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COVID -19 ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕ КҮНТІЗБЕЛІК ВАКЦИНАПРОФИЛАКТИКАҒА АТА- 
АНАЛАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ 

 
Түйін: Бұл зерттеу балаларға вакцинопрафилактикалық екпе салдыруға ата - аналардың көзқарасын тереңірек 
зерттеуге мүмкіндік береді. Инфекционды аурулардың алдын алу, таралуын шектеу үшін жүргізілетін 
вакцинопрофилактикалық іс – шара халық арасында әрқашан қызу талқыға түседі және де қазіргі COVID 19 
пандемиясы кезеңінде бұл тақырыптың өзектілігі арта түсті. Қазіргі кезде вакцинопрофилактиға кері көз-қарасты 
ата-аналар саны аз емес және де санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізгенде осы топқа баса назар аудару керек. 
Кілт сөздер: COVID -19 ата-аналар көзқарасы, балалар, вакцинопрофилактика 
 
Өзектілігі: COVID -19- коронавирустың  SARS CoV-2 
штаммымен шақырылатын, ауа-тамшылы және 
жанаспалы - тұрмыстық жолмен берілетін  жіті 
инфекциялық ауру[1]. Инфекция алғаш рет 2019 
жылдың желтоқсан айында Қытайдағы Ухань 
қаласында табылды. Содан бері ол бүкіл әлемде 
таралып, 2019-2020 жылдары коронавирустық 
пандемияға әкелді. Пандемия кезінде карантин 
салдарынан  ата-аналардың көпшілігі балаларына 
күнтізбелік вакцинопрофилактика жасатуға 
мүмкіндіктер болмады[2]. Бұл зерттеу балаларға 
вакцинопрофилактикалық екпе салдыруға ата - 
аналардың көзқарасын тереңірек зерттеуге 
мүмкіндік береді. Инфекционды аурулардың алдын 
алу, таралуын шектеу үшін жүргізілетін 
вакцинопрофилактикалық іс – шара халық арасында 
әрқашан қызу талқыға түседі және де қазіргі COVID 
19 пандемиясы кезеңінде бұл тақырыптың өзектілігі 
арта түсті. Қазіргі кезде вакцинопрофилактиға кері 
көз-қарасты ата-аналар саны аз емес және де 
санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізгенде осы 
топқа баса назар аудару керек[3].  
Қазіргі таңда иммунопрофилактика 2-3 млн өлім 
жағдайының алдын алуға мүмкіндік береді. ДДҰ 
статистикасы бойынша 2020 жылы 15 шілде айында, 
1 жасқа дейінгі 19,7 млн балалар күнтізбелік екпені 
алмаған [4]. Қазақстан Республикасында 2018 жылғы 
1 қарашадан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін- қызылша ауруымен ауырған науқастар саны 
13887 жетті, оның ішінде 9887 балалар арасында 
тіркелді. Бұл ауру негізінен егілмеген балалар (83,4% 

яғни 8244 жағдай) арасында тіркелді [5]. Осы 
зерттеудің мақсаты ата-аналардың 
вакцинопрофилактика туралы көзқарасы COVID -19 
пандемиясы кезінде қалай өзгерді, өзгеруіне алып 
келген себептерді анықтау, сонымен бірге 
вакцинопрофилактика туралы ақпаратты алу 
көздерін анықтау. 
Мәліметтер және әдістер: Алматы қаласының №26 
қалалық емханасында балалары тіркелген 300 ата-
ана 15.02.2021-15.03.2021 уақыт аралығында 
жүргізілген сауалнамаға қатысты. Сауалнама 
анонимді түрде, нұсқаларды таңдау  арқылы 
жүргізілді. Сұрақтар ата-аналардың екпеге 
көзқарасын, иммунопрофилактикаға көзқарасына 
әсер ететін факторларды, мәлімет көздерін, екпеден 
бас тартуының негізгі себептерін анықтайтын 
сұрақтардан тұрады.  Статистикалық мәліметтер 
«Google forms» және «MS Excel»  жүйелерінде өңделді. 
Нәтижелер: Респонденттердің топтары білім деңгейі 
бойынша салыстырмалы түрде біртекті құраммен 
сипатталады. Респонденттердің негізгі бөлігі 64,5%  
ата-ана жоғарғы білімді, 32,9% орта білімді, жалпы 
орта білім 2,6%.18-25 жас аралығындағы ата-аналар 
35,6%, 25-35 жас аралығы 51,2%, 35-50 жас аралығы 
13,2%. 
Зерттеу барысында сауалнамаға қатысқан 
респонденттердің  балаларының жас аралығы 
күнтізбелік вакцинонопрофилактика жасына сәйкес 
келді. Көрсеткіштер бойынша 6 ай жасында 
балалардың саны басым (Кесте №1). 

 
Кесте №1. Балалардың жас аралығы 

Жасы 2 ай 4 ай 6 ай 12 ай 18 ай 6 жас басқа 
Саны  40 54 68 41 36 33 28 
Проценттік 
қатынасы 

13,4% 18,1% 22,7% 13,7% 12% 11% 9,1% 

 
Ата-аналардың 86% вакцинапрофилактика туралы 
ақпараттандырылғанын, білдірді. Респондент 
көпшілігі ақпаратты 65,8% тікелей медицина 

қызметкерлерінен алған. Сонымен қатар ақпаратты 
БАК өкілдері (23,3%) , 6% таныстарынан алады,4% 
діни конференциялардан, (Диаграмма №1).  
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Диаграмма №1. Вакцинопрофилактика жайлы негізгі ақпарат көзі 

 
Вакцинапрофилактиканың инфекционды 
аурулардың алдын алудағы тиімді деп 65,1%, 14% 
тиімді емес деп санады. Ал қалған 20,9% 

респонденттер вакцинопрофилактиканың тиімділіғін 
түсіңбейтінің, білмейтінін және жауап беруге 
қиналатынын көрсетті. 

