык баңгизаттарды керектөөчү адамдарда кургак учукту дарылоо боюнча, 
ошондой эле алмаштыруучу терапия боюнча иш КР СМ жана КР Өкмөтүнө караштуу ЖАМК 
биргелешкен «Кыргыз Республикасында АИВ /ТБ айкалышкан инфекциясына каршы 
күрөшүү боюнча чараларды өркүндөтүү жөнүндө» буйругуна ылайык жүргүзүлөт (ПРИКАЗ 
МЗ КР и ГСИН КР № 145, 2010).  

6.4. Жыныстык жол менен берилүүчү оорулар– кулгуна (сифилис) 
жана гонорея 

Жыныстык жол менен берилүүчү жугуштуу оорулар АИВ-инфекцияны жугузуу 
тобокелдигин жогорулатат.  

Серологиялык изилдөөлөрдүн (ТЭК) натыйжасы боюнча ИБК арасында кулгунанын 
таралышы жыл боюнча төмөнкүнү түзгөн:  

- 2004-жыл  – 12,3%;  

- 2005-жыл  – 13,6%;  

- 2006-жыл  – 11,8%;  

- 2007-жыл  – 12,8%;  

- 2008-жыл – 10,2%;  

- 2009-жыл  – 12,7%;  

- 2010-жыл  – 6,6%.  

Кулгуна жугузган ИБК үлүшүнүн көбөйүшү 2005-жылы байкалган, ал эми 2010-жылы 
төмөндөө катталган. 

ТЭК серологиялык изилдөөлөр 2011-жылы жүргүзүлгөн эмес. 

6.4.1. Өлүмгө алып келбеген ашыкча дозалар жана уулануулар  
КР СМ Республикалык медициналык-маалыматтык борбордун (РММБ) расмий 
маалыматтарына ылайык стационарда апийим заттары менен ууланган дартынан айыккан 
бейтаптардын саны, КР боюнча өлүмгө алып келбеген ашыкча дозаларды кошо алганда 
2010-2011-жылдары төмөндөө тенденциясына ээ (6-5 таблицаны карагыла). 
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Таблица 6-5. 2010-2011-жылдары баңгизаттар менен өлүмгө алып келбеген ашыкча доза учурлары жана 
КРде баңгизаттарды керектөөу менен байланышкан шашылыш учурлар. (КР СМ РММБ, 2012) 

 Дарылануудан өткөн 
бейтаптардын абсолюттук 

саны 

Дарылануудан өткөн 100 
миң адамга 

Жылдар 2010-ж. 2011-ж. 2010-ж. 2011-ж. 

Апийим заттары менен 
уулангандардын 
стационарда дарылануудан 
өткөндөрдүн жалпы саны 

44 адам 36 адам 5,0 адам 4,0 адам 

Анын ичинде өлүмгө алып 
келбеген учуру 

37 адам 36 адам 4,2 адам 4,0 адам 

 

2010-2011-жылдары КР жаш курактары боюнча апийим заттарынан уулануу дарты менен 
стационарда дарыланган бейтаптардын саны дагы төмөндөө тенденциясына ээ (6-6 
таблицаны карагыла).  

Таблица 6-6.  2010-2011-жылдары КР жаш курактарынын топтору боюнча апийим заттарынан уулануу дарты 
менен стационарда дарыланган бейтаптардын саны. (КР СМ РММБ, 2012 - Отчёттук форма № 14 
"Стационардын ишмердүүлүгү жөнүндө Отчёт ") 

 
балдар 

(0-14 жаш) 

өспүрүмдөр 

(15-17 жаш) 

чоңдор 

(18 жаш жана 
андан жогору) 

БАРДЫГЫ: 

Жылдар 
2010-
ж. 

2011-
ж. 

2010-
ж. 

2011-
ж. 

2010-
ж. 

2011-
ж. 

2010-
ж. 

2011-
ж. 

Апийим заттары 
менен 
уулангандардын 
стационарда 
дарыланууда 
өткөндөрдүн жалпы 
саны  

16 
адам 
(36,4%) 

4 адам 
(11,1%) 

1 адам 
(2,3%) 

2 адам 
(5,6%) 

27 
адам 
(61,4%) 

30 
адам 
(83,3%) 

44 
адам 

36 
адам 

Анын ичинде өлүмгө 
алып келбеген учуру  

16 
адам 
(43,2%) 

4 адам 
(11,1%) 

1 адам 
(2,7%) 

2 адам 
(5,6%) 

20 
адам 
(54,1%) 

30 
адам 
(83,3%) 

37 
адам 

36 
адам 

 

6.4.2. Дарыгерлик жана соттук-наркологиялык экспертизалар  
2011-жылы дарыгерлик-наркологиялык экспертизанын маалыматтары боюнча мас болуу 
абалын же психоактивдүү заттарды колдонуу фактысын аныктоо жагдайына медициналык 
күбөлөндүрүү учурларынын санынын 22,7% (59 052ге каршы 72 466) өсүшү жана 2009-
жылга караганда (55 747) 1,3 эсеге көп болгон. Ошондой эле, өткөн жылга салыштырганда 
соттук-наркологиялык экспертизанын көрсөткүчүнүн 12,6%га өсүшү байкалган, бул болсо 
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соттук-наркологиялык экспертизаны белгилөө боюнча соттук-тергөө органдарынын 
жигердешүүсүн күбөлөндүрүп турат (1 785ке каршы 2 010 учур). 

6.5. Баңгизаттар менен байланышкан өлүмдүүлүк жана 
баңгизаттарга көз карандылардын өлүмдүүлүгү  

6.5.1. Баңгизаттардан келип чыккан өлүм (ашыкча доза/уулануу)  
Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2011-жылы КРда жалпы 
популяцияда (көбөйүүдө) бардыгы болуп 35 921 өлүм катталган. 

КРда баңгизаттар боюнча өлүмдү каттоонун колдонулуп жаткан тутуму олуттуу 
кемчиликтерге ээ, алар улуттук деңгээлде бул жааттагы кырдаал жөнүндө кандайдыр бир 
тыянак чыгарууга мүмкүндүк бербейт. 

Бирок, КР СМ РММБ расмий маалыматтарына ылайык, жалпы өлүмдүүлүк жана 
баңгизаттын ашыкча дозасынан болгон өлүмдүүлүк боюнча маалыматтар жалпы алганда 
жана жынысы боюнча КРда 2010-2011-жылы 23%га төмөндөө тенденциясына ээ болушкан 
(6-7 таблицаны карагыла). 2011-жылы баңгизаттын ашыкча дозасынан болгон өлүмдүн 64 
учуру катталган, алардын ичинде 4 аял, анда көпчүлүк учурда баңгизаттын такталбаган 
уулануу бул өлүмдөрдүн себебинин көпчүлүк учуру болгон. 
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Таблица 6-7. 2010-2011-жылдарга КР боюнча жалпы жана гендердик жаатта жалпы өлүмдүүлүк жана 
баңгизаттардын түрлөрү боюнча ашыкча дозадан өлүмдүүүлүктүн маалыматтары (КР СМ РММБ, 2012) 

Жылдар 2010-ж. 2011-ж. 
2010-ж. 

(100 миңге) 

2011-ж. 

(100 миңге) 

Өлгөндөрдүн жалпы 
саны 

36 174 адам 35 941 адам 664,0 адам 651,7 адам 

Баңгизаттар жана 
псходислептиктер  
(галлюциногендер) 
менен уулануунун 
натыйжасында 
өлгөндөрдүн саны  

84 адам 64 адам 1,5 адам 1,2 адам 

Алардын ичинде: 

Эркектер 79 адам 60 адам 2,9 адам 2,2 адам 

Аялдар 5 адам 4 адам 0,2 адам 0,1 адам 

Уулануунун баңгизаттык каражаттарынын түрлөрү боюнча: 

Апийим  12 14 0,2 0,3 

Героин - 2 - 0,04 

Башка опиоид - 2 - 0,04 

Башка жана 
такталбаган 
баңгизаттар 

31 37 0,6 0,7 

Башка жана 
такталбаган 
психодислептиктер  
(галлюциногендер) 
менен 

41 9 0,8 0,2 

 

Улуттук статистика комитетинин маалыматтары (С-51 жана С-52 формалар) КР СМ РММБ 
үчүн КРдагы өлүмдүүлүк боюнча маалыматтын булагы болорун белгилей кетүү керек. Алар 
өз кезегинде саламатык сактоо органдарынан өлүмү жөнүндө расмий медициналык 
күбөлүктөргө жана ЗАГС (жарандык абалынын актыларын каттоо) органдарынын өлүмү 
тууралуу актылык жазууларына ылайык түзүлөт. 

6.5.2. Баңгилер арасындагы өлүмдүүлүк жана алардын себептери  
КР СМ РММБ маалыматтары боюнча өлүмүнө байланыштуу наркологиялык мекемелерде 
диспансердик каттоодон 2011-жылы алынып салынган баңгилик менен ооругандар - 130 
(2010-жылы - 139), бул 2011-жылдын аягында каттоодо турган баңгизаттарга көз 
карандылардын жалпы санынын 1,2%ын түзгөн. 
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Таблица 6-8. 2005-2011-жылдагы мезгил аралыгында катталган (диспансердик каттоо) баңгизаттарга көз 
карандылардын арасындагы жалпы өлүмдүүлүк  

жылы 
(жыл 

аягында) 

Эсепте турган 
баңгизаттарга көз 

карандылардын саны 

Өлүм учурларынын 
саны 

Өлүм (%) 

2010 10171 139 1,4 

2011 10705 130 1,2 

  

2011-жылы өлүмгө байланыштуу диспансердик каттоодон алынган, баңгизаттарды 
керектөөчүлөрдүн арасында өлүмдүүлүктүн индикатору боюнча баа берүүнү жүргүзүүдө 
популяциядагы жалпы өлүмдүүлүк менен салыштырууда6

Гендердик аспектиде,  диспансердик каттоодо турган ба ңгизаттарды керектөөчүлөрдү 
тандоодо эркектерге караганда SMR аялдар арасында (адатта жалпы популяцияда аялдар 
арасындагы өлүмдүн өтө төмөн деңгээли байкалат) жогору болгон. Өтө жогорку SMR 3,1 
жана 3,5 баңгизаттарды керектөөчү 35-39 жаштагы жана 40-44 жаш курак тобундагы 
аялдарда байкалган, бул алардын өлүмүнүн олуттуу тобокелдиги жөнүндө күбөлөндүрөт.  

 аныкталгандай, баңгизаттарды 
керектөөчүлөрдүн арасындагы жалпы өлүмдүүлүк ошол эле жыныстагы жана жаш 
курактагы жалпы калктын арасындагы  өлүмдүүлүккө (өлүмдүн стандартташтырылган 
индекси– SMR) караганда 1,3 эсе жогору болгон. Көп учурда, баңгизаттарды 
керектөөчүлөрдүн 20-24 жаш курагындагы өлүм учурлары жалпы популяциянын 
арасындагы ошол эле жаш курак катмарындагыга салыштырганда 4 эсеге көп. 

