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Гутерриш мырза АИТВ-ға қатысты қызмет қолжетімділігін 
және АИТВ-мен өмір сүретін адамдар құқығын 
насихаттаушы. Өзінің бағдарламалық мәлімдемесінде ол 
«әр адамның абыройы мен құндылығы ең басты мақсат» 
деп айрықша басып айтты.  

«Бізде әлемге ЖИТС эпидемиясын жоюға мүмкіндікті 
қамтамасыз ету үшін тағы шағын бес жылдық «терезе» 
кезеңі бар. АИТВ-ға қарсы іс-әрекетті жеделдету үшін 
осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біз миллиондаған 
адамның өмірін құтқарамыз – әрекетсіздіктің құны аса 
ауыр болады». 

ЮНЭЙДС-тің атқарушы директоры 
Мишель Сидибе

ӘЛЕМДІК КӨШБАСШЫЛАР 
ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

«Саламатты өмір салты мен адамның өз денсаулығы 
үшін ынтымақты жауапкершілігі қағидаты – міне, осылар 
денсаулық саласындағы және халықтың күнделікті 
тұрмысындағы мемлекеттік саясаттың ең басты мәселесі 
болуы тиіс».

«Тұрғындардың денсаулығын сақтау және жақсарту 
Қазақстан үшін айтарлықтай маңызға ие.
Болашақтағы денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік 
саясатты табысты түрде жүзеге асыру – адами капиталды 
сапалы түрде жақсарту мен өмір сүрудің ұзақтығына алып 
келеді».

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы
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ЖИТС 
САНДАР КӨЗІМЕН 

ЖИТС-тың 
жаһандық 
эпидемиясы 
цифрлармен

2015

18,2 [16,1 – 19,0] миллион адам антиретровирустық терапияға (2016ж. маусым) қол жет-
кізген
Әлем бойынша 36,7 [34,0 – 39,8] миллион адам АИТВ-мен өмір сүрген (2015ж. соңы)
2,1 [1,8 – 2,4] миллион адам АИТВ-ны жұқтырған (2015ж. соңы)
Эпидемияның басталу сәтінен бастап 78 [69,5 – 87,6] миллион адам АИТВ-ны жұқтырған 
(2015ж. соңы)
Эпидемияның басталу сәтінен бастап 35 [29,6 – 40,8] миллион адам ЖИТС-пен байланы-
сты аурулардан қайтыс болған (2015ж. соңы)

Шығыс Еуропа 
және Орталық Азия 
елдеріндегі ЖИТС 
эпидемиясы 

2015

2015 жылы Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерінде  1,5 [1,4 - 1,7] миллион адам 
АИТВ-мен өмір сүрген.
190 000 [170 000–200 000] мың адам АИТВ-ны жұқтырған; (2010 жылдан бастап 2015 
жылға дейін АИТВ инфекциясының жаңа жағдайларының саны  57% өскен)
2015 жылы Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерінде  47 000 [39 000–55 000] адам 
ЖИТС-пен байланысты аурулардан қайтыс болған (2010 жылдан бастап 2015 жылға дейін  
ЖИТС-пен байланысты аурулардан болған өлім-жітім саны аймақта 22% өскен) 
Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдеріндегі АИТВ-мен өмір сүретін адамдар саны және 
антиретровирустық ем қабылдаушылар саны 21% [20–23%] құрайды. 
АИТВ инфекциясының жаңа жағдайларының 1000 [1000–1100] астамы 2015 жылы Шығыс 
Еуропа мен Орталық Азия елдерінде  балалар арасында тіркелген.  

Қазақстан 
Республикасы 

2015 - 
2016 жж. 

23 000 [20 000 - 27 000] – АИТВ-мен өмір сүретін Адамдардың бағалау саны 
19 017  – АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың саны  
7 804 АӨА антиретровирустық емді қабылдауда
0,2% – 15-49 жас аралығындағы АИТВ инфекциясының таралушылығы 
7300 – АИТВ-мен өмір сүретін 15 және одан жоғары жастағы әйелдер саны 
АИТВ-инфекциясы бар 434 бала диспансерлік есепті тұр 
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Біріккен Ұлттар Ұйымы елдерді «АИТВ /ЖИТС бойынша: озық 
қарқынмен 2030 жылға дейін АИТВ және ЖИТС эпидемиясын 
тоқтатып, оған қарсы күресті жандандыру» Саяси 
декларацияcын қабылдауға шақырды.
Қазақстанның мұны одан да ертерек жүзеге асыруға барлық 
мүмкіндігі бар»

