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 «АИВ-инфекциясы және 
инфекциялық бақылау» модулі 

 



• Мамандығы – Жалпы медицина 

• Дайындау бағыты - Хирургия 

• Пән атауы - Дәрігер хирург тәжірибесіндегі  
гемоконтактілік (АИВ-инфекциясы, В және С 
гепатиттері) инфекциялардың алдын алуға 
бағытталған шаралар 

• Кредит саны – 2 кредит (90 сағат) 

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

 

 



Гемоконтактілік инфекциялар (АИВ-
инфекциясы, В және С гепатиттері) 

• Бұл инфекциялар жұқпаланған адамның 
қаны инфекцияны қабылдауға бейім басқа 
адамның қанына түскен кезде туындайды.  

• Гемоконтактілік инфекциялар пациенттерге 
қан құю кезінде санитарлық-гигиеналық 
жағдайлардың сақталмауы салдарынан да 
туындайды.   

 



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)  



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

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



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. 

 



Гепатит 
 



«Егер СВГ бауырды емес сіздің бетіңізді 
зақымдайтын болса, сіздің бет келбетіңіз мынадай 

болар еді. Онымен күресуге даярсыз ба?» (ист. 

Википедия). 
  
  



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%).  

 

 

  



Медицина қызметкерлеріндегі 
гемоконтактілік инфекциялар 

• АИВ-пен жұқпаланудың 4,4%-ға  жуығы  
және ВГВ мен ВГС жағдайының 39%-ы 
өндірістік жарақаттармен байланысты 
болған.   



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 

• • АҚШ-та 57 АИВ-пен өндірістік 
жұқпалану жағдайы құжатталған 

• • АИВ-пен жұқпаланған 137 АҚШ 
медиктерінде  өндірістік 
жарақаттан басқа еш қауіп факторы 
анықталмаған 

•   



Бәріміз бірге жағдайды жақсы жаққа 
өзгерте аламыз! 

Хирург  - маман ретінде инфекциялардың 
берілу тізбегін қалай үзіуге болатынын 
білуі керек.  
Жақсы маман хирург болуды қаласаң осы 
элективті таңда! 



Пререквизиттер. Постреквизиттер 

Пререквизитке 
дейінгі пәндер:  

• Микробиология 

• Гигиена 

• Эпидемиология 
 

Постреквизиттен 
кейінгі пәндер:  

• Резидентурадағы 
хирургия 

 



Бақылау түрі 

 

Дифференциалды сынақ 
 