                                                           
6 Бул талдоо иштеп чыгуунун бардык тандалып алынган жеке кишилерге байкоо жүргүзүүгө негизденген 
өлүмдүүлүктү майда-баратына чейинтак изилдөөнүн турпатына ээ эмес.  
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Таблица 6-9. 2011-жылы катталган (диспансердик каттоо) баңгилик жана таксомания менен ооругандардын 
арасындагы өлүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрү  

Жашы 

2011-
жылдын 
аягында 

эсепте 
турганда

рдын 
саны 

2011-
жылы 
өлүм 

учурлары
нын саны 

Анык 
өлүмдүү

лүк 
(‰) 

Күтүлүүч
ү 

өлүмдүүл
үк7

Тикелей эмес 

 (‰) 

стандартташты
рылган 

өлүмдүүлүк8

Өлүмдүн 
стандарт-

таштырылг
ан индекси 

(SMR)
 

(‰) 9

95% 
CI

 

10

0-14 

 
SMR 
үчүн 

3 0 2,4 2,5 0,0 0,0 - 
15-17 19 0 0,6 0,7 0,0 0,0 - 
18-19 48 0 0,8 0,9 0,0 0,0 - 

20-24 446 2 0,9 1,1 3,8 4,0 
0,5-
14,6 

25-29 1240 3 1,5 1,9 1,9 1,3 
0,3-
3,7 

30-34 2189 14 2,6 3,5 4,8 1,8 
1,0-
3,1 

35-39 2443 33 3,5 4,9 9,5 2,7 
1,9-
3,8 

40-44 1859 26 4,8 6,7 9,9 2,1 
1,4-
3,0 

45> 2458 52 23,6 27,4 18,3 0,8 
0,6-
1,0 

Бардыгы 10705 130 6,5 9,6 8,3 1,3 
1,1-
1,5 

 

                                                           
7 Бул индикатор жалпы калктын арасындагы өлүмдүүлүктү, б.а. эгер баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн 
арасындагы өлүмдүүлүк, жалпы калктын арасындагыдай болсо, анда алардын өлүмдүүлүктүн кандай болорун 
көрсөтүп турат.  
8 Тикелей эмес үлгүлөштүрүү стандарттык популяцияда өлүмдүн жаш курак көрсөткүчүнө ылайык, баңгизат 
керектөөчүлөрдү катталган тандап алууда чийки өлүмдүүлүктүн көрсөткүчүн түзөтөт – бул учурда 
республиканын жалпы калкын.  
9 Өлүмдүүлүктүн стандартташтырылган индекси (SMR) баңгизат колдонуучуларды тандап алууда  
өлүмдүүлүктүн деңгээли ушул эле жаш курактагы жана жыныстагы жалпы калктын арасындагы өлүмдү 
канчалык жогорулата турганын көрсө төт (б.а. жалпы калктын арасындагы өлүмгө караганда анын канча эсе 
жогору экендигин көрсөтөт; салыштырмалуу тобокелдик түшүнүгүнө жакын). 
10 95% ишеним көрсөтүүчү интервал (CI) тигил же бул чоңдук 95% мүмкүндүгү менен катталган диапазонду 
көрсөтөт.  
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Таблица 6-10. Гендердик аспектиде 2011-жылы катталган (диспансердик каттоо) баңгилик жана таксомания 
менен ооругандардын арасындагы өлүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрү 

Жашы 

Эсепте 
тургандардын 

саны 

Анык өлүмдүүлүк 
(‰) 

Өлүмдүн 
үлгүлөштүрүлгөн 

индекси (SMR) 
95% CI SMR үчүн 

Э А Э А Э А Э А 

0-14 2 1 2,6 2,1 0,0 0,0 - - 

15-17 18 1 0,7 0,5 0,0 0,0 - - 

18-19 45 3 1,0 0,6 0,0 0,0 - - 

20-24 393 53 1,2 0,7 4,4 0,0 0,5-15,8 - 

25-29 1123 117 2,0 0,9 1,3 0,0 0,3-3,9 - 

30-34 2022 167 3,6 1,5 1,9 0,0 1,0-3,2 - 

35-39 2266 177 5,2 1,8 2,7 3,1 1,9-3,9 0,0-17,5 

40-44 1751 108 7,0 2,6 2,0 3,5 1,3-3,0 0,0-19,5 

45> 2341 117 27,7 20,3 0,8 1,3 0,6-1,0 0,3-3,7 

Барды-
гы 

9961 744 7,4 5,7 1,3 1,5 1,1-1,5 0,5-3,4 
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7. ДЕН СООЛУК МЕНЕН БАҢГИЗАТТАРДЫ КЕРЕКТӨӨНҮН 
КЕСЕПЕТТЕРИНИН ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШЫНА ЖООП 
КАЙТАРУУ АРАКЕТТЕРИ  

7.1. Киришүү 
Зыянды төмөндөтүү стратегиясы баңгиликке жана баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга 
каршы аракет жасоо артыкчылыктуу багыттардын бири жана ИБК арасында АИВ/ЖИКСди 
алдын алуу тармагында КР мамлекеттик саясатынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

ИБК жана АЖВ үчүн кызмат көрсөтүүгө жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, КР Президентинин  
«Кыргыз Республикасында баңгиликтин жана баңгизаттардын мыйзамсыз айланышына 
каршы аракеттенүү Концепциясын бекитүү жөнүндө» (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КР № 445, 2004) 
Жарлыгына ылайык, мамлекеттик баңгизатка каршы саясатты андан ары ишке ашыруу 
максатында, ошондой эле 2006-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ/ЖИКС 
эпидемиясын жана анын социалдык-экономикалык кесепеттерин алдын алуу боюнча 
Мамлекеттик программанын 2.2. Стратегиясына ылайык, «Жаңы программаларды түзүү 
жана мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдардын базасында республиканын 
бардык облустарында шприцтерди алмаштыруунун колдонулуп жаткан программаларын 
өнүктүрүү; баңгизаттарды инъекциялык керектөөчүлөр үчүн колдонулуп жаткан 
программалардын мүмкүнчүлүктөрүн  күчөтүү», КР СМ тарабынан 2009-жылы «Бишкек 
шаарынын жана Чүй облусунун дарылоо-алдын алуу уюмдарында 
шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу пункттарын ачуу жөнүндө» (ПРИКАЗ МЗ КР № 15, 
2009) буйрук чыгарылган. Бул буйрукка ылайык, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун 
дарылоо-алдын алуу уюмдарында ШАП тизмеси бекитилген, ошондой эле 
шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн үлгүлөрү 
бекитилген, анда жайларга, жабдууга, берилип жаткан медициналык каражаттардын 
сапатына коюлган талаптар, ошондой эле шприцтерди/ийнелерди алмаштырууну 
жүргүзүүнүн, сактоонун, топтоонун, колдонулган материалдарды жок кылуунун тартиби 
регламенттелген. Шприцтерди/ийнелерди алмаштыруу боюнча кызмат к өрсөтүүлөрдүн 
үлгүсүндө кызмат көрсөтүүлөрдү тескөөгө (менеджментине) жана шприцтерди/ийнелерди 
алмаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына коюлган талаптарды, 
материалдарды жеткирүү боюнча кызматтардын жеткирүүчүлөрүнүн дасыгына коюлган 
талаптар жана кызматчылардын жана волонтерлордун коопсуздугун камсыз кылуу 
каралган. 

7.2. Баңгизаттарды медициналык эмес керектөөдөгү зыянды 
төмөндөтүү  

2009-жылдан тартып КР СМ РНБ «Баңгизаттарды жигердүү колдонуучулардын  опиоиддин, 
налоксон дары-дармегин ашыкча дозасынан өлүмүн төмөндөтүү» программасын Чүй 
облусунун Бишкек шаары,  бөлүгү менен Ош шаарындаишке ашырып келет.  

2009-жылы 500 кардарга налоксондун 1 138 ампуласы берилген. 2011-жылы 2 023 
кардарга, анын ичинде 500 кардар налоксонду кайрадан алышкан. 2010-жылы бекитилген 
налоксон дары-дармегин колдонуу менен опиоиддерден ашыкча доза алууну алдын алуу 
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Стандартында (ПРИКАЗ МЗ КР № 494, 2010) бул ашыкча дозаны алдын алууну ишке 
ашыруу үчүн жооптуу болгон кызматчылардын функционалдык милдеттери жана 
налоксон дары-дармегин таратуунун каражаты  баяндалган.  Аталган калктуу пункттарда 
апийим заттарынан ашыкча дозадан өлүмдү белгилүү бир жайда кыскартуу 
программанын натыйжалары болуп саналган. 

2011-жылдагы мезгил аралыгында ИБК үчүн ашыкча дозалардын белгилеринин 
маселелери, дарыгерге чейинки жардам көрсөтүү жана налоксон дары-дармегин туура 
колдонуу ыкмалары боюнча семинарлар жана машыгуулар өткөрүлгөн.  ИБК маалыматтык 
материалдар менен камсыз кылынган жана пикир алышуулар жүргүзүлгөн. 

Инъекциялык баңгизаттарды керектөөчүлөрдүн арасында өтө коопсуз инъекциялык жана 
сексуалдык практика АИВтин башка өтүү жолдору кеңири таралган өлкөлөрдө дагы чон 
мааниге ээ, анткени: жугушкан инъекцияланган инструментарийди керект өөнүн 
натыйжасында АИВтин өтүү тобокелдиги өтө жогору; жана инъекциялык баңгизаттарды 
колдонуучулар калктын кеңири катмарынын арасында АИВти жайылта алышат (мисалы, 
жыныстык байланыштардын натыйжасында). 2011-жылы анкеталык сурамжылоого 
катышкан ИБКнын 50%ы инъекциялык баңгизатты акыркы жолу керектөөдө тазаланган 
инструментарийди колдонушкан, ал эми акыркы жыныстык катнашта презервативди 
керектөөгө көрсөткөндөрдүн үлүшү 32,7%ды түзгөн. 

Таблица 7-1. ИБК жүрүш-туруш мүнөздөмөсү, 2010-2011-ж. (ТЭК) 

Жылдар  

Инъекциялык баңгизатты акыркы 
жолу колдонууда тазаланган 
инструментарийди керектөөнү 
көрсөткөн ИБК саны 

Акыркы жыныстык катнашта 
презервативди 
керектөөгө көрсөткөн 
ИБК саны 

 

     Абсолюттук 
саны 

         % 
             

Абсолютт
ук саны 

        % 

2010 614 66,0 502 54,0 

2011 424 50,8 273 32,7 

 

2010-жылы жүргүзүлгөн ТЭК маалыматтарын талдоодо төмөнкүдөй тыянактарды жасоого 
болот: 

- инъекциялык жүрүш-туруштун кооптуу практикасы бардык жерде сакталат; 

- ИБК жыныстык жүрүш-турушу кооптуу бойдон калат. Алар калктын ке ңири 
катмарынын арасында АИВ (жыныстык катнаштын натыйжасында) жайылта 
алышат, анткени ИБКнын үчтөн бири туруктуу жана туруксуз жыныстык өнөктөрү 
менен презервативдерди колдонушат. 

2011-жылы Кыргыз Республикасында каржылык жана техникалыкты кошо алганда, 
зыянды төмөндөтүү программалары үчүн техникалык жана каржылык жардамды 
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көрсөтүүнү төмөнкүдөй эл аралык уюмдар улантышкан,  СКМГФ, OSI (Open Society 
Institute) – «Ачык коом (Открытое общество)» институту Нью-Йорк/Кыргызстандагы Сорос 
Фонду, DDRP (Drug Demand Reduction Program) – баңгизаттарга суроо-талапты төмөндөтүү 
программасы,  USAID (United States Agency for International Development) – эл аралык 
өнүктүрүү боюнча АКШ агенттиги, CARHAP (Central Asian Regional HIV/AIDS program) – по 
АИВ/ЖИКС боюнча Борбордук-Азия аймактык программасы, AFEW (AIDS Foundation East-
West) – ЖИКС-фонд Чыгыш-Батыш. ЖИКСке, кургак учукка жана безгекке каршы к үрөшүү 
үчүн Глобалдык фонд негизги стратегиялык донор бойдон калган. СК боюнча 
долбоорлордун көпчүлүк бөлүгү СКМГФ тарабынан колдоого алынып жаткандыктан, 2011-
жылы бейөкмөттүк сектордо ИБК үчүн алардын өзгөчө муктаждыктарын канааттандырууга 
багытталган кызматтарынын ассортименти кыйла кыскарган. Өлкөдө ийнелердин, 
шприцтердин жана башка алдын алуу буюмдардын жоктугунан улам, ИБК үчүн таратып 
берилген материалдын саны кыскарган. 

 Шприцтерди алмаштыруу пункттары жана СКМГФ тарабынан колдоого алынган 
социалдык мекемелер 7-раундда болгону 6 ай гана иштеген, анткени 2011-жыл СКМГФ 
үчүн өткөөл мезгил жана СКМГФ гранттарын ишке ашыруунун 7-раундунун аякташы болуп 
саналган. Ошого байланыштуу, ШАП программалары жана СКМГФ тарабынан 
каржылануучу социалдык мекемелер 2011-жылы болгону 6 ай иштешкен. 

ШАПтар төмөнкү өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан ишке ашырылган: «Ранс плюс» (Чүй 
облусу, Аламүдүн району), «Жашоого укук» (Право на жизнь) (Ч үй облусу, Сокулук 
району), «Аяндельта» (Чүй облусу, Токмок ш.), «Ата-энелер ЖИКСке жана баңгизаттарга 
каршы – ЦАДМИР» (Бишкек ш.), «Антистигма» (Ысык-Ата району, Кант ш.), «Ата-энелер 
баңгизаттарга каршы» (Ош облусу, Ош жана Кара-Суу ш.), «Дени сак муун» (Здоровое 
поколение)» (Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш.). 

2011-жылдын 1-августуна карата алдын алуу иш-чаралары менен анык камтуу 10 908 
түзгөн.  