Мишель Сидибе
ЮНЭЙДС-тің атқарушы директоры

«Мен Қазақстандағы ЖИТСіндетінің тоқтатылып, сондай-
ақ оның толық жойылуы мүмкін екендігіне сенімдімін. Осы 
саладағы күш-жігерді арттырған жағдайда бес жылдан кейін 
Қазақстан аймақтағы АИТВ инфекциясын жеңетін бірінші ел 
болуы мүмкін»

Мишель Казачкин,
БҰҰ Бас хатшысының Шығыс Еуропа және Орталық Азиядағы АИТВ/ 

ЖИТС жөніндегі арнайы өкілі

«Қазақстан АИТВ және ЖИТС-ке қарсы күресте Орталық Азия 
өңіріндегі көшбасшы ел болмақ» 

Виней Патрик Салдана
ЮНЭЙДС, Шығыс Еуропа және Орталық Азия 

елдері үшін Аймақтық қолдау Тобының директоры  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясының  
таралуына қарсы стратегияны табысты жүзеге асыру үшін барлық 
мүмкіндіктер бар,  оны халықаралық ұйымдардың көшбасшылары растайды
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ЖИТС ЖӨНІНДЕГІ 
ЖАҺАНДЫҚ МАҚСАТТАР 
МЕН МІНДЕТТЕР 

1
2030 жылға қарай ЖИТС эпидемиясын тоқтату – тұрақты даму 
мақсаттарынының (ТДМ) тізіміндегі БҰҰ-ның мүше-елдері бір 
ауыздан қабылдаған басты міндеттердің бірі. АИТВ-инфек-
циясы проблемасын шешуден алынған тәжірибе көптеген 
ТДМ-на табысты қол жеткізудегі айқындаушы рөлді атқарады, 
соның ішінде, 3 ТДМ («Мықты денсаулық пен салауаттылық»), 
сондай-ақ гендерлік теңдік пен әйелдердің құқықтарын және 
мүмкіндіктерін арттыру мәселелеріне, жыныстар арасындағы 
теңсіздікті жоюға, жаһандық ынтымақтастыққа, сонымен қа-
тар, қоғамдағы әділдікті, бейбітшілікті және тең құқықты қа-
лыптастыруға қатысты мақсаттарға қол жеткізудегі айқында-
ушы рөлді атқарады. 

ҚР Сырты істер министрлігі Қазақстан Республикасы Денса-
улық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен бірлесе оты-
рып, 2016 жылғы 8-10 маусымда Нью-Йоркте өткен ЖИТС-пен 
күрес мәселелері жөніндегі БҰҰ Бас Ассамблеясының жоғарғы 
деңгейдегі жиынына белсенді түрде қатысты.    

Қазақстандық делегация «ЖИТС эпидемиясының соңына алып 
баратын қаржыландыру: мүмкіндіктер терезесі» тақырыбындағы 
пікірталасқа қатысты, онда эпидемияның жоғарғы ауыртпалығы 
бар елдер де, АИТВ-инфекциясының таралушылығы төмен елдер 
де ЖИТС-ты жою жөніндегі стратегияларды жүзеге асыру үшін 
қорлардың негізгі көлемін бөлумен байланысты мәселелер қа-
ралды.  

БҰҰ штаб-пәтерінде БҰҰ жанындағы ҚР Тұрақты Өкілдігі Швей-
цария, Германия, Норвегия, Румыния, ДДҰ, БҰҰ Есірткі және 
қылмыскерлік жөніндегі басқармасы, БҰҰ АИТВ/ЖИТС-пен күрес 
жөніндегі Біріккен бағдарламасы делегацияларымен бірлесе 
отырып ұйымдастырған ҚР ДСӘДМ вице-министрі А.Цой мыр-
заның қатысуымен «Ғылым есірткілер мен АИТВ-ға қарсы: істің 
заманауи ахуалы» атты сессия болып өтті.  

