
Государственная  услуга «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции», 

 

На протяжении  ряда  лет  в Акмолинском  областном  центре  СПИД   оказывается 

государственная  услуга «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции», затрагивающая все  моменты 

описанные  выше. 

         Граждане Республики Казахстан и оралманы, изъявившие желание пройти 

добровольное медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию, обследуются по их выбору: 

конфиденциально (предоставляется документ), либо  анонимно (документы не 

требуются). 

         Значительна  часть  граждан   возможно и хотели бы пройти обследование  на  ВИЧ и 

удостоверится в отсутствии инфекции. Но страх  всеобщей  огласки зачастую    отбивает 

все желание.  Необходимо напомнить, что   законодательно  обследуемому  лицу 

гарантируется сохранение врачебной тайны, тайны проведенных исследований и их  

результатов.  

          Однако  если  все таки  у  человека  не прошел  страх  огласки, на этот случай  ему 

предоставляется  возможность  анонимного обследования. То есть пациент сдает анализы 

не предоставляя своих данных, в таком случае пациенту присваивается номер в 

отношении которого и проводятся все исследования и выдаются результаты. И в 

дальнейшем он  сам решает как быть с полученным результатом. 

           Так что  если  у Вас появились  предпосылки  узнать  свой  ВИЧ-статус, не  

откладывайте  визит в ОЦ СПИД  в долгий  ящик.   Обращайтесь  в  Акмолинский  

областной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со СПИД по  адресу  г. Кокшетау, ул. 

Зарапа Темирбекова 29. Анализ на ВИЧ предусматривает взятие венозной крови,  утром, 

натощак,  без   специальной  подготовки. 

          Забор  крови  ежедневно  ( кроме  субботы  и  воскресения) с 8.30  до  11.30. 

Обследование на  ВИЧ  для Граждан Республики Казахстан и оралманов бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АИТВ-инфекциясының бар-жоғына ерікті түрде жасырын және міндетті түрде құпия 

медициналық зерттеліп-қаралу»  мемлекеттік  қызметі 

   Бірқатар жылдар бойы Ақмола облыстық ЖИТС орталығында жоғарыда сипатталған 

барлық сәттерді қозғайтын "АИТВ-инфекциясының бар-жоғына ерікті түрде жасырын 

және міндетті түрде құпия медициналық зерттеліп-қаралу" мемлекеттік қызметі 

көрсетіледі. 

    АИТВ-инфекциясына ерікті медициналық тексеруден өтуге ниет білдірген Қазақстан 

Республикасының азаматтары мен оралмандар олардың таңдауы бойынша тексеріледі: 

құпия (құжат ұсынылады) немесе жасырын (құжаттар талап етілмейді). 

Азаматтардың басым бөлігі АИТВ-ға тексерілуден өтуге болады және инфекцияның 

жоқтығына көз жеткізеді. Бірақ жалпыға бірдей жария қорқыныш барлық тілекті жиі 

үзеді.  Заңды түрде зерттелетін адамға дәрігерлік құпияны, жүргізілген зерттеулердің 

құпиясын және олардың нәтижелерін сақтауға кепілдік берілетінін еске салу қажет. 

Алайда, егер адамда қорқыныш болмаса, бұл жағдайда оған анонимді тексеру мүмкіндігі 

беріледі. Яғни, емделуші өз деректерін ұсынбастан,  талдауды тапсырады, мұндай 

жағдайда емделушіге оған қатысты барлық зерттеулер жүргізіліп, нәтижелер беріледі. 

Және одан әрі ол өзі алынған нәтижемен қалай жұмыс істеуді шешеді. 

Егер Сізде АИТВ-дәрежеңізді білу алғы шарттары пайда болса, ЖИТС ОО-ға баруды ұзақ 

жәшікке қалдырмаңыз.   ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Ақмола 

облыстық орталығына Көкшетау қаласы, Зарап Темірбеков көшесі, 29 мекен-жайы 

бойынша хабарласыңыздар. АИТВ-ға талдау көктамырлық қанды, таңертең, аш қарынға, 

арнайы дайындықтарсыз алуды көздейді. 

 Күн сайын қан алу ( сенбі мен жексенбіден басқа) 8.30-дан 11.30-ға дейін. Қазақстан 

Республикасының азаматтары мен оралмандар үшін АИТВ-ға тексеру тегін. 

 

 