МиО тутумунун жана MIS кардардык маалымат базасынын иши өздөштүрүлбөгөндөн 
кардарлардын жана көрсөтүлгөн кызматтардын саны боюнча маалыматтардын аныктыгы 
жөнүндө суроо келип чыгат. Кардарлардын жаш курак катмары: 30-39 жаш курагына 44%, 
20-29 жашка 24%, 40-49 жашка 25,6%, 50-59 жаш курагына 4,8%, 60 жаштан жогору 0,4% 
туура келет (7-1 диаграмманы карагыла). 
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Диаграмма 7-1. Кардарлардын жаш курак категориясы 

 

Долбоордун негизги кардарлары бул БИК, алар 90%дан ашыгын т үзөт. Кардарлардын 
негизги тобун эркектер 82,2%ды, аялдар болсо 17,8%ды түзөт (7-2 диаграмманы 
карагыла). 

Диаграмма 7-2. Кардарларды жынысы боюнча бөлүштүрүү 

 

ШАПтары бар уюмдардын алкагында көрсөтүлүүчү кызматтар:  

- шприцтерди алмаштыруу, 

- аутрич-жумуш,  

- презервативдерди жана маалыматтык материалды таратып берүү, 

- коопсуз инъекциялык, сексуалдык жүрүш-туруш жөнүндө маалыматты, АИВ/ЖИКС, 
гепатит, ашыкча доза жөнүндө маалымат берүү, 

- ЖИКС-сервис уюмдарына, медициналык мекемелерге кайра жөнөтүү. 
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Социалдык мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар: 

-  турак-жай; 

- түнөк; 

- гигиеналык кызмат көрсөтүүлөр; 

- теңге-теңдеш кеңеш берүүлөр; 

- өз алдынча жана өз ара жардам көрсөтүү топтору; 

- тамак-аш; 

- коопсуз инъекциялык, сексуалдык жүрүш-туруш жөнүндө маалыматты, АИВ/ЖИКС, 
гепатит, ашыкча доза жөнүндө маалымат берүү; 

- коопсуз сексуалдык жүрүш-туруш боюнча аңгемелешүүлөр; 

- ЖИКС-тейлөө уюмдарына, медициналык мекемелерге кайра жөнөтүү. 

ТККга жолдомо берүү, АИВке тесттен өтүү, медициналык адистердин, юристтердин кеңеш 
берүү өңдүү калган кызмат көрсөтүүлөр кайра жөнөтүү алкагында жүргүзүлөт. Бардык 
уюмдарда «теңге-теңдеш» кызматтарын көрсөтүү үчүн теңдеш кеңеш берүүчүлөр бар.  

Маалыматтар базасына ылайык Отчёттук мезгил аралыгында 1 227 718 шприц (план 1 044 
000), 498 728 презерватив (план 556 800), ийне - 1 620 731 (план 2 088 000) таратылып 
берилген, ошону менен 510 924 пайдаланылган шприц (план 522 000) чогултуп алынган, 
бул болсо, таратып берилген шприцтердин 41,6%ын т үзөт.  

Бардык уюмдар боюнча көрсөтүлгөн кызматтардын жалпы саны (инструментарийди жана 
МБМ таратып берүүсүз) 75 214 түздү, кайра жөнөтүү алкагында 1 073 кызмат көрсөтүү 
алынган. 
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Таблица 7-2.  ШАП бар уюмдардын алкагында көрсөтүлгөн кызматтар, 2011 

№ Кызмат көрсөтүү 

Кызмат көрсөтүүнүн 
ошол 

жеткирүүчүсүнөн 
алынган 

кызматтардын саны 

Кайра жөнөтүүлөрдүн 
алкагында алынган 
кызматтардын саны 

1 Машыгууларде окутуу 3 770 0 
2 Теңге-теңдеш принциби боюнча 

окутуу 57 869 0 

3 Волонтерлорду окутуу 29 0 
4 Адистердин кеңеш берүүлөрү 446 279 
5 Консультация берүү 5 527 52 
6 Дарт аныктоо (диагностика) 311 540 
7 Дарылоо 21 103 
8 Социалдык кызмат көрсөтүүлөр  7262 99 
 БАРДЫГЫ 75 214 1 073 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн жана кайра жөнөтүүлөрдүн саны MIS маалыматтар базасынын 
Отчётунан алынды.  

Кызмат көрсөтүүлөрдүн  спектрине/тизмесинде/түрлөрүндө өзгөрүүлөр байкалган эмес, 
кызматтар календардык планга ылайык көрсөтүлөт. 

Кайра жөнөтүү алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү көзөмөлгө алуу айрым уюмдарда 
жолдомо берүү бланктары аркылуу жүргүзүлөт, алар Отчёттук мезгил аралыгынын 
аягында тедефон чалуулар аркылуу чогултулат, ошондой эле «социалдык бюро» 
долбоорунун түрү боюнча кардарды коштоп жүрүү практикаланат. 

Кайра жөнөтүү алкагында алынган кызматтардын санын  көзөмөлгө алуу кыйын, анткени 
бул долбоордун алкагында каражаттар салынган эмес.  

MIS кардардык маалымат базасынын иши өркүндөтүлбөгөндүктөн маалыматтар базасы 
жана Мониторинг жана Баа берүү (МжБ) боюнча таблицада берилген кызмат 
көрсөтүүлөрдүн санына туура келбегендик байкалат. Кардардык баазанын ишинде 
көйгөйлөрдү аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. 

7.2.1. Аутрич-жумуш 
КРда ийне/ШАПтагы аутрич-жумуш 2010-жылдан тартып КР СМ «Кыргыз Республикасында 
баңгизаттарды  инъекциялык керектөө менен байланышкан зыянды Төмөндөтүүчү кызмат 
көрсөтүүлөрдүн Үлгүлөрүн бекитүү жөнүндө» буйрукка (ПРИКАЗ МЗ КР № 838, 2009) 
ылайык жүргүзүлөт.  

Аутрич-жумуш – кызмат көрсөтүүнүн негизги ордунун аймагынан тышкары БКК жабык 
топтору менен өз ара аракеттенүүнүн формасы жана ыкмасы.  

 «Аутрич» сөзү «outreach» деген англис тилинин сөзүнөн келип чыгат, ал «кеңейүү» 
(кызмат көрсөтүүнү, кардарларды ж.б.) дегенди билдирет жана жардам көрсөтүү жана 
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ИБК менен катнаштарды жөнгө салуу боюнча социалдык-багытталган программаларды 
билдирүүчү зыянды Төмөндөтүү программаларына колдонулат. 

Аутрич-жумуш шприцтерди алмаштыруунун стационардык пунктунун ишинин ажырагыс 
бөлүгү болуп саналат, анын ишин толуктап турат жана ошол эле учурда ИБК үчүн зыянды 
төмөндөтүү боюнча кызмат көрсөтүүчү уюмдун ишинин негизги түрү болушу мүмкүн. 

Аутрич-жумуштун милдетине төмөнкүлөр кирет: 

- издөө, контакттарды түзүү, ИБКга жардам берүү жана колдоо көрсөтүү; 

- ИБК тобокелдүү жүрүш-турушунун практикасы жана ага таасир этүүчү факторлор 
жөнүндө маалыматты топтоо; 

- ден соолук, баңгизаттарды коопсузураак колдонуу, коопсуз секс, ашыкча дозалар 
боюнча алдын алуу маалыматтарын берүү; 

- медициналык-социалдык жана укуктук жардам көрсөтүү кызматына жөнөтүү; 

- ИБКны шприцтерди алмаштыруунун стационардык пункттарына, АИВке тесттен 
өтүүгө, ЖЖБИ,  медициналык-социалдык жардам көрсөтүү программаларына 
тартуу; 

- шприцтерди алмаштыруу, алдын алуу адабияттарын, презервативдерди жана 
коргонуунун башка каражаттарын таратуу. 

7.2.2. «Достук фармацевтикалык тейлөө» программасы  
СКМГФ каржылоонун жоктугунан ИБК үчүн «Достук фармацевтикалык тейлөө»  
программасы колдоого алынган эмес.  

7.2.3. Шприцтерди алмаштыруу пункттары 
2009-2010-жылы шприцтерди жана ийнелерди алмаштыруу программасы 
субреципиенттер «Социум» КБ, төмөнкү 7: «Ранс плюс» (Чүй облусу, Аламүдүн району), 
«Жашоого укук (Право на жизнь)» (Чүй облусу, Сокулук району), «Аяндельта» (Чүй облусу, 
Токмок ш.), «Ата-энелер ЖИКСке жана баңгизаттарга каршы – ЦАДМИР» (Бишкек ш.), 
«Антистигма» (Ысык-Ата району, Кант ш.), «Ата-энелер баңгизаттарга каршы» (Ош облусу, 
Ош жана Кара-Суу ш.), «Дени сак муун (Здоровое поколение)» (Жалал-Абад облусу, 
Жалал-Абад ш.) өңдүү өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан ишке ашырылган. 

 Шприцтерди алмаштыруу пункттары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар:  

- Шприцтерди алмаштыруу, 

- Аутрич-жумуш,  

- презервативдерди жана маалыматтык материалды таратып берүү, 

- коопсуз инъекциялык, сексуалдык жүрүш-туруш жөнүндө маалыматты, АИВ/ЖИКС, 
гепатит, ашыкча доза жөнүндө маалымат берүү. 

- ЖИКС-тейлөө уюмдарына, медициналык мекемелерге кайра жөнөтүү. 
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КР СМ тарабынан жетекчиликке алынган ШАП боюнча статистикалык маалыматтар: 
жарандык саламаттык сактоонун 23 (11 – Бишкек шаарынын ҮДБдан, 11 – Чүй облусунун 
ҮДБ жана ҮДТдан жана 1 –  Ош шаары + 2 мобилдик пунктта) ШАПта кардарлардын 
структурасы төмөнкү мүнөздө чагылдыралат:  камтуу - 9192 ШАП (540 Ош шаары боюнча), 
алардын ичинде 7220 ИБК 3 айдын ичинде жок дегенде бир жолу кызмат алган. 
Гендердик айырмачылык боюнча Чүй облусу боюнча калктын эркектери басымдуулук 
кылууну улантууда – 91,3% (э), – 8,7% (а). Жаш курагы цензасы боюнча негизинен 26-35 
жаштагылар басымдуу, улуттук курам боюнча башка улуттагы адамдардын басымдуулугу 
бар, ал 37%, андан кийин орус улутундагы адамдар 36%, тект үү калктын өкүлдөрү 27%. 
Бишкек шаары боюнча ошондой эле негизинен эркектер басымдуулук кылат – 74%, 
аялдар – 26%, жаш курагы боюнча негизинен 26-45 жаштагылар басымдуу, улуттук курамы 
боюнча орус улутундагы адамдар басымдуу 46%, болжолу 28% башка улуттагы адамдар 
жана тектүү калктын өкүлдөрү – 26%. 

7.2.4. Үлгүлөр жана баа берүү 
Маалыматтар жеткиликтүү эмес. 
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8. СОЦИАЛДЫК ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ ЖАНА СОЦИАЛДЫК 
РЕИНТЕГРАЦИЯ (КАЙРА ИНТЕГРАЦИЯЛОО) 

8.1. Киришүү 
Баңгизаттар менен көйгөйлөргө ээ болгон адамдарды социалдык коштоп жүрүү боюнча 
кызматтардын көпчүлүгүн профилдик өкмөттүк эмес уюмдар көрсөтөт. Ошентсе да, 
камтуунун өлчөмүнө жана бул кызмат көрсөтүүнүн сапатына баа берүү сапаттуу 
маалыматтардын жокутугунан улам мүмкүн эмес. КР так аныкталган максаттар, милдеттер, 
иш-чаралар, кадрларды даярдоо жана баңгизаттарга көз каранды же баңгизаттарды 
керектөө менен байланышкан башка көйгөйлөрү бар адамдарга дарылануудан кийин көз 
салуу жана реинтеграциялоо боюнча иш-чараларды каржылоо каралган стратегияга ээ 
эмес экендигин белгилей кетүү керек. Кийинки көз салуу жана реинтеграция 
программалары менен аталышы мүмкүн болгон, шарттуулуктун кайсы бир үлүшү бар, 
колдонулуп жаткан программалардан Анонимдүү наркомандар коомунун 12 кадамдуу 
программасын атаса болот. Наркологиялык жардам көрсөтүүнүн бул аспектисине эч 
кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. 

8.2. Социалдык көйгөйлөр 
Маалыматтар жеткиликтүү эмес. 

