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                     ДДҰ-ның мәліметтері бойынша 

науқастарда инфекциялық асқынулардың 7,6 - 

10,1%-ы медициналық көмек алу салдарынан 

болады 

 экономикасы дамыған елдерде медициналық 

көмек көрсетумен байланысты инфекциялардың 

туындау жиілігі - 4,5 - 30%-ға дейін, ал 

дамушы елдерде – бұл көрсеткіштің жиілігі 20-

ға артық  
Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection  

Worldwide, WHO, 2011  



 

Медициналық көмек көрсету кезінде 

инфекциялар қандай себептен және қалай 

туындайды (МККБИ)?  

 Адам терісінің (сау адамныңда)  1см2  100-

ден 10 000-ға дейін микроорганизмдер 

болады 

 Микроорганизмдердің көптеген түрлері 

шырышты қабаттарда да кедеседі.  



Егер біз микрофлораны көзбен көре алатын болсақ, төмендегідей көріністі 
тамашалай алатын едік:  



МПҰ-дағы инфекция көздері  

Экзогенді 

Науқастың ағзасына сыртқы ортадан микробтар 

медицина қызметкерлерінің қолдары  және 

ластанған құрал-жабдықтар арқылы енеді 



Бір науқасты қарап тексергеннен кейінгі қол саусақтарындағы 
микрофлора  



Инъекция әсерінен болған асқынулар (ДДҰ): 

• ВГВ-мен ауру жағдайы- 21 миллион  

(оның 32% ВГВ-мен жұқпаланудың жаңа 

жағдайы) 

• ВГС-мен ауру жағдайы - 2 миллион  (40% ВГС-

мен жұқпаланудың жаңа жағдайы)  

• АИВ-пен жұқпалану жағдайы-260 000 (жаңа 

жағдайы-5%).  

 

 

  



АИВ-инфекциясының парентералді берілу жолы 

 Қан және оның компоненттерін құю кезінде 

 Зақымдалған тері мен шырышты қабаттардың АИВ-

пен жұқпаланған науқастың қан және басқа биологиялық 

сектреттерімен жанасуы кезінде 

(шәует, қынап сұйықтығы, ликвор, емшек сүті)  

 Контамирленген шприцтерді және инструменттерді 

қолданған кезде 

 Жұқпаланған ағзаларды, жілік майын ауыстырған 

кезде, жұқпаланған шәуетпен жасанды ұрықтандыру 

кезінде 



АИВ/ ЖИТС- әлемдік мәселе: 

• ЖИТС-тен қайтыс болғандар саны- 39 

миллион   

• АИВ-пен тұратын адамдар саны- 35 миллион   

• эпидемия басталғаннан бері жұқпаланған 

адамдар саны- 78 миллион  (ЮНЭЙДС, 2014)  



АИВ Казахстанда: 

•ҚР ЖИТС орталығының 2014 ж. 31 

желтоқсандағы мәліметтері бойынша  (1987-2014 

жылдары)  24 216 АИВ – инфекциясының 

анықталу жағдайы тіркелген, оның ішінде– 22 

109-ы Қазақстан азаматтары  

• ББҰ-ның  мәліметері бойынша (2014), Батыс 

Европа және Орталық Азия аймағында, 2005-  

2013 жылдар аралығында ЖИТС-тен өлім және 

АИВ-инфекциясымен жұқпаланудың жаңа 

жағдайы 5% артты. 

 



2001-2009 жж Қазақстанда АИВ инфекциясының 
 жаңа жағдайы 25% артты 

Динамика заболеваемости ВИЧ с 2001 пo 2009, отдельные 
страныИсточник: UNAIDS(кр.-рост>25%, зел –стаб., сер.-сниж.<25%, бел-не 
вкл.) 



• Әлемде  15 жасқа дейінгі 3.2 миллион бала 

АИВ-пен жұқпаланған 

•Шығыс Европа және Орталық Азия (ШЕОА) 

елдерінде 2013 жылы АИВ+ балалар саны 14 

000 болды  

• 2013 жылы әлем бойынша 240 000 бала АИВ-

пен жұқпаланса, оның  1000< ШЕОА елдерінде 

тіркелді 
(ЮНЭЙДС, 2014) 

АИВ және балалар: 



Медицина қызметкерлерінде болатын  
өндірістік жарақат салдарынан 
• 70 000  -   В гепатиті,  
• 15 000 –  С гепатиті және  
• 500 – АИВ-инфекциясы жағдайы 
тіркелген. 
Бұл инфекциялардың 90%-ы  дамушы 
елдерде орын алған.  



Медицина қызметкерлеріндегі АИВ 
• АИВ-пен жұқпаланудың 4,4%-ға  жуығы  және 
ВГВ мен ВГС жағдайының 39%-ы өндірістік 
жарақаттармен байланысты болған.  
• АҚШ-та 57 АИВ-пен өндірістік жұқпалану 
жағдайы құжатталған 
• АИВ-пен жұқпаланған 137 АҚШ медиктерінде  
өндірістік жарақаттан басқа еш қауіп факторы 
анықталмаған 
Бәріміз біріге отырып жағдайды өзгерте аламыз  



Бәріміз бірге жағдайды жақсы жаққа 
өзгерте аламыз! 
Терапевт  - маман ретінде науқастарды 
және өзін АИВ-пен және басқа 
инфекциялармен қалай 
жұқпаландырмауға болатынын білу 
керек.  
Жақсы маман болуды қаласаң осы 
элективті таңда! 



 

Пререквизиттер:  
• Микробиология 
• Гигиена 
• Эпидемиология 
Постреквизиттер:  
• Терапия  интернатурада 



Бақылау түрі 

Емтихан  



Назарларыңызға рахмет!  