Диаграмма 2. Вакцинапрофилактиканың инфекционды аурулардың алдын алудағы тиімділігі

 
Респонденттердің 57,5%  балаларына 
профилактикалық екпе жасатады, 20,6% кейбір 
екпелерге қарсы, 11%  әзірге екпелер салдырмайды,  
10,6% екпелерге түбегейлі қарсы көзқарасты 
білдірді.  Балаларға екпе жасатуға негізгі қарсылық 

себептері : діни сенімдер-7,6%, екпенің пайдасына 
қарағанда зияны көбірек деп ойлайды -10%, жанама 
әсерлерінен қорқады -32,8%, қажет деп санамайды -
7,6%, қарсы емес респонденттер -38,2% (Диаграмма 
3). 

Диаграмма 3. Ата-аналардың вакцинопрофилактикаға көзқарасы мен себептері 
 

 
 

 
COVID-19 пандемиясы кезіндегі күнтізбелік 
вакцинопрофилактикаға ата-аналардың көзқарасы 
оң-12%, бейтарап 22,9% және теріс-65,1% болып 
өзгерген (Диаграмма 4). Сонымен бірге COVID-19 
пандемиясы басталғалы бері (6 айда (наурыз – 
қыркүйек)) балаларына күнтізбелік 

вакцинопрофилакта салдырмаған ата-ана -83,4%, 
салдырмағандар- 16,6% болды. Вакциналардың 
өндірілуі әр түрлі мемлекеттерде болғандықтан ата-
аналар осы ақпаратқа  баса назар аударуда.  
Вакцинаның өндірілген елі 66,4% ата-аналарға 
маңызды, ал 17,9% маңызды емес деп санайды. 
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Диаграмма 4. COVID-19 пандемиясының ата-аналардың күнтізбелік вакцинопрофилактикаға көзқарасына әсері мен  

көзқарастарының теріс жағына өзгеру себебі 
 

 

 
 
Сонымен қатар, COVID-19-ға қарсы екпе жасататын 
ата-аналардың саны аз -9,6%,  жасатпайтын ата-
аналар - 83,7% құрады. Демек балаларына да COVID-
19-ға қарсы екпе жасатуға келісім беретіндер -7,6%, 

түбегейлі қарсы ата-аналар -87,4% құрады. 
Ұсыныстар бөлімінде респонденттердің жартысына 
жуығы иммунологтан қосымша ақпарат алғысы 
келетіндігі анықталды(Диаграмма 5). 

Диаграмма 5. Екпе жайлы қосымша ақпаратты алу көздері 

 
 

 
Вакцинопрофилактика жайлы қосымша 
ақпараттарды ата-аналар, дәрігер-иммунологтан -
40,90%, басқа медициналық мекемеден-13,60%, 
ескертпе кітапшаларынан-7%, шұғыл байланыс 
желілерінен-11% алғысы келетінің білдірген. 
Қорытынды:  
 Күнтізбелік вакцинопрофилактикаға ата-аналардың 
көзқарасы оңтайлы және ақпараттандырылуы 
жоғары болғанымен де, COVID-19 пандемиясы 
кезінде ата-аналардың басым көпшілігінің 
вакцинопрофилактикаға көзқарасы теріс жағына 
өзгерген. COVID-19 пандемиясы кезінде, карантин 

жариялануына байланысты емханаларда күнтізбелік 
екпе жүргізілмеді. Көзқарастардың теріс жағына 
өзгеру себебінің көпшілігі ата-аналардың вакцина 
құрамына сенбейтіндігі және вакцина жайлы 
көптеген жағымсыз ақпараттардың таралуы болған. 
Жалпы вакцинопрофилактика жайлы ақпаратты алу 
көзі- медицина қызметкерлері және қосымша 
ақпаратты дәрігер иммунологпен кеңесу арқылы 
алғылары келеді. Вакцинапрофилактика жайлы 
ақпараттандыру көздерін БАҚ құралдарымен дәрігер 
иммунологтармен бірлесе отырып көбейту керек. 
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Резюме: Целью данного исследования было изучить 
отношение родителей к вакцинации детей. Меры 
вакцинопрофилактики для предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний всегда 
горячо обсуждаются среди населения, и эта тема 
становится все более актуальной во время нынешней 
пандемии COVID 19. В настоящее время растет число 

родителей отрицательно относящихся к вакцинации, 
и это обусловливает растущую необходимость 
уделять особое внимание и повышению качества 
проведения санитарно-просветительских работ 
среди данной группы населения. 
Ключевые слова: COVID -19, отношение родителей, 
дети, вакцинопрофилактика 
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PARENTAL ATTITUDES TOWARDS VACCINE PREVENTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Resume: The aim of this study was to examine the attitude 
of parents towards vaccination of children. Vaccine 
prevention measures to prevent the spread of infectious 
diseases are always hotly debated among the population, 
and this topic becomes more and more relevant during the 
current COVID 19 pandemic. Currently, there is an 

increasing number of parents who have a negative attitude 
to vaccination, and this leads to a growing need to pay 
special attention and improve the quality of delivery of 
sanitary and educational work among this population 
group. 
Keywords: COVID -19, children, parental attitude, vaccine 

 
 