8.3. Социалдык реинтеграция 

8.3.1. Социалдык мекемелер 
Социалдык мекеме түшүнүгү өзүнө төмөнкүдөй аялуу топторду: Дроп-ин борбор, 
Социалдык жатакана, Жарым жолдогу үй жана башка мекемелер, Түнөк, Комьюнити 
борбор, Социалдык колдоо ж.б. социалдык ыңгайлаштырууга жана реинтеграциялоого 
багытталган тейлөөлөрдүн топтомун камтыйт.  

Кардарлардын муктаждыгына жараша социалдык жардамдын түрлөрү институциялык 
жана администрациялык сыяктуу, алар багытталган бенефициарлардын ( кызмат 
алуучулар) ошол катмаларына артыкчылыктуу көз каранды болгон бир катар сапаттык 
белгилери боюнча айырмаланышы мүмкүн.  

Социалдык мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттык топтому (пакети) өзү 
менен үч катмарды түшүндүрөт: 

1. Турмуш-тиричилик кызматтары: турак-жай, түнөк, гигиеналык кызмат көрсөтүүлөр 
(чайынма кабыл алуу, кардарлардын кийимдерин жуу жана кургатуу) жана тамак-аш. 

2. Маалыматтык кызматтар: АИВ-инфекциясы кан аркылуу жана сексуалдык жол менен 
берилүүчү башка жугузуулар жөнүндө, баңгизаттар жана башкалар менен байланышкан 
зыяндуу кесепеттер жөнүндө маалыматтарды берүү; дарылоо жана социалдык жардам 
көрсөтүүчү кызматтар жөнүндө маалыматтарды берүү; өз алдынча жана өз ара жардам 
көрсөтүү топтору жөнүндө маалыматты берүү; 

3. Кеңеш берүү кызматтары: АИВке ыктыярдуу тестирлөөгө чейинки жана андан кийинки 
кеңеш берүү; социалдык-психологиялык кеңеш берүү; үй-бүлөлүк кеңеш берүү; 
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мотивацияланган кеңеш берүү; «теңге-теңдешти» кеңеш берүү; багыттык кызматтарга 
жана уюмдарга жолдомолорду берүү; өз алдынча жардам топтору. 

Турмуш-тиричилик кызматтары: 

- Турак-жай; 

- Түнөк; 

- гигиеналык кызмат көрсөтүүлөр (чайынма кабыл алуу, кардарлардын кийимдерин 
жуу жана кургатуу); 

- тамак-аш. 

Маалыматтык кызматтар: 

- АИВ-инфекциясы жана кан аркылуу жана сексуалдык жол менен берилүүчү башка 
жугузуулар жөнүндө, баңгизаттар жана башкалар менен байланышкан зыяндуу 
кесепеттер жөнүндө маалымат берүү; 

- дарылоо жана социалдык жардам көрсөтүүчү кызматтар жөнүндө маалыматтарды 
берүү; 

- өз алдынча жана өз ара жардам көрсөтүү топтору жөнүндө маалыматты берүү; 

Кеңеш берүү кызматтары: 

- АИВке ыктыярдуу тестирлөөгө чейинки жана андан кийинки кеңеш берүү;  

- социалдык-психологиялык кеңеш берүү;  

- үй-бүлөлүк кеңеш берүү; 

- мотивацияланган кеңеш берүү; 

- «теңге-теңдешти» кеңеш берүү; 

- багыттык кызматтарга жана уюмдарга жолдомолорду берүү ; 

- өз алдынча жардам берүү топтору. 

2009-2010-жылдары СКМГФ, «Ранар», «Мутаназзиф», «Матрица 2005», «Астерия», 
«Мусаада», «Плюс борбор», «Социум» КБ аркылуу «Ак-Дээрдин» колдоосу менен 
республиканын Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле Чүй, Ош жана Жалал-Абад 
облустарында 8 социалдык мекемелер (3 дроп-ин борбор, 3 социалдык жатакана жана 
жарым жолдогу 2 үй) ишке ашырылган. 

 Бүгүнкү күндө КРда социалдык мекемелердин иши социалдык мекемелер катары иш 
жүргүзө турган абалда иштебей жаткандыгына байланыштуу белгилүү деңгээлде иштеп 
чыгууну талап кылат. Ага карабастан, социалдык мекемелердин кызмат к өрсөтүү спектри 
кардарлардын муктаждыктарына туура келет. 
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8.3.1.1. Дроп-ин борбор 
Багыттык ишмердүүлүк: 

- Кардарларды маалыматтык, медициналык-психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
жана социалдык колдоонун жеткиликтүү түрлөрү менен камсыз кылуу.  

Drop-incentre англис тилинен – аялуу топторго, асыресе, ИБК жана СК алгачкы жардам үчүн 
чектен төмөнкү чектеги тейлөө. 

Баңгизаттарды керектөөчүлөргө, СК жана АЖЖАларга багытталган төмөнкү чектеги кызмат 
көрсөтүүнүн топтомун ишке ашыруу пункту Дроп-ин борбор деп аталат. 

2011-жылы СКМГФдин каржылык колдоо көрсөтүүсү менен уюм–субреципиенттерде 
«Социум» КБ - «Аман плюс» КБ (Бишкек ш.), «Ак-Дээр» КБ (Сокулук району, Гавриловка 
айылы), «Плюс борбор» КФ (Ош ш.) ИБК үчүн 3 дроп-ин-борбор өз ишин уланткан. 

8.3.1.2. Социалдык жатакана 
Багыттык ишмердик: 

- Кардарларды жашап туруу орду менен камсыз кылуу. 

Баңгизаттарды керектөөчүлөргө, секс кызматчыларга же АИВ (АЖА) менен жашаган 
адамдарга багытталган төмөнкү чектеги  кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруу кызматы-
социалдык жатакана деп аталат. 

2011-жылы Кыргыз Республикасында 4 социалдык жатакана өз ишин жигердүү уланткан, 
алардын ичинен 3ү - СКМГФдин каржылык колдоосунда жана 1 социалдык жатакана 
мурда соттолгон ИБК үчүн AFEW колдоосунда болгон. 

СКМГФ тарабынан каржыланган социалдык жатаканалар «Социум» КБ, «Астерия» КФ 
(Бишкек ш.), «Матрица 2005» КФ (Бишкек ш.), «Мусаада» КФ (Ош ш.) аркылуу ишке 
ашырылган. 

AFEW тарабынан каржылануучу «Феникс» социалдык жатаканасы социалдык коштоп 
жүрүү компоненти боюнча «Ранар» КФ аркылуу ишке ашырылган. 

«Астерия» КФ социалдык жатаканасынын ИБК/аялдар менен иш жүргүзүүө багытталган 
ишмердүүлүгүн өзгөчө белгилей кетүү зарыл. 

«Астерия» КФ аялдар үчүн Борбордук Азиядагы жападан жалгыз социалдык жатакананы 
ишке ашырып, анда ИБК/аялдарга жана алардын балдарына «теңге-теңдеш» талабы 
боюнча социалдык, психологиялык, медициналык жана укуктук м үнөздөгү кызматтарды 
көрсөтөт. 

8.3.1.3.  Жарым жолдогу үй 
Багыттык ишмердүүлүк . 

- ыңгайлаштыруу (адаптациялоо) терапия курсунан өтүү мүмкүнчүлүгү менен 
кардарларда камсыз кылуу; 

- химиялык же башка көз карандылыктан реаблитациялоо жана андан ары 
социалдык адаптациялоо программасына кардарлардын катышуусун камсыз кылуу. 
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Баңгизаттарды керектөөчүлөргө, секс кызматчыларга же АЖЖА багытталган төмөнкү 
чектеги  кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруу кызматы жарым жолдогу үй деп аталат.  

2011-жылы республика боюнча 3 жарым жолдогу үй өз ишин уланткан. 

Алардын ичинде 2 жарым жолдогу үй СКМГФнын колдоосу менен «Социум» КБ, өкмөттүк 
эмес уюм «Мутаназзиф» КФ – Сокулук району, Сарбан айылы, «Ранар» КФ Жалал-Абад 
шаары аркылуу ишке ашырылган. 

Экинчи жарым жолдогу үй «Ранар» КФ тарабынан CARHAP  программасынын каржылык 
колдоосу менен Нооруз айылында ишке ашырылган.  

Үчүнчү жарым жолдогу үй  «Ранар» КФ тарабынан CARHAP  программасынын каржылык 
колдоосу менен иштеген. 



75 

 

9. БАҢГИЗАТТАР МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШТАР  

9.1. Киришүү 
Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү бардык мыйзамсыз опиаттардын 90%дан ашыгы 
өндүрүлүп жаткан Афганистанга түздөн-түз жакындыкта жайгашуу менен өзүнүн аймагы 
аркылуу алардын транзитинин бардык кесепеттерин өз башынан өткөрүп жатат. 
Республиканын укук коргоо органдарынын иш практикасы, эксперттик баа бер үүлөр жана 
Кыргызстандын эл аралык талдоочулары Кыргыз Республикасында баңгизаттардын 
мыйзамсыз айлануусунун прогрессивдешип жаткан динамикасын к үбөлөндүрүп турат. 
2011-жылы республикадагы баңгикырдаал өлкөнүн аймагын Россияга жана Евробиримдик 
өлкөлөрүнө баңгитранзиттик өткөөл жол катары колдонуу боюнча эл аралык 
баңгикоомдорунун ишмердүүлүгүнүн жигерденүүсү менен мүнөздөлгөн.   

Афгандык баңгитрафик жана анын Тажикстандын аймагы аркылуу транзити республикада 
баңгиликтин таралуусунун негизги очогу бойдон калуусун улантып жатат. 

9.2. Кылмыштар 
2011-жылда КР бардык укук коргоо органдары тарабынан 1 924 баңгикылмыштары 
аныкталып, алар 2010-жылга (1 543) караганда 381 фактыга же 24,6%га аз. 

Республика боюнча 2011-жылы бардык укук коргоо органдары тарабынан аныкталган 
жана катталган баңгикылмыштары 2010-жылга салыштырмалуу көбөйгөн (9-1 таблицаны 
карагыла). 

Таблица 9-1. 2010-жылга салыштырмалуу 2011-жылы аныкталган баңгикылмыштары (КР БКМК, 2012-ж.) 

Аныкталган баңгикылмыштар (түрлөрү 
боюнча) 

«+» өсүү; «–» төмөндөө; 

саны 
% 

2011-ж. 2010-ж. 

Баңгизат аткезчилиги (контрабанда)  61 37 +64,8% 

Сатуу максаты жок баңгизаттарды сактоо 1155 1051 +9,8% 

Баңгизаттарды сатуу 533 318 +67,6% 

Баңгизаттарды керектөөгө ынандыруу 27 20 +35,0% 

Баңги өсүмдүктөрүн өстүрүү 81 64 +26,5% 

Көмүскө жайларды күтүү 55 47 +17,0% 
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Таблица 9-2. Баңгизаттарды мыйзамсыз айлантуу менен байланышкан кылмыштар үчүн жазык 
жоопкерчилигине тартылган адамдар жөнүндө маалымат (КР БКМК, 2012-ж.) 

Жазык жоопкерчилигине тартылган 
адамдардын категориясы 

 

Бардык 
катталгандар 

«+» өсүү; «–» 
төмөндөө; 

саны % 
2011-ж. 2010-ж. 

Жазык жоопкерчилигине 
тартылгандардын бардыгы 1287 1139 + 148 +12,9 

Аялдар 100 87 + 13 + 14,9 

Чет өлкөлүктөр 34 24 + 10 + 41,6 

Мектеп окуучулары 3 8 - 5 - 62,5 

Иштебегендер жана окубагандар 1075 1009 + 66 + 6,5 

Укук коргоо органдарынын 
кызматкерлери 4 0 + 4 + 100 

Топ менен кылмыш кылгандар 74 75 - 1 - 1,3 

Баңгизаттык дүүлүгү абалында кылмыш 
жасагандар 16 8 + 8 + 100 

Мурада да кылмыш жасагандар  92 40 + 52 + 130 

Камак түрүндө баш коргоо чарасы 762 637 + 125 + 19,6 

 

9-2 таблицасында көрүнүп тургандай, бардык көрсөткүчтөр боюнча, «мектеп окуучулары» 
катмары боюнча сандын көбөйүүсүнөн тышкары,  2009-жылдагы көрсөткүчтөргө 
салыштырмалуу төмөндөө деңгээли белгиленген. Баңгикылмыштары үчүн 
кармалгандардын арасында 18ден 29 жашка чейинкилер – 308 адам (27,3%). Статистика 
боюнча 2010-жылы баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга тартылган кылмышкерлердин 
арасында негизги бөлүгүн 30 дан 49 жашка чейинки адамдар түзгөн (610 адам же 54.07%). 

Баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы аракет жасоо 2010-жылы КР укук коргоо 
органдарынын ишмердүүлүгү менен байланыштуу түзүлгөн кырдаалга талдоо 
жүргүзүүдөн улам, катталган баңгизат кылмыштарынын саны боюнча, ошондой эле 
баңгизаттык каражаттардын оор түрлөрү деп аталгандарды тартып алуунун саны боюнча 
ишмердүүлүктүн бардык багыттарында олуттуу төмөндөөнү белгилей кетүүгө болот.  

Баңги кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча республиканын коргоо органдарынын 
ишмердүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүнүн төмөндөө себептерине 2010-жылы КР орун алган 
окуяларды келтирүүгө болот: апрель революциясы жана өлкөнүн түштүгүндөгү июнь 
кайгылуу окуялары. Дал ушул 2010-жылдын апрель айынан тартып бардык укук коргоо 
органдары республикадагы коомдук тартипти камсыз кылуу менен өзгөчө кырдаал 
тартибинде иштеп жатышты, ошону менен баңги кылмышы менен күрөшүүгө жетиштүү 
деңгээлдеги көңүл бурулган эмес.  2010-жылдын июнь окуяларына байланыштуу  өлкөнүн 
түштүгүндө жашап жаткан жарандардын көпчүлүгү өз үйлөрүн таштап, өлкөнүн түндүгүнө 
же болбосо коңшу мамлекеттерге көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Ушул жагдайларга 



77 

 

байланыштуу,  бул катмарга баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга түздөн-түз катышы бар 
адамдар кириши мүмкүн экендигин жокко чыгарууга болбойт. 

Баңги кылмышына каршы күрөшүүнүн көрсөткүчтөрүнүн төмөндөөсүнүн негизги 
себептеринин бири катары КР Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча агенттиктин (БКА) 
жоюлушун (октябрь, 2009-ж.) кароого болот, ал ошол фронттогу оюукту бекем толуктап 
турган. 

Андан тышкары, КР БКА жоюлуп, анын негизги милдеттерин КР ИИМ өткөрүп бергенден 
кийин анын тутумундагы баңги кылмыштары менен күрөшүүгө багытталган жаңы бөлүк 4 
айдан кийин гана, тактап айтканда 2010-жылдын 12-февралында түзүлгөн, же бүтүндөй 
ушул мезгил ичинде республикада  баңги кылмыштуулукка каршы турууга жөндөмдүү 
болгон адистештирилген бөлүктүн жок болгон фактысын дагы келтирип кетүү зарыл. 
Мындан тышкары, КР ИИМ тутумунда жаңы түзүлгөн бөлүк баңги кылмышына каршы 
күрөшүү боюнча ишмердүүлүккө толук өлчөмдө киришкенге чейин республикада 
жогоруда аталган окуялар башталган, алар бөлүктүн ишин негизинен коомдук тартипти 
сактоого гана алып келген. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы №611 «КР ЖАС 
борбордук органын реформалоо жөнүндө» токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу ЖАМК турпаты КР ЖАС өзгөргөн жана төмөнкүдөй түргө ээ болгон (9-1 
схеманы карагыла): 

Схема 9-1. КР УИС түзүмү 1 (ЖАМК, 2012-ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борбордук аппарат 

Түзөтүү мекемелерин  кайтаруу, 
соттолгондорду жана камакка 
алынган адамдарды конвой  

(кайтаруу) менен коштоп жүрүү 
боюнча департаменти (ДОК) 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Жазаларды аткаруу 

мамлекеттик кызматы (ЖАМК) 

Түзөтүү 
колониялары 

(11), тарбиялоо 
колониясы (1) 

Жазык-аткаруу 
инспекциялары 

(61) 

Тергөө 
изоляторлору 

(7) 
 

Колония-жер 
которуулар (14) 

Мекемелерди 
кайтаруу 

боюнча бөлүк 

Соттолгондорду жана 
камакка алынган 

адамдарды конвой 
менен коштоп жүрүү 

боюнча  бөлүм 
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ЖАМК өз компетенциясынын чектеринде төмөнкү милдеттерди аткарат: 

- жазалардын жана жазык-укуктук таасир берүү чараларынын мыйзамга ылайык 
аткарылышын жана өтөөсүн камсыз кылат; 

- кылмыш жасагандыгына шектүүлүк жана айыпталуу боюнча камактагы адамдарды 
жана соттолгондорду кайтарууда кармоону мыйзамдарга ылайык камсыз кылат 
(мындан ары - камактагылар); 

- соттолгондордун жана камактагылардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын кайтарууну камсыз кылат; 

- эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазасын аткарып жаткан мекемелерде (мындан 
ары –пенитенциардык мекемелер) жана тергөө изоляторунда укуктук тартипти 
жана мыйзамдуулукту, андагы соттолгондордун жана камактагылардын, ошондой 
эле ЖАСтын  кызматчыларынын, аскер кызматчыларынын жана жумушчуларынын, 
бул мекемелердин чектеринде болгон кызмат адамдарынын жана жарандардын 
коопсуздугун камсыз кылат; 

- пенитенциардык мекемелердин, ошондой эле ЖАСтын башка б өлүктөрүн жана 
мекемелерин кайтарууну камсыз кылат; 

- кайтаруунун белгиленген каттамдары боюнча соттолгондорду жана камактагы 
адамдарды кайтарууну жана коштоп жүрүүнү, КРдин жарандарын жана жарандыгы 
жок адамдардын, чет өлкө жарандарын жана жарандыгы жок адамдарды алардын 
экстрадициясы (өткөрүп берүү) учурунда  республиканын аймагында коштоп жүрүү; 

- коомдук коопсуздукту жана өзгөчө кырдаалдын укуктук тартибин камсыз кылуу 
боюнча укук коргоо органдарына жана КРдин башка к үч түзүмдөрүнө жардам 
көрсөтөт; 

- ЖАС кызматкерлеринин, аскер кызматчыларынын жана пенсионерлеринин 
(зейнеткерлердин) укуктук жана социалдык жактан корголушун камсыз кылат; 

- КРдин жана чет өлкөлөрдүн окуу жайлары менен биргелешкен аракетте ЖАСтын 
кызматкерлерин (персоналын) даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 755, 2009). 

9.3. Баңгизаттык көз карандылыкта жүргөн мыйзам бузуучулар 
үчүн түрмөгө кармоонун альтернативалары  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында баңгизаттар менен түздөн-түз байланыштуу 
болгон кылмыштар сыяктуу эле, көз каранды болууну каржылоо максатында (биринчи 
кезекте, уурдоо) баңгизаттарга көз каранды болгондор тарабынан жасалышы мүмкүн 
болгон башка зордуксуз кылмыштар үчүн эркиндигинен ажыратууга альтернативалуу 
жазалоо чаралары каралган. Республиканын көпчүлүк түзөтүү мекемелеринде 
баңгизаттарга көз каранды болгондорду дарылоо жана медициналык-социалдык 
реабилитациялоо программалары, ошондой эле камактагыларга таза инъекциялык 
инструментарийди берүүнү кошо алганда, зыянды төмөндөтүү программалары иштейт. 
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Бюджеттик каржылоодо 12 кадам үлгүсүнө негизденген программалар ишке ашырылат. 
Камактагыларды бошотконго чейин жана андан кийинки мезгил аралыгында социалдык 
реинтеграциялоо үчүн старт программасы колдонулат. Жазаларды аткаруу 
мекемелеринин деңгээлиндей эле, жазаларды аткаруу кызматынын деңгээлинде 
жазаларды өтөө мезгил аралыгында баңгизаттарды керектөөчү адамдардын саны 
жөнүндө маалыматтар базасы иштейт. 

Жогорку Кеңеш (Парламент) тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын алкагында 2007-
жылы, анын ичинде баңгизаттык каражаттарга көз каранды жана укук бузууларды жасаган 
адамдар үчүн келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен эл алдында кечирим суроо, 
түзөтүү иштери жана эркиндигин чектөө сыяктуу эркиндигинен ажыратуу менен 
байланышпаган жазалардын жаңы түрлөрүн киргизүү, ошондой эле айып, үчүлтик айып 
47, зыяндын ордун толтуруу менен эл алдында кечирим суроо, коомдук иштер, т үзөтүү 
иштери жана эркиндигин чектөө сыяктуу эркиндигинен ажыратуунун альтернативдик 
жазаларын кеңири колдонуу каралган. 

9.4. Түрмөлдөгү баңгизаттарын керектөөчүлөргө жардам көрсөтүү  
2007-жылдын ортосунан тарта, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринде түрмөгө 
камалган калктын олуттуу жана туруктуу кыскаруу тенденциясы байкалган, бул болсо 
жазык саясатын гумандаштырууга багытталган КРдин Мыйзамын кабыл алуу менен 
шартталган (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 91, 2007). Гумандаштыруу алкагында 
КРдин Жазык кодексинин көптөгөн статьяларын, анын ичинде баңгизаттарды колдонуу 
менен байланышкан статьяларды депенализациялоо жана кылмышкерлик элементтерден 
бошотуу (декриминалдаштыруу) болуп өткөн.  

Диаграмма 9-1. 2004-2011-жылдары КРдин жабык мекемелеринде төрмөдөгү калктын саны ( ЖАМК, 2012-
ж.) 

 

2011-жылдын аягына карата наркологиялык эсепте турган (соттун өкүмүндө аракечтик 
жана/же баңгилик боюнча медициналык мүнөздөгү чаралар каралган) баңгизаттарын 
керектөөчүлөрдүн саны 2010-жылдагыга салыштырмалуу бир аз көбөйгөн, бирок мурдакы 
жылдарга салыштырмалуу кыйлага төмөндөгөн (9-2 диаграмманы карагыла). 
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Диаграмма 9-2. 2004-2010-жылы (ар бир жылдын аягында) түрмөлөрдө соттолгон, наркологиялык каттоодо 
турган баңгизатты керектөөчүлөрдүн саны. (ЖАМК, 2012-ж.) 

 

Эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар ("Интер-Демилге" КФ жана AFEW) тарабынан 
жазык-аткаруу тутумунда жүргүзүлгөн бир нече изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынын 
негизинде, республиканын пенитенциардык тутумунун мекемелеринде реалдуу т үрдө 
соттолгондордун жалпы санынын 35%га жакыны баңгизаттарды керектейт, алардын 
ичинде 50% ИБК, башкача айтканда түрмөдөгү калктын жалпы санынын 17-18%ы болуп 
саналат. 

9.4.1. Түрмөлөрдө баңгизаттар менен байланышкан саламаттык сактоонун 
көйгөйлөрүнө жооп кайтаруу аракеттери  

КР ЖАС медициналык тейлөө/камсыз кылуу тутуму төмөнкүдөй турпат менен берилген: 

ЖАКМнын Борбордук аппаратында – Медициналык-санитардык камсыз кылууну 
уюштуруу башкармалыгы.  

- ЖАМКнын мекемелеринде: 

- 13 медициналык-санитардык бөлүктөр; 

- Үч саламаттык сактоо пункту;  

- Төрт стационардык мекеме: 

- ЖАМКнын №47 мекемесинин Борбордук ооруканасы.  

Турпаты: 

- Терапия бөлүмү. 

- Хирургия бөлүмү. 

- Аралаш бөлүм (неврология, жугуштуу оорулар жана дерматовенерология). 
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- Наркологиялык борбор (детоксикациялык жана алмаштыруу терапия бөлүмү, 
соттун өкүмү боюнча терапия бөлүмү жана «Атлантис» реабилитациялоо бөлүмү). 

- ЖАМКнын №31 мекемесинин Кургак учукка каршы ооруканасы.  

- ЖАМКнын №27 мекемесинин Кургак учукка каршы ооруканасы. 

- ЖАМКнын №3 мекемесине караштуу дарылоо мекемесинин укуктарындагы 
медициналык бөлүк. 

- «Атлантис» реабилитациялоо  борборлору (алкоголдон жана ба ңгизаттан көз 
каранды адамдар үчүн) – ЖАМКнын сегиз мекемесинде ачылган жана иштеп жатат. 

- Метадон менен алмаштырып, колдоп туруучу терапия программасы – ЖАМК 3 
мекемесинде ишке ашырылып жатат (№ 47 түзөтүү колониясы, №№ 1 жана 5 
тергөө изолятору). 

