
Государственная  услуга «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции», 

 

Эпидемиологическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции   на  сегодняшний  день  такова, что   

каждый  может встретиться   с  этой  инфекцией.  

  Если  раньше   она  касалась  сравнительно    закрытых  групп  населения ( потребители   

инъекционных  наркотиков, лица  с  беспорядочными  половыми связями, осужденные, 

мужчины   практикующие   секс  с  мужчинами),  то сегодня   вирус  вышел  в  общую  

популяцию,  и  с носителями инфекции мы  можем  встречаться   повсеместно. 

Поэтому разумным  шагом  является  решение  узнать  свой  ВИЧ-статус,  потому что 

знание о своем положительном статусе позволит вовремя получить лечение, чтобы 

продлить себе жизнь и более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью  

окружающих лиц. 

Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов прожить долгую  полноценную  жизнь, 

свести к нулю риск  передачи  инфекции своим близким, инфицированной  матерью 

ребенку. 

В свою  очередь, получив  отрицательный  результат, снимется  тревога и     беспокойство  

по случаю  возможного  инфицирования. 

Обследование на ВИЧ  на первом этапе  представляет  собой   исследование  крови  

иммуноферментным ( ИФА) или  иммунохемилюминисцентным  ( ИХЛ)  )  методами   на 

предмет выявления антител, которые образуются в организме в ответ на заражение 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти тесты становятся  информативными не 

ранее чем через 3-4 недели после контакта с вирусом, оптимальное же время для проверки 

- через 3 месяца после предполагаемого   времени  заражения. 

. Результат обследования на ВИЧ может быть отрицательным, положительным, 

сомнительным. 

Отрицательный результат, полученный при соблюдении диагностических сроков 

проведения анализа, означает, что ВИЧ в организме отсутствует. Полученный 

отрицательный результат необходимо обсудить с врачом, т.к. он не всегда означает, что 

обследованный человек не инфицирован ВИЧ. Следует помнить о существовании периода 

«окна», который может длиться 3 - 6 месяцев, в связи с чем, необходимо повторное 

обследование, в зависимости от возможных факторов риска. Сроки повторного 

обследования определяются врачом индивидуально для каждого пациента. 

Если результат положительный, тот же образец крови лаборатория проверяет еще раз. 

При повторном выявлении антител к вирусу проводят подтверждение с помощью 

иммуноблотинга  на  базе референс-лаборатории РЦ СПИД, которым  подтверждаются   

результат   первого  этапа. 

В случае сомнительного результата  причиной  которого  может быть наличие острых или 

хронических состояний (аутоиммунные заболевания, беременность, туберкулез, 

ревматизм, алкоголизм и другие причины) или этот результат свидетельствует о 

начальной стадии инфицирования. В этих  случаях  также  требуется  повторное  

обследование в  сроки, определяемые  врачом. 



Не зависимо от результата обследований  в ОЦ  СПИД каждый человек может получить 

квалифицированную консультацию по поводу распространения ВИЧ, мерах предосторожности   и 

прочих интересующих  вопросов. 

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). 

        Наряду  с  этим, имеются  отдельные  группы  населения, обследуемых  по  

клиническим  и  эпидемиологическим  показания, согласно  нормативно-правовым актам   

только  в обязательном  конфиденциальном  порядке, с  предъявлением  документа, 

удостоверяющего  личность. 

         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. 

Врач Акмолинского 

областного  центра  по  

 профилактике  и  борьбе  со СПИД 

 

 

 

 



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

медициналық зерттеліп-қаралу»  мемлекеттік қызметі 

 

Бүгінгі таңда АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай осындай, әр адам 

осы инфекциямен кездесуі мүмкін. 