Сонымен қатар, қазақстандық 
делегация БҰҰ Бас хатшы-
сының Шығыс Еуропа және 
Орталық Азиядағы АИТВ/
ЖИТС жөніндегі Арнайы елшісі  
М.Казачкин мырзаның офи-
сімен бірлесе отырып, «Шығыс 
Еуропа және Орталық Азия 
елдеріндегі АИТВ мен тубер-
кулез» тақырыбында дөңгелек 
үстел ұйымдастырды. Оның 

жұмысына Арменияның Денсаулық сақтау министрі, Әзірбайжан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, 
Түркіменстан, Украина, Өзбекстан және ҮЕҰ өкілдерінің делега-
циялары қатысты.

Халықаралық қоғамдастықтың шоғырландырылған ұстанымының 
арқасында жоғарғы деңгейдегі жиында АИТВ/ЖИТС жөніндегі 
Саяси декларация мақұлданды: АИТВ-мен күресті жандандыру 
үшін жылдамдатылған қарқынмен бет алу және 2030 жылға қа-
рай ЖИТС эпидемиясын тоқтату. Қазақстан Республикасын қоса 
алғанда БҰҰ барлық мүше-елдері Декларацияны қабылдады.   

Саяси декларацияның мақсаттарына қол жеткізу үшін БҰҰ-ның 
АИТВ/ЖИТС жөніндегі Біріккен Бағдарламасы (ЮНЭЙДС) жаһан-
дық «Жеделдету стратегиясын» әзірледі. «Жеделдету страте-
гиясы» ЖИТС эпидемиясы жанаған географиялық аудандарға, 
қоғамдастықтарға және жоғарғы тиімділіктегі профилактикалық 
бағдарламаларға күш-жігердің көптеп шоғырлануы қажеттігіне 
ерекше көңіл аударды.
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«Жеделдету стратегиясының» түйінді элементтерінің бірі АИТВ-мен өмір сүретін 90% адам өздерінің ахуалдарын білетіндігі; АИТВ-ин-
фекциясы диагнозы бар 90% емделуші антиретровирустық терапия қабылдайтындығы және антиретровирустық терапия қабылдайтын 
барлық 90% емделушіде төмендетілген вирустық ауыртпалыққа қол жеткізілетіндігі қаралатын «90-90-90» (ЮНЭЙДС, 2014ж.) мақсатта-
ры болып табылады, яғни қандағы вирустың саны «анықталмайтын» болады, ол жағдай АИТВ-мен өмір сүретін адамдарға АИТВ вирусын 
басқа адамдарға жұқтырмауға және өздерінің өмір сүру ұзақтығы мен өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 

«90-90-90» - бұл ЖИТС эпидемиясын 
тоқтатуға бағытталған өршіл мақсат 

2020 жылға қарай АИТВ-мен 
өмір сүретін 90% пайыз адам 
өздерінің АИТВ-ахуалдарын 

білетін болады 

2020 жылға қарай АИТВ-инфекциясы 
диагнозы бар 90% емделушіге  анти-
ретровирустық  терапия ұсынылатын 

болады

2020 жылға қарай  антиретро-
вирустық  терапия қабылдай-

тын 90% емделуші төмендетіл-
ген вирустық ауыртпалыққа қол 

жеткізеді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫ 
ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ 
МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР 

Қазақстан Республикасындағы АИТВ инфекциясының профилактикасы жөніндегі іс-шаралар 
келесідей бағдарламаларға сәйкес жүргізілді:

• Қазақстан Республикасындағы ЖИТС эпидемиясына қарсы іс-әрекет жөніндегі Мемлекеттік бағдарлама 1996 – 2000жж.; 

• Қазақстан Республикасындағы ЖИТС эпидемиясына қарсы іс-әрекет жөніндегі бағдарлама 2001– 2005жж;

• Қазақстан Республикасындағы ЖИТС эпидемиясына қарсы іс-әрекет жөніндегі бағдарлама 2006– 2010жж.;

• Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтауды дамытудың «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы 2011-
2015жж.;

Барлық Бағдарламаларда мақсаттар мен міндеттер, орындаушылар, негізгі іс-шаралардың тізімі, қаржыландырудың көздері мен көлем-
дері, жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер мен олардың орындалуына бақылау жасауды ұйымдастыру жүйесі анықталды. Бағдарлама-
ның негізгі орындаушылары - Денсаулық сақтау министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Қорғаныс министрлігі, 
Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қаржы министрлігі, Әділет министрлігі 
және жергілікті атқарушы органдар болып табылады.