2011-жылдын аягына карата КРдин пенитенциардык тутумунда 288 АЖЖА болгон, ал 
түрмөдөгү калктын жалпы санынын 2,9% түзөт, ошону менен бирге АЖЖАлардын саны 
жылдан жылга өсүп жатканын белгилей кетүү зарыл, муну өткөн жылдардагы АЖЖАлар 
боюнча төмөнкү маалыматтар күбөлөндүрүп турат: 2010-ж. – 238 адам, 2009 – 218 адам, 
2008-ж. – 148 адам, 2007-ж. – 137 адам.  

2011-жыл ичинде республиканын эркиндигинен ажыратуу жайларында камалгандарга 
төмөнкүдөй кызматтар көрсөтүлгөн: 

9.4.1.1. Баңгизаттарга көз карандылыкты дарылоо: 
- Жазаларды аткаруу департаментинин №47 мекемесинин Борбордук 

ооруканасынын Наркологиялык борборунун базасында детокс-терапия курсун 
өткөрүү – адистештирилген бөлүм бар, кадимки дары-дармектердей эле (гемодез, 
глюкоза), метадон менен жүргүзүлөт, Тергөө изоляторунда (СИЗО-1) метадон 
менен, бардык медициналык-санитардык бөлүктөрдө жана ооруканаларда 
детоксту кадимки дары-дармектер менен жасоо мүмкүнчүлүгү бар; 

- Жазаларды аткаруу департаментинин №47 мекемесинин Борбордук 
ооруканасынын Наркологиялык борборунан наркологдор унаа менен чыгуучу 
командасынын ар бир түзөтүү мекемесиндеги кеңеш берүүлөр; 

- «Атлантис» реабилитациялоо  борборунда алкоголдон жана ба ңгизаттан көз 
каранды адамдарды реабилитациялоо, “теңге-теңдеш” өз алдынча жана өз ара 
жардам берүү топторун уюштуруу. Ал – азыркы учурда толук жарамдуу сегиз 
түзөтүү мекемесинде иштеп, бул программа боюнча дарылоонун толук курсун 
2011-жылы 138 соттолгондор өтүшкөн. 2011-жылдын аягында «Атлантис» РБ 91 
адам реабилитациялоодон өткөн; 

- Бул оорулууларды “башкаруу” боюнча түрмөдөгү жана жарандык саламаттык 
сактоонун ортосунда улантуучулук ыкмасын т үзүү. 
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2010-жылы 31 Түзөтүү мекемесинин базасында БОМКА\КАДА Программалары менен 
кызматташтыктын алкагында баңгизаттарга көз каранды соттолгондор үчүн «Таза зона» 
реабилитациялоо жана социалдык көнүү Борбору түзүлгөн.  

Социалдык көнүүнүн элементтерин камтуу менен «Атлантис» программасынан өткөн, 
психоактивдүү заттардан көз каранды болгон адамдарды реабилитациялоо боюнча 
программаны ыктыярдуу улантуу – бул Борбордун негизги максаты болуп саналат.  
Борбордо өткөрүлүп жаткан программанын алкагында соттолгондор кесиптик окутуудан 
өтүшөт, алар менен эмгек жана психотерапия, социалдык коштоо ж.б. жүргүзүлөт. Бул 
борбордун жайы жана окуу базасы толук көлөмдө эл аралык үлгүлөргө жооп берет. 

2011-жыл ичинде Борборго 29 бейтап кабыл алынган, 2011-жылдын аягына карата 
бейтаптардын саны 34 адамды түзгөн. 

«КР пенитенциардык тутумунда метадон менен алмаштырып, колдоо к өрсөтүү 
терапиясынын программасы» ЖАМКнын 3 мекемесинин базасында  СКМГФнын 
колдоосунда ишке ашырылат: Түзөтүү колониясы-47, СИЗО-1 жана СИЗО-5. Бүткүл мезгил 
аралыгында программага 457 адам кабыл алынган, 2011-жылдын аягында программага 
105 бейтап, алардын ичинде 19 адам АИВ-инфекция менен, 28 гепатит менен, 23 мурда 
кургак учук менен ооругандар катышкан.  

Кыргыз Республикасында 2009-жылы СДУ тарабынан опиоддук алмаштыруу терапиясына 
баа берүүдө №47 пенитенциардык мекемесинде  опиоддук алмаштыруу терапиясы 
сынактык долбоорун изилдөөнү аягына чыгаруу боюнча сунуштар берилген, анын 
жыйынтыгы боюнча  Кыргыз Республикасынын пенитенциардык тутумунда ОАТ кеңейтүү 
сунуш кылынган (Субата et al., 2009 г.).  

Ошону менен бирге, 2009-жылы Бишкек шаарындагы (Кыргызстан) №47 Түзөтүү 
мекемесинин Улуттук протокол менен аныкталган опиоддук алмаштыруу терапиясын 
жүргүзүү опиоддук алмаштыруу терапиясы (ОАТ) программасына киргизүү үчүн чен-
өлчөмдөрдү канаатандырган сексен төрт камактагы адамына метадон менен алмаштыруу 
терапиясынан өтүү жана бул программанын натыйжалуулугуна баа берүү максатында 
изилдөөгө катышууну кабыл алуу сунуш кылынган. Атайын даярдалган дилмаек 
өткөрүүчүлөр изилдөөнүн катышуучулары менен опиоддук алмаштыруу терапиясы 
башталгандан кийин алгачкы эки жумада (баштапкы абалга баа бер үү), андан кийин 3 
жана 6 айдан кийин  дилмаек өткөзүшөн. Опиоддук көз карандылыкты жана АИВ/ЖИКСти 
алмаштыруу дарылоосун изилдүү боюнча СДУнун Биргелешкен изилдөөдө пайдаланылган 
каражаттар ушул изилдөөдө колдонулган: бул «Опиоддук көз карандылыкты дарылоо 
индекси», вирусту гемотрансмиссивдүү берүүнүн тобокелдигине баа берүү үчүн 
сурамжылоо, депрессияга (ындыны өчкөндүккө) өз алдынча баа берүү үчүн Цунга 
шкаласы,  WHOQOL‐BREF жашоо сапатына баа берүү үчүн СДУ сурамжылоосу жана көз 
карандылыктын оорчулук шкаласы. Изилдөөдө Саламаттык сактоонун дүйнөлүк уюму 
тарабынан бекитилип, аталган сурамжылоолордун орус тилиндеги расмий версиялары 
(түрлөрү) колдонулган. 

Бул изилдөөнүн ыйынтыктары колонияда опиоддук алмаштыруу терапиясын алган 
бейтаптардын ден соолугунун абалына жана жашоо сапатына системалуу байкалган жана 
статистикалык олуттуу жакшырууну к өрсөткөн. Ошондой эле, баңгизаттарды инъекциялык 
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колдонууда жүрүш-туруштун тобокелдүү түрлөрүн төмөндөтүү жана героинди 
керектөөнүн азаюусу көрсөтүлгөн (Субата et al., 2011). 

9.4.1.2.  Зыянды төмөндөтүү программалары 
10 түзөтүү колонияларында жана 2 СИЗОдо 19 Шприцтерди алмаштыруу пункттарынын 
(ШАП) иштешинин алкагында – “Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринде  баңгизаттарды 
инъекциялык керектөөчүлөрдүн арасында шприцтерди жана ийнелерди алмаштыруу” 
программасын ишке ашыруу. ШАПта төмөнкүдөй кызматтар көрсөтүлөт: шприцтерди жана 
ийнелерди алмаштыруу медициналык кызматкерлердин кеңеш берүүсү, АИВ, ЖЖБИ 
(ИППП), вирустук гепатиттерге изилдөөгө жөнөтүү, жекече аңгемелешүүлөр, дарстар, 
машыгуулар, маалыматтык-билим берүү материалдарын, дезинфекциялоочу 
каражаттарды, коргонуунун жекече каражаттарын таратып берүү. Бул программа 
СКМГФтин колдоосу менен ишке ашырылат. Бардыгы болуп 2011-жылы бул долбоордо 
туруктуу негизде 799 камактагылар катышкан. 

Тестке чейинки кызмат көрсөтүү жана тестирлөө (ТКК) – түзөтүү мекемелеринде ТКК 
кабинеттери иштейт, анда мотивациялык, психосоциалдык, тестке чейинки жана тесттен 
кийинки кеңеш берүү,  АИВке, ЖЖБИ (ИППП) тестирлөө жүргүзүлөт. 2011-жыл ичинде 8232 
адам кеңеш берүүдөн өткөн, АИВке 5343 изилдөө жүргүзүлгөн, алардын жыйынтыктары 
боюнча АИВ жугузуунун 148 жаңы учуру аныкталган. 

АРТ көрсөткүчтөрү боюнча берүүлөр – 2011-жылдын аягына карата 57 АЖЖАлар алган. 

АЖЖА жана баңгизаттарга көз карандыларга багыттоо менен соттолгондорду социалдык 
коштоо боюнча кызматтарды көрсөтүү – бүгүнкү күндө 10 түзөтүү мекемелеринде жана 1 
СИЗОдо Социалдык бюролор иштейт, аларда юридикалык, психологиялык жана 
социалдык жардам көрсөтүлөт, камалгандарды бошотууга даярдык, жарандык секторго 
өткөрүп берүү жүргүзүлөт. Ошондой эле, “Старт плюс” программасы боюнча 
камактагыларды бошотууга даярдык боюнча иш жүзөгө ашырылат. Бул кызмат 
көрсөтүүлөр CARHAP, AFEW жана USAIDдын каржылык колдоосу менен «Ранар» коомдук 
фонду, «Зыянды төмөндөтүү түйүнү» ӨЭУлар Ассоциациясы жана «Ранс плюс» коомдук 
фонду долбоорлорун жүзөгө ашыруу аркылуу көрсөтүлгөн. 

9.4.1.3.  Маалыматтык-билим берүү программалары 
Мындан тышкары, КР ЖАТ маалыматтык-билим берүү программалары кеңири 
киргизилген. 

КР ЖАТ  кызматкерлери үчүн: 

- ЖАТта ден соолукту коргоо боюнча Программа – ЖАТ кызматкерлерин даярдоо 
жана дасыгын жогорулатуу боюнча Окуу борборунун базасында ишке ашырылат; 

- ар кандай семинарларды, машыгууларды, маалыматтык сессияларды өткөрүү. 

КРдин ЖАТтагы камактагылары үчүн: 

«Теңге-теңдеш» окутуу программасы; 

ШАПтарда маалыматтык-агартуу блоктор бар; 
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«Атлантис» реабилитациялоо борборлорунда топтордо сабак өтүү каралган, анда 
артыкчылыктуу түрдө мурдакы көз каранды болгондордун ичинен бейөкмөт уюмдарынын 
(ӨЭУ) кызматчылары өткөрүшөт; 

баңгизаттарга көз каранды соттолгондор үчүн «Таза зона» реабилитациялоо жана 
социалдык көнүү Борборунда психо-социалдык жардамдан тышкары, бейтаптарга 
кесиптик көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгү берилет (заманбап стандарттарга ылайык 
келүүчү жыгач иштетүү боюнча чеберканалар түзүлгөн).  

ар кандай семинарларды, машыгууларды, маалыматтык сессияларды өткөрүү. 

9.4.2. Түрмөдөн бошоткондон кийин баңгизаттарга көз карандыларды 
кайрадан интеграциялоо  

Камактагыларды кайра интеграциялоо тармагында, ИБК жана АЖЖАларга басым жасоо 
менен, алар бошотулгандан кийин бир нече долбоорлордун алкагында «Ранар» КФ, «Ранс 
плюс» КФ, «Зыянды төмөндөтүү түйүнү» ӨЭУ Ассоциациясы сыяктуу өкмөттүк эмес 
уюмдар иштешет. 

Алсак,  AFEW тарабынан иштеп жаткан социалдык коштоо боюнча долбоордун алкагында 
камактан бошотулган ИБК жана АЖА үчүн Социалдык бюро иштеп жатат. ИБК жана мурда 
соттолгондор арасында АИВ-инфекцияны алдын алуу, социалдык коштоо 
программаларына алардын катышуусу, юридикалык, медициналык жана психологиялык 
мүнөздөгү кызматтарды алуу үчүн мөөнөтү жана кайра жөнөтүү бул долбоордун максаты 
болуп саналат. 

Бишкек шаарында иштеп жаткан Социалдык бюро мурда эркиндигинен ажыратуу 
жайларында жаза өтөгөн жана баңгизаттарын керектелген адамдарды кайра 
социализациялоого жана көнүүгө жардам көрсөтөт. 