     Егер бұрын ол халықтың салыстырмалы жабық топтарына ( инъекциялық есірткіні 

тұтынушылар, тәртіпсіз жыныстық байланысы бар адамдар, сотталғандар, еркектермен 

жыныстық қатынаста жүрген ерлер) қатысты болса, бүгінде вирус жалпы популяцияға 

шықты және инфекция тасымалдаушылармен біз, барлық жерде кездестіре аламыз 

    Сондықтан ақылға қонымды қадам, өзіңнің АИТВ-дәрежеңді білу шешімі болып 

табылады, себебі өзіңнің оң  дәрежесі туралы білім өз өмірін ұзарту және өзінің 

денсаулығы мен қоршаған адамдардың денсаулығына мұқият қарау үшін дер кезінде ем 

алуға мүмкіндік береді. 

     Емдеу ерте басталған сайын, ұзақ толыққанды өмір сүруге, анасын жұқтырған балаға 

инфекция жұқтыру қаупін нөлге келтіру мүмкіндігі соғұрлым көп. 

Өз кезегінде, теріс нәтиже алып, жұқтырудың ықтимал жағдайына алаңдаушылық пен 

мазасыздық жойылады. 

АИТВ-ға тексеру бірінші кезеңде адамның иммун тапшылығы вирусын ( АИТВ) 

жұқтыруына жауап ретінде ағзада пайда болатын антиденелерді анықтау үшін 

иммуноферментті ( ИФТ) немесе иммунохемилюминисцентті (ИХЛ ) әдістермен қанды 

зерттеу болып табылады.Бұл тестілер вирустармен байланысқаннан кейін 3-4 аптадан ерте 

емес, тексеру үшін оңтайлы уақыт - жұқтырудың болжамды уақытынан кейін 3 айдан 

кейін ақпараттандырылған болады. 

         АИТВ-ға тексеру нәтижесі теріс, оң, күмәнді болуы мүмкін. 

    Талдаудың диагностикалық мерзімдерін сақтау кезінде алынған теріс нәтиже ағзада 

АИТВ-ның жоқ екенін білдіреді.Алынған теріс нәтижені дәрігермен талқылау қажет, 

өйткені ол зерттелген адамның АИТВ жұқтырмағанын әрдайым білдірмейді. 3-6 айға 

созылуы мүмкін "терезе" кезеңінің бар екенін есте сақтау керек, осыған байланысты 

ықтимал тәуекел факторларына байланысты қайта тексеру қажет.Қайта тексеру 

мерзімдерін дәрігер әр емделуші  үшін жеке анықтайды. 

Егер нәтиже оң болса, сол қан үлгісін зертхана тағы да тексереді. Вирустарға антиденелер 

қайта анықталған кезде ЖИТС РО референс-зертханасының базасында иммуноблотингтің 

көмегімен растау жүргізіледі, ол бірінші кезеңнің нәтижесі расталады. 

     Себебі өткір немесе созылмалы жағдайлардың (аутоиммундық аурулар, жүктілік, 

туберкулез, ревматизм, маскүнемдік және басқа да себептер) болуы мүмкін күмәнді 

нәтиже жағдайында немесе бұл нәтиже жұқтырудың бастапқы сатысы туралы 

куәландырады. Мұндай жағдайларда дәрігер белгілеген мерзімде қайта тексеру талап 

етіледі. 



      ЖИТС ОО-дағы тексерулердің нәтижесіне қарамастан, әрбір адам АИТВ-ның таралуы 

жөнінде  сақтандыру шаралары мен өзге де мүдделі  мәселелер бойынша білікті кеңес ала 

алады. 

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). 

Сонымен қатар, жеке басын куәландыратын құжатты ұсына отырып, нормативтік-

құқықтық актілерге сәйкес клиникалық және эпидемиологиялық айғақтар бойынша 

зерттелетін халықтың жекелеген топтары бар. 

Азаматтардың басым бөлігі АИТВ-ға тексерілуден өтуге болады және инфекцияның 

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

білдіреді.  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. 

 

         Ақмола облыстық ЖИТС-пен күрес және  алдын алу  орталығының дәрігері- С. 

Р. Багинский 

        

 

 