Қазіргі уақытта ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» денсаулықты сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды бастады, 
АИТВ профилактикасы бөліміндегі мақсаттар мен міндеттер ЮНЭЙДС-тің жеделдету мақсаттарын қоса 
алғанда Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму мақсаттарына сәйкес келеді. 

2
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35% - әйелдер

65% - еркектер

Жүргізілген профилактикалық іс-шаралардың нәтижесінде 
АИТВ-инфекциясы  эпидемиясы елде шоғырланған сатыда 
тұр, яғни таралушылық  халықтың осал топтары арасында 
орын алуда. Қазақстандағы АИТВ-инфекциясының тіркелу 
сәтінен бастап (1987 жылдан бастап) ҚР азаматтары арасын-
да анықталғаны – 26 887 жағдай; таралушылық көрсеткіші 
100 мың тұрғынға – 108,4 құрайды. Есірткілерді көктамы-
рішілік тұтыну кезіндегі АИТВ-ның парентеральді берілу жо-
лына 54%-дан келеді, ал жыныстыққа - 41%.

Диспансерлік тіркеуде 16 229 адам тұр. Емделуге мұқтаж АӨА саны – 9 703, 
ем қабылдап жатқандар – 7 804 немесе мұқтаждар санынан 80,4%. ЖИТС-
тен болатын өлім-жітім көрсеткіші 1000 АӨА-ға – 9,0 құрайды.
96,4% АИТВ-жұқтырған жүкті әйел АИТВ-ның анадан балаға берілуінің ал-
дын алу мақсатында профилактикалық ем қабылдауда.

АИТВ инфекциясының таралушылығы:

• Жалпы тұрғындар арасында – 0,1%
• ИЕТ – 9,2%
• СЖ – 1,3%
• ЕЖЕ – 3,2%
• Сотталғандар – 3,9%

Қазақстан Республикасындағы соңғы 10 жылдағы АИТВ-инфекциясының өсу тенденциялары:

• Динамикада есірткілерді көктамырішілік тұтыну кезіндегі 
парентеральді берілу жолының 2 есе төмендегендігі бай-
қалды (72%-дан 34% дейін), бірақ жыныстық берілу жолы 
3 есеге артты (20%-дан 61% дейін);

• 15-29 жас тобындағы АИТВ-инфекциясы жағдайларының 
тіркелуі 1,7 есеге төмендеді (45%-дан 26% дейін), бірақ 
30-39 жас тобында – 1,3 есеге артты (32%-дан 42% дейін);

• Жұмыс істейтін тұрғындар арасында АИТВ-инфекциясы 
жағдайларының тіркелуінің 2,6 есе өскендігі орын алды 
(14%-дан 36% дейін);

• АИТВ-инфекциясы эпидемиясына фертильдік жастағы әй-
елдер көбірек тап болуда; 

• АИТВ-ның анадан балаға берілу деңгейі 4 есеге азайды 
(7,4%-дан 1,9% дейін);

• Пенитенциарлық жүйедегі АИТВ-инфекциясы жағдайла-
рының тіркелуі 4 есеге төмендеді (34%-дан 7,7% дейін);

• 1000 АӨА-ға өлім-жітім көрсеткіші 2,7 есеге төмендеді 
(24,0-ден 9,0 дейін).

Олардың ішінде еркектер мен әйелдердің үлесі мынаны құрайды:

Қазақстан Республикасындағы
АИТВ-инфекциясының жағдайы
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫ ЖӨНІНДЕГІ 
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ   

2006 жылдан бастап Қазақстан табысы ортадан жоғары деңгейде-
гі елдер тобына қосылғаннан кейін қаржылық халықаралық көмекті 
қабылдау бойынша өзінің мүмкіндіктерін айтарлықтай қысқартты. 
ЖИТС-пен және туберкулезбен күресу жөніндегі ұлттық бағдарла-
маларға арналаған қаржыларды ұсыну бойынша алып қор болып 
табылатын ЖИТС-ке, туберкулезге және безгекке қарсы күрес 
жөніндегі Жаһандық қордағы АИТВ-инфекциясының алдын алуға 
арналған грантын алуға өтінім беруге Қазақстанның 2011 жылдан 
бастап құқысы жоқ. 