2009-2010-жылдар ичинде «Ранар» КФ «Феникс» Социалдык бюросунда ар кандай 
топтордон (ИБК, СК, АЖА, камактагылар жана мурда камалгандар) бардыгы 895 кардар 
камтылган, алардын ичинде 223ү   мурда камалгандар. Социалдык бюро кардарларга 
социалдык коштоо, алдын алуу, медициналык кызматтар, маалымдоо, ке ңеш берүү, 
психологиялык колдоо көрсөтүү, юридикалык жана социалдык кызматтар боюнча 
кызматтарды көрсөтөт. 

USAID «АИВ/ТБ боюнча аңгемелешүү» долбоорунун алкагында 2009-2010-жылы «Зыянды 
төмөндөтүү түйүнү» ӨЭУ Ассоциациясы тарабынан камактагылар бошотулгандан кийин 
андан ары социалдык коштоо жана кызмат көрсөтүү менен  ал пенитенциардык тутумдун 
мекемесинде башталган, АИВ-инфекцияны жана кургак учукту алдын алуу багытында 
соттолгондорду бошотууга даярдоо боюнча иш ж үргүзүлгөн. 

 «Старт плюс» программасы өзүнө эки компонентти камтыган:  

- Бардык соттолгондор менен маалыматтык иш – мини машыгуулар, жекече кеңеш 
берүүлөр; 

- Бошотууга даярдоодо жана эркиндикке чыккандан кийин социалдык коштоонун 
кызматтары. 

Долбоорду ишке ашыруу учурунда төмөнкү кызматтар көрсөтүлгөн: 
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- 138 кардар үчүн юридикалык кызматтар; 

- 23 кардар убактылуу турак-жай алышты; 

- 17 билим берүү мини-машыгуулар (600 камактагы камтылган); 

- 597 камактагы үчүн жеке кеңеш берүүлөр; 

- Социалдык коштоо программасына 89 адам кабыл алынган; 

- 443 кардар үчүн мини-сессиялар. 

Ошондой эле USAID «АИВ/ТБ боюнча диалог» долбоорунун алкагында 2010-жылы «Ранс 
плюс» КФ тарабынан камак жайларындагы, аларды андан ары коштоо менен турган 
адамдар жана «Старт плюс» үлгү боюнча мурда камалгандар менен иш жүргүзүлгөн. 2010-
жыл ичинде долбоор менен 497 адам камтылган., алардын ичинде 326 топтук окутуу 
машыгуулары менен камтылган. 

Мындан тышкары, долбоордун алкагында кызматтардын түрлөрү көрсөтүлгөн: 

- 208  кардар үчүн жеке кеңеш берүүлөр; 

- 11 кардарга убактылуу турак-жай берилген; 

- КР боюнча 5 кардар кайра жөнөтүлгөн; 

- 2 кардар ишке орношкон; 

- 2 кардар үчүн кургак учуктан дарылануу уюштурулган. 
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10. БАҢГИЗАТТАР РЫНОКТОРУ  

10.1. Киришүү 
Кыргыз Республикасынын жайгашкан абалы боюнча Тажикстан Республикасы менен 
чектешет, чек арасынын жалпы узундугу бир миң чакырымга жакын, өз кезегинде, 
Тажикстан, Афганистан менен жалпы чек арага ээ.  Чек аранын к өп бөлүгү – көп сандаган 
ат-жөө адамдардын жалгыз аяк жолдору бар тоо кыркалары. Бүгүнкү учурда көптөгөн 
ашуулар белгилүү, алар аркылуу баңгизаттар ат кезчилик жол менен кыргыз 
Республикасынын аймагына, андан ары КМШ жана Европа өлкөлөрүнө жеткирилет. 
Баңгизаттарын баңгибизнестин олжочуларына жеткирүү үчүн транспорттун дээрлик 
баардык түрлөрү – чек ара аймактарында ат чегилген  унаадан баштап, авиатранспортко 
чейин колдонулат. Ошону менен бирге, азыркы учурда  баңги олжочулары байланыштын, 
коммуникациянын, унаанын ж.б. акыркы заманбап каражаттары менен жабдылган. 2011-
жылы Кыргыз Республикасынын бардык укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз 
айлантуудан 45 тонна 729 килограмм баңгизаттык каражаттар, акыл-эске таасир этүүчү 
заттар жана прекурсорлор тартылып алынган. 

10.2. Баңгизаттардын болушу жана аларды жеткирүү  
UNODC, ошондой эле көз карандысыз эксперттердин баа берүүсү боюнча Афганистанда 
өндүрүлүүчү баңгизаттардын 61%ы  Иран аркылуу, 20%ы Пакистан аркылуу транзиттен 
өтөт жана 19%ы түндүк каттам боюнча Борбордук Азияга, Россиянын жана батыш 
европалык мамлекеттеринин рынокторуна чыгарылат.  

Эл аралык эксперттердин жана адистердин божомолу боюнча, дүйнөнүн көптөгөн 
мамлекеттеринин өкмөттөрүнүн жумшаган күч-аракеттерине карабастан, жакынкы убакта, 
тилекке каршы, баңгизаттарын мыйзамсыз айлантууга жана аларды кыянаттык менен 
керектөөгө каршы күрөшүүдө кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. 

Борбордук-Азиялык аймактык мамлекеттеринде иштеп жаткан уюмдашкан баңги 
коомдоштуктарынын баңгизаттарды сатуунун эл аралык тутумуна биргелешүү жараяны 
күч алууда, ага республиканын түштүк аймактары акырындап тартылган. 

Таасир тийгизүү чөйрөлөрү дагы бөлүштүрүлгөн, анда кылмыш топтун бир бөлүгү 
Тажикстан аркылуу Афганистандан баңгизаттарды жеткирүү, башкалары аларды КМШ 
өлкөлөрү боюнча, анын ичинде Россия Федерациясынын дээрлик бардык ири өнөр жай 
борборлоруна таратуу менен алектенишет. 

Ош жана Бишкек шаарлары бөлүштүрүүчү ири борборлордон болууда, анда чет 
өлкөлөрдөн келген баңги олжочулар соода бүтүмдөрдү түзүшөт жана баңгизаттарды алып 
чыгуу пункттарына мыйзамсыз жеткирүүнү уюштурушат. 

Акыркы жылдары ири миграциялык агымдардын болушу чек арага чектеш аймактарда 
байланыштарга ээ болгон жана баңгизаттарды мыйзамсыз ташууну, сактоону жана аларды 
сатып өткөрүүнү уюштуруучу кылмыштуу топтордун жандануусуна шарт түзөт. 

Аткезчилик (контрабанда), улуттук жана эл аралык агымдар, каттамдар, ишт өө тартиби, 
ошондой эле баңгизаттардын ички рыногун уюштуруу. 
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Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы баңгикырдаал өлкөнүн аймагын Россияга жана 
Евробиримдик өлкөлөрүнө баңгитранзиттик өткөөл катары колдонуу боюнча эл аралык 
баңгикоомдошуктарынын ишмердүүлүгүнүн активдешүүсү менен мүнөздөлгөн.   

Ага республиканы КМШ өлкөлөрү менен байланыштырып туруучу жетишерлик өнүккөн 
чектеш жана трансконтиненталдык темир жол жана автоунаа жолдорунун, аба 
каттамдарынын болушу ыңгайлуу шарт түзүүдө.  

Ошону менен, баңгизаттардын бир бөлүгү республикада калат, бул болсо өз кезегинде 
өлкөнүн калкын баңгизаттарды мыйзамсыз айлантуу менен байланышкан кылмыш ишине, 
жалпы кылмыш жана баңгикырдаалдын начарлашына алып келет. 

Афгандык баңгитрафик жана анын Тажикстандын аймагы аркылуу транзити республикада 
баңгиликтин таралуусунун негизги очогу бойдон калууну улантып жатат. 

Афгандык баңгитрафиктин негизги каттамдары республиканын түштүк чек аралары 
аркылуу өтөт жана алардын дээрлик бардыгы Ош облусуна алып барат, андан кийин ал 
жерден Жалал-Абад облусу аркылуу баңгизаттар өлкөнүн түндүгүнө өткөрүлөт жана агым 
батышты көздөй кыймыл алат.   

Кыргыз Республикасына баңгизаттык каражаттардын келип түшүүсүнүн жана транзитинин 
негизги каттамдары (10-1 картаны карагыла):  

Карта 10-1. КР аркылуу баңгитрафиктин негизги каттамдары (ГСКН, 2012) 

 

- Кызыл-Арттык: Тажик Республикасынын Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облусунун 
(ТБАО) Мургаб районунда жайгашкан Хорог-Ош трассасын ага жанаша жаткан 
кеңири тоолуу тилкелерди камтыйт; 

- Алтын-Мазардык: Тажик Республикасынын ТБАО афган-тажик чек арасында Рушан 
тоо кыркасынан башталат жана Памир, Алайдан ары тоо кыркасынан КР ОШ 
облусунун Чоң-Алай өрөөнүнө чейин созулат; 
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- Баткендик: Тажик Республикасынын Жергетал, Гарм жана ага жакын жаткан 
райондодон КР Баткен облусунун Баткен жана Кадамжай райондоруна өтүү үчүн 
колдонулуучу көп сандаган тоодогу жалгыз аяк жолдорду өзүнө камтыйт. Баткен 
облусунун Лейлек району, ал өзүнүн географиялык абалы боюнча ТР Согди 
облусунун Тоолуу-Матчи, Ганчин, Наусс, Жаббар-Расулов, Гафуров жана Канибадам 
райондору менен чектешет.; 

- Ходженттик: ТР Ходжент шаарынан тартып, КР Баткен облусунун Лейлек районун 
жана Ош шаарына чейин, ага жакын жайгашкан тажик жана өзбек райондорун 
кошо алганда, шоссе коммуникацияларын камтыйт. 

Ошондой эле, бүгүнкү күндө республиканын түштүк аймактарына өлкөнүн түндүгүнө, 
андан ары КМШ өлкөлөрүнө баңгизаттарды транспорттоонун жаңы каттамдары жөнгө 
салынган жана жигердүү колдонулуп жатат: 

- КР Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынан → КР Суусамыр өрөөнү→ КР Талас 
облусу → Казакстан Республикасынын Жамбыл облусу; 

- КР Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынан → КР Тогуз-Торо району → КР 
Нарын облусу → КР Ысык-Көл облусу (Түп району) → Казакстан Республикасынын 
Алмата облусу. 

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынан  героин менен апийимди сыртка ташып чыгуунун 
төмөнкүдөй каттамдары бар: 

1. Казакстан Республикасына: 

- Бишкек шаары аркылуу Жамбыл облусуна (Кордой); 

- КР Талас облусу аркылуу Казакстан Республикасынын Жамбыл облусуна; 

- КР Ысык-Көл облусу аркылуу Алмата облусуна жана андан ары башка өлкөлөргө. 

2. Өзбекстан  Республикасына: 

- КР Жалал-Абад облусунун Чаткал аркылуу ӨР Ташкент облусуна жана андан ары 
башка өлкөлөргө; 

- КР Жалал-Абад облусунун Ноокен, Базар-Коргон жана Сузак райондору аркылуу ӨР 
Анжиян жана Наманган облустарына; 

- КР Жалал-Абад облусунун Каракөл шаары жана Токтогул району аркылуу ӨР 
Наманган облусунун Үч-Коргон районуна; 

- КР Жалал-Абад облусунун Токтогул району аркылуу ӨР Анжиян  облусунун 
Маданият айылына; 

- Ош облусу аркылуу ӨР Фергана өрөөнүнө. 

Мындан тышкары, каннабисттик топтогу баңгизаттар КРда өзүнүн чийки заттык базасына 
ээ. Атап айтканда, Ысык-Көл, Жалал-Абад, Талас, Чүй жана Нарын облустарынын болжолу 
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10 миң гектар аянты жапайы кара куурай менен капталган. Андан жергиликтүү калк 
марихуана жана гашиш даярдайт, алар жергиликтүү сыяктуу эле, аймактык  рынокторго 
мыйзамсыз таралып жатат.  

Республиканын аймагында амфетамин катарындагы «меткатинон»/«эфедрон» 
стимуляторун даярдоо үчүн чийки зат болуп эсептелген кырк муун эфедрасы өсөт. UNODC 
AD/RER/C32 долбоорунун маалыматтары боюнча КР бул өсүмдүктөр менен жабыркаган 
жалпы аянты 55 миң гектардан жогору болгон аймакты түзөт. (10-2 картаны карагыла). 

