
 
 

 АИВ-инфекциясының анасынан 
баласына берілуінің алдын алу 

 
 

 Нугманова Ж.С.,мғд, проф.  
 «АИВ-инфекциясы және 

инфекциялық бақылау» модулі 



• •Мамандығы  – жалпы  медицина 

• •Даярлау бағыты – Акушерия – 
гинекология. Интернатура, 6 курс 

• •Пән атауы -  АИВ-инфекциясының 
анасынан баласына берілуінің алдын алу 

• •Кредит саны – 2 кредит (90 сағат) 

• •Модуль атауы - «АИВ-инфекциясы және 
инфекциялық бақылау» 



 

мақсаты:  

• АИВ- инфекциясы туралы білімін жетілдіру 

• ҚР және Алматы қаласы бойынша жалпы, 
сонымен қатар жүкті әйелдер арасындағы 

 жағдаймен таныстыру  

• Жаңа туылған нәрестеге АИВ-ның анасынан 
берілуінің алдын алу әдістеріне үйрету 

• Жұмыс барысында АИВ- инфекциясынан 
сақтану әдістерін меңгеруге көмектесу 



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)  



• 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: 



 

АИВ әйелдерде :  
• 

 
• 35 миллион АИВ +  адамдардың 60%-ы 
әйелдер 

• Әлемде әр минут сайын бір әйел АИВ-пен 
жұқпаланады  

• 15-24 жас аралығындағы еркектерге 
қарағанда, әйелдер арасында АИВ- 
инфекциясының таралымы  2 есеге көп  

M. Bachelet, UN Women, 2012 



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.) 



ҚР әйелдер және балалар 
арасындағы АИВ 

• 31.12.14 ж  мәлімет бойынша жағдай (арту 
нәтижесімен): 

• 14 жасқа дейінгі АИВ+ балалар – 446, қайтыс 
болғандары – 41. 

• Анасынан жұқпаланған балалар саны- 249  

• АИВ+ балалардың басым көпшілігі ОҚО-да, 
Қарағандыда , Алматыда тұрады 

• АИВ+ әйелдер саны – 7 426, олардың  4 975-ы 

жыныстық жолмен жұқпаланған 



АИВ және жүктілік 

• Әр әйел АИВ статусына қарамастан ана 
болуға құқықты  

• АИВ+ әйелдердің сау бала сүюіне 
мүмкіндігі бар 

• ҚР-да жүздеген АИВ+ әйелдерде жүкті 
болу, босану процессі өтуде 



АББАА (ДДҰ) 
 

• Бала сүюге қабілетті жастағы әйелдер 
арасында АИВ -инфекциясының жаңа 
жағдайларының алдын алу  

• АИВ+ әйелдер арасында қатерлі жүктіліктің 
алдын алу 
 

• АИВ+ анадан инфекцияның балаға берілуінің 
алдын алу  

• АИВ+ аналарға , олардан туылған балаларға, 
отбасына қажетті деңгейде ем және көмек 
беру  



ДҰҰ басшылығы, 2013 

• АИВ+ жүкті және бала емізетін әйелдерге  
АРТ тағайындау бойынша жаңа 
ұсынылымдар (АББАА): 

• •Вариант В+ (Option B+) 

• •Вариант В (Option B), егер В+ мүмкін 
болмаса  



ДҰҰ басшылығы, 2013 

• Табиғи жолмен қоректенетін 

• Жасанды жолмен қоректенетін 

АИВ-пен контактіде болған (АИВ+ анадан 
туылған) нәрестелер үшін жаңа 
ұсынылымдар   

 



Дәрігер акушер – гинеколог 
міндетті: 

• Жүкті әйелдің АИВ статусын қалай 
анықтауды  

• ДҰҰ ұсынылымдарына сай жаңа туылған 
нәрестеге  АИВ-ның анасынан беріліуінің 
алдын алу шараларын 



Бәріміз бірге жағдайды жақсы жаққа 
өзгерте аламыз! 
Акушер-гинеколог  - маман ретінде 
науқастарды және өзіңді қалай 
жұқпаландырмауға болатынын білу 
керек.  
Жақсы маман болуды қаласаң осы 
элективті таңда! 



Пререквизиттер. Постреквизиттер 
 

• Пререквизитке дейінгі пәндер: 

• • Эпидемиология 

• •Акушерия және гинекология - бакалавриат 
(Кафедра АГ №2) 

• Постреквизиттен кейінгі пәндер: 

• •Акушерия - гинекология резидентурада 



Бақылау түрі 

• Емтихан 



• Назарларыңызға рахмет! 