2014 жылдан бастап АИТВ-инфекциясының алдын алу бойынша 
ЖТБЖҚ  грантының қазіргі қызметі Қазақстан Республикасының 
5 облысында таратылған. Қалған облыстарда халықтың осал тобы 
арасында алдын алу бағдарламалары мемлекеттік қордың есебі-
нен орындалуда. Мемлекетте АИТВ-инфекциясының алдын алу 
шараларының қаржыландырылуы 2011-2015 жылдарға арналған 

«Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамыту Мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша республикалық және жергілікті бюджет 
есебінен орындалған. Сондай-ақ, Мәслихаттың шешіміне сәй-
кес қосымша қаржы бөлінген, мысалы, аутрич-жұмысшылардың 
қызметін қолдауға, АИТВ-инфекциясының жағдайын бақылауға 
арналған электрондық базаның жұмыс істеуіне, зертханалық жаб-
дықтарды ауыстыруға қаржы бөлінген.  

Осылайша, мемлекеттік қаржының үлесі 80% астамды құрайды, 
ал қалған 20% - халықаралық әріптестердің есебінен құралған. 
Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясын бақылау шара-
ларын орындауға арналған халықаралық көмек ішінде ең үлкен 
үлесті ЖИТС-пен, туберкулезбен және безгекпен күресуге ар-
налған Жаһандық қоры алады. Халықаралық қаржыландырудың 
қалған бөлігі АҚШ үкіметінен және басқа әріптестерден келіп 
түскен.

ЖИТС-тың алдын алу бағдарламалары 
бойынша мемлекеттік қаржыландыру

ЖИТС-тың алдын алу бағдарламалары 
бойынша халықаралық қаржыландыру

Мемлекеттік қаржыландыру Қазақстан Республикасындағы алдын 
алу іс-шараларын,  соның ішінде, 2016 жылға дейін ЖТБЖҚ есебінен 
қаржыландырылуы қамтамасыз етіліп кепген  бағдарламаларды да 
тұрақты қолдауда шешуші рөлді атқаратын болады.

3
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Аймақтық бастама аясында 2014-2015 жылдар аралығында Қа-
зақстан Республикасында ЖИТС-ке байланысты болған ұлттық 
шығындарды бағалау жүргізілді. 

Бағалау мақсаты - елде АИТВ-инфекциясын бақылау бойынша 
алдын алу шараларының қажеттілігін қаржыландыру туралы 
алдағы шешімдерді қабылдауға арналған деректерді жинау 
болып табылады. 37,8 миллион АҚШ доллары (2014 жылдағы 
алдын алу бағдарламаларын мемлекеттік қаржыландыру) со-
масындағы мемлекеттік қаржыландыруды сақтаған жағдайда 
АИТВ-инфекциясының өсуі сақталады, бірақ өсу қарқыны баяу-
лайды және 2015-2020 жылдар аралығында АИТВ-инфекциясы-
ның жаңа жағдайы 9 500 құрайтын болады.

Жүргізілген бағалаудың негізгі тұжырымдары болып келесілер 
табылады: Егер Қазақстан Республикасы АИТВ-инфекциясы-

ның алдын алу шараларын қаржыландыруды 2014 жылғы 37,8 
миллион АҚШ доллар сомасы деңгейінде қамтамасыз етсе, ал-
дағы АРТ-ның салыстырмалы бағасының 67%-ға төмендеуімен, 
онда елдегі АИТВ-инфекциясының жаңа жағдайларының 50%-
ға төмендеуі және 2020 жылға дейін ЖИТС-ке байланысты өлім-
жітімнің 50%-ға қысқаруы мақсатына қол жеткізілдеді. 

2014-2015 жылдар аралығында қосымша түрде Қазақстан 
Республикасында АРВ препараттарының бағаларына талдау 
жасалған. Орта шамадағы ғаламдық медиандық бағалармен, 
оның ішінде ЖТБЖҚ (Беларусь, Өзбекстан, Тәжікстан, Грузия, 
Молдова, Қырғызстан) бағаларымен салыстырғанда АРТ сы-
збасының бағалары Қазақстан Республикасында 10 есе және 
одан да жоғары болған. 

Қазақстан Республикасында АРВ препаратының бағасының жоғары болу себебі көп факторларға байла-
нысты, мысалы аз көлемде тапсырыс беру, аймақтың үлкен болуы, логистикалық қызметке қаржының 
көп жұмсалуына әкеп соғатын облыс орталықтарының қашықтығы. Осы мәселелерді шешу аясында ҚР 
ДСӘДМ АРВ препаратын ЮНИСЕФ механизмі арқылы сатып алу шешімін шығарды, препарат бағасы-
ның айырмашылығы 1,4 бастап 27 есе болуын ескерді. 