Карта 10-2. Кырк муун эфедрасы өскөн аймактар (ГСКН, 2012) 

 

10.3. Алып салуу  
Кыргыз Республикасынын бардык укук коргоо органдары тарабынан 2011-жылы 
мыйзамсыз айлантуудан 45 тонна 729 килограмм 749 грамм баңгизаттык каражаттар, акыл 
эске таасир этүүчү заттар жана прекурсорлор алынган, бул 2010-жылдын ушул мезгилине 
салыштырмалуу  (8 тонна 340 кг 400 гр.) 37 тонна 389 килограмм 307 граммга (же 448,2%) 
көп. 2011-жылы баңгизаттык каражаттарды, акыл-эске таасир этүүчү заттарды жана 
прекурсорлорду алуу төмөнкүдөй мүнөздө болгон  (10-1 диаграмманы карагыла): 
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Диаграмма 10-1. 2011-жылы алынган баңгизаттык каражаттардын түрлөрү боюнча бөлүштүрүү. (ГСКН, 2012) 

 
 

2008-2011-жылы республика боюнча алынган баңгизаттардын жана акыл эске таасир 
этүүчү заттардын саны (10-1 таблицаны карагыла).  

Таблица 10-1. 2008-2011-жылдары Кыргыз Республикасында ИИМ, БКМК, УКМК, ЖАМК, МБК. ФП, ПО 
тарабынан алынган баңгизаттардын саны. (ГСКН, 2012) 

Баңгизаттардын түрү (кг) 2008-жыл 2009-жыл 2010-жыл 2011-жыл 

Апийим 140,1 376,1 38,8 70,3 

Героин 298,9 341,0 156,8 332,3 

Көкнар (апийим сабагы) 44,1 1,1 3,6 59,1 

Гашиш 457,1 718,0 507,8 629,7 

Марихуана 3 422,7 2 028,6 1 375,3 1 936,6 

Апийим уругу (айдоо) 58,4 343,2 53,9 140,5 

Каннабис (кара куурай) 1 318,3 2 950,6 6 012,2 14 578,8 

Прекурсорлор 5 493,6 - 163,8 27 786,9 

Фарм.дары-дармектер 0,3 0,6 0,1 0,3 

Башка баңгизаттык 
каражаттар 

2 477,7 1 432,1 28,1 195,0 

БАРДЫГЫ: 13 710,2 8 191,3 8 340,4 45 729,8 

  

Бишкек шаарында апийим менен гашишти алуулардын саны азайган, бирок геронинди 
алуунун көлөмү эки эсе көбөйгөн. Ош шаарында гашишти жана көкнарды (апийим 
сабагын) алуудан тышкары, баңгизаттарын алуунун бардык көрсөткүчтөрү иш жүзүндө 
олуттуу азайган. Чүй облусунда марихуананы алып салуудан тышкары, баңгизаттарын 



91 

 

алып салуунун төмөндөөсү байкалган. Ош облусунда марихуананы алуу жогорулаган, 
бирок апийим менен гашишти алып салуулар олуттуу т өмөндөгөн. Жалал-Абад облусунда 
гашишти алуу көрсөткүчтөрү көбөйгөн, бирок героинди, апийимди жана марихуананы 
алуунун көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Ысык-Көл, Нарын, Талас жана Баткен облустарында 
баңгизаттарын алып салуунун бардык көрсөткүчтөрү олуттуу төмөндөгөн. 

2011-жылы КР бардык укук коргоо органдары тарабынан прекурсорлор 27 тонна 786 
килограмм 961 грамм жалпы салмагында алынган, ал эми 2010-жылы – 163 кг 850 грамм 
болгон. Алынган прекурсорлордун катмарлары жана аталыштары боюнча так маалымат 
статистика менен катталбагандыгына байланыштуу, алар боюнча өтө так маалымат 
(химиялык аталышы) Отчёттун түзүүчүлөрүнө жеткиликтүү эмес. 

2011-жылы КР укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз лабораториялар жана башка 
өндүрүш тармактары, ошондой эле баңги лабораторияларында өндүрүлгөн, тыюу 
салынган баңгизаттар аныкталган эмес. 

10.4. Баа жана тазалык 
Акыркы үч жылда баңгизаттарга чекене баалар туруктуу жана өзгөрүүсү дээрлик болгон 
эмес. Алсак, 1 грамм апийим үчүн чекене баа 1,1-2,2 $, героин – 12,8-14,9 $ (1 гр.), 
марихуана (1 стакан 200 гр.) – 6,4-8,5 $, гашиш (1 кутуча 20 гр.) – 42,5-53,2 $ белгисинде 
катталган. 

Таблица 10-2. 2008-2010-жылдагы мезгил аралыгында баңгизаттык каражаттарга чекене баалар АКШ 
долларында (ГСКН, 2012) 

Чекене баалар 
2009-жыл 2010-жыл 2011-жыл 

миним. максим. миним. максим. миним. максим. 

Апийим (1 гр.) 
50 сом 

(1,06 $) 

100 сом 

(2,12 $) 

50 сом 

(1,06 $) 

100 сом 

(2,12 $) 

50 сом 

(1 $) 

100 сом 

(2 $) 

Героин (1 гр.) 
600 сом 

(12,76 $) 

700 сом 

(14,89 $) 

600 сом 

(12,76 $) 

700 сом 

(14,89 $) 

300 сом 

(12,8 $) 

510 сом 

(14,9 $) 

Марихуана 
(стакан - 200 гр.) 

300 сом 

(6,38 $) 

400 сом 

(8,51 $) 

300 сом 

(6,38 $) 

400 сом 

(8,51 $) 

300 сом 

(6,4 $) 

400 сом 

(8,50 $) 

Гашиш 

(кутуча– 20 гр.) 

1500 сом 

(31,91 $) 

2000 сом 

(42,55 $) 

2000 сом 

(42,55 $) 

2500 сом 

(53,19 $) 

2000 сом 

(42,50 $) 

2500 сом 

(53,20 $) 

КР мыйзамдарына ылайык, республикада алынган баңгизаттардын тазалыгына химиялык 
талдоо жүргүзүү каралган эмес. Баңги кылуучу заттардын курамы лабораториялык жол 
менен талданбайт, ошондуктан жазык иштери боюнча алынган баңгизаттардын курамы 
жана анын тазалыгы жөнүндө маалыматтар көрсөтүлбөйт. Ушуга ылайык учурларда сот 
чечимин (сот өкүмүн) чыгаруу жазык ишинин алкагында алынуучу баңгизаттардын 
тазалыгына сапаттык талдоого көз каранды болбойт. 

КР мыйзамдарына ылайык, республикада алынган баңгизаттардын тазалыгына химиялык 
талдоо жүргүзүү каралган эмес жана заттардын курамы лабораториялык жол менен 
талданбайт, ошондуктан алынган баңгизаттардын курамы жана анын тазалыгы жөнүндө 
маалыматтар жок. 
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ЖААРТ Жогорку активдүү антиретровирустук терапия 

ВГС Вирустук гепатит «С» 

ВИЧ Адамдын иммунукем вирусу АИВ  

ТР ТБАО  Тажик Республикасынын Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облусу 

СКМГФ ЖИКС, кургак учукка жана безгекке каршы к үрөшүү боюнча Глобалдык фонд  

КР УКМК Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 

ЖАМК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик 
кызматы 

КР БКМК Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик 
кызматы 

МБК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы  

ТКТ Тестке чейинки кеңеш берүү жана тестирлөө  

ТЭК Текшерүү эпидемиологиялык көзөмөл 

МАТ Метадон менен алмаштыруу терапиясы  

ТК Түзөтүү колониясы 

ЖЖБИ  Жыныстык жол менен берилүүчү инфекциялар  

КМУУ Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети  

КР Кыргыз Республикасы 

КТР Кыргыз телекөрсөтүүсү жана радиосу  

АЖЖА АИВ/ЖИКС менен жашаган адамдар 

КР ИИМ Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги  
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КР СМ Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги  

БКЭК Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча эл аралык комитет  

ЭСКЭ Эркектерге жыныстык кызмат көрсөткөн эркектер 

КР ЮМ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги  

ӨЭУ Бейөкмөттүк/өкмөттүк эмес уюмдар (ӨЭУ) 

ООНБ Ош облустар аралык наркология борбору 

КБ Коомдук бирикме 

ПО Прокуратура органдары  

КФ Коомдук фонд 

ПАЗ Психоактивдүү заттар 

ИБК Инъекциялык баңгизаттарды керектөөчүлөр 

ШАП Шприцтерди алмаштыруу пункттары 

БКК Баңгизаттарды көйгөйлүү колдонуучулар 

РМИЦ КР СМ Республикалык медицина-маалыматтык борбору 

ӨР Өзбек Республикасы  

РБ «Атлантис»  «Атлантис» реабилитациялоо борбору 

РБ «ЖИКС»  «ЖИКС» республикалык борбору 

КР РНБ КР СМнын Республикалык наркология борбору 

СИЗО Тергөө изолятору 

ЖМК Жалпыга маалымдоо каражаттары 

КМШ Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги 

СПИД Жуктурулган иммункем синдром (ЖИКС)  

СК Секс-кызматчылар 

ТБ Кургак учук 

ОТК Окуу-тарбия комплекси 

ЖАТ Жазык-аткаруу тутуму 

КР ЖК Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси 

ММКФ Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 

ФП Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы полициясы  

ЦСМ Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 
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Англисче аббревиатуралар (кыскартылган сөздөр): 

AFEW AIDS Foundation East-West – ЖИКС Фонд Чыгыш-Батыш 

CAAP Central Asian AIDS Programmer – Борбордук Азияда ЖИКСти көзөмөлдөө боюнча 
долбоор 

CARHAP (Central Asian Regional HIV/AIDS program) – АИВ/ЖИКС боюнча Борбордук-
Азиялык аймактык программасы) 

DDRP (Drug Demand Reduction Program) – Баңгизаттарга суроо-талапты төмөндөтүү 
программасы 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction) – Баңгизаттар жана 
баңгилик мониторингинин европалык борбору 

GIZ Эл аралык кызматташтык боюнча Германия коому 

OSI (Open Society Institute) – «Ачык коом» институту Нью-Йорк/ Кыргызстандагы 
Сорос Фонду 

HIVOS Өнөктөш уюмдардын дараметин (потенциалын) жогорулатуу 

UN (United Nations) – Бириккен Улуттар Уюму 

USAID USAID (United States Agency for International Development) – Эл аралык 
өнүктүрүү боюнча АКШ агенттиги 
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кыргыз республикасындагы бангизаттар кырдаалы тууралуу улуттук отчет
национальный отчёт о наркоситуации в кыргызской республике
national RepoRt on DRug Situation in the KyRgyz Republic

Бул жарыялоо Европалык Союздун колдоо көрсөтүүсү астында даярдалып чыгарылды. Бул жарыялоонун мазмуну 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH дун жекече жоопкерчилиги болуп эсептелет жана эч бир 
деңгээлде Европалык Союздун көз караштарын чагылдыруучу катары каралбайт. 

Данная публикация была подготовлена при поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является 
исключительной ответственностью Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и ни в коей мере не может 
рассматриваться в качестве отражающего взгляда Европейского Союза.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and can in no way be taken  
to reflect the views of the European Union.

европалык союз өздөрүнүн билимдерин, ресурстарын жана тагдырларын акырындык менен бириктирүүнү чечишкен 
27 мамлекет-мүчөлөрдөн турат. 50 жылга созулган өнүгүү мезгилинин аралыгында, алар биргелешип маданияттардын 
көп түрдүүлүгүн, чыдамкайлыкты жана жарандык эркиндиктерди сактап калуу аркылуу, тең салмактуулуктун, 
демократиянын жана акырындык менен өнүгүүнүн зонасын куруп алышты. европалык союз анын чектеринен тышкары 
турушкан өлкөлөр менен элдерге өзүнүн жетишкендиктери менен баалуулуктарын берүүнүн принциптерин бек тутат. 

европейский союз состоит из 27 Государств-членов, которые решили постепенно объединить свои знания, ресурсы 
и судьбы. в течение периода роста длившегося 50 лет, они вместе построили зону стабильности, десократии 
и постоянного развития, при этом сохранив многообразие культур, терпимость и гражданские свободы европейский союз 
привержен принципам передачи своих достижений и ценностей странам и народам, находящиеся за его пределами.

The european union is made up of 27 Member states who have decided to gradually link together their know-how, resources 
and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and 
sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The european union 
is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

акысыз таратылат. Распространяется бесплатно. distributed free of charge.
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