Осылайша, республика 2016 жылы АРВ препаратын сатып алу тәртібін ЮНИСЕФ механизмы арқылы 
бастады және шартқа қол қойылды, АРВ препаратының 11 түрін сатып алуға төлем жасалды және бірін-
ші жеткізілімі 2017 жылдың 1 тоқсанында күтілуде.
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• клиникалық және эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша тұрғын-
дарды АИТВ-инфекциясына тестілеуді жалғастыру (2017 жылда 
АИТВ-инфекциясы бойынша тексерілген адамдарды тіркелімге енгізу); 

• 2018ж. АИТВ-инфекциясының тестілеу алгоритмін Дүниежүзілік ден-
саулық сақтау ұйымы ұсынған алгоритмге сай бейімдеу;

• жедел-тестілеуді енгізу мәселелерін әрі қарай шешу үшін елдік дең-
гейде ҮЕҰ-да ХОТ-ын жедел-әдіспен пилоттық тестілеу тәжірибесін 
меңгеру («Флагман» жобасы, «АӨА Қазақстандық Одағы» жобасы). 

ҚАЗАҚСТАН 90-90-90 МАҚСАТЫНА ЖЕТУ ЖОЛЫНДА
АИТВ-инфекциясына тестілеу. 

Бүгін ҚР ДСӘДМ ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық қызмет мамандарының алдында жаңа өршіл 
мақсаттар қойылған: АИТВ-инфекциясы бар адамдардың 90% өзінің АИТВ-ахуалын білуі қажет, диагностикаланғандардың 90% меди-
циналық көмек және антиретровирустық терапияны қабылдау қажет, терапияны қабылдағандардың 90% одан да жақсы нәтижеге қол 
жеткізуі қажет. 

Қазіргі уақытта республиканың тұрғындары АИТВ-инфекциясы бойынша консультацияны және тестілеуді өтуді ерікті түрде тегін алуға 
мүмкіндігі бар. Қазақстан Республикасында жылына шамамен 2 миллион адам тестілеуден өтеді, яғни ол тұрғындаруың 12%.

2020 жылға қарай АИТВ-мен өмір 
сүретін адамдардың 90% өздерінің 
АИТВ-ахуалдарын білетін болады

Қазақстандағы АИТВ-мен 
өмір сүретін 80% адам 

өздерінің АИТВ-ахуалын біледі

Алғашқы 90%-ға қол жету үшін Қазақстанға келесілер қажет:
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Антиретровирустық терапия (АРТ). 

Қазіргі уақытта әлемде 42 түрлі дәрілік препараттар қолданылады, оның 15 – аралас түрдегі препараттар.

Бүгінгі күнде ғалымдар АИТВ-инфекциясын егу арқылы оның алдын алуды жолдарын белсенді іздестіруде. Жақында АИТВ-инфекциясына 
қарсы бірінші SAV00 атты вакцина жасалды, ол вирустың биотехнологиялық өңделуіне негізделген. Вакцина АИТВ-инфекциясы жоқ ерік-
тілер арқылы - сау адамдармен клиникалық сынақтан өткізілуде. Клиникалық сынақтар вакцинаның қай дәрежеде АИТВ-инфекциясынан 
иммундық қорғанысты ынталандыруға қабілетті екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Егер вакцинаның қауіпсіз және тиімділігі жеткілікті 
екендігі дәлелденсе, оның қолданылуы әлемдегі АИТВ-инфекциясы эпидемиясын толығымен тоқтатуға септігін тигізеді.

Орталық Азия бойынша 2009 жылдан бастап тек Қазақстанда ғана ересектер мен балаларға арналған антиретровирустық емдеу мем-
лекеттік қаржы есебінен толығымен қамтамасыз етіледі. АИТВ жұқтырған науқастарға берілетін медициналық көмек тегін медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде жүзеге асырылады. 

Бүгінгі уақытта АИТВ-сы бар емделушілер үшін АРВ-препараттарының қолжетімділігі 100% құрайды. 01.01.2016 жылдағы АИТВ-сы бар 
адамдарды емдеудің басымды сызбалары: AZT + 3TC + NVP  және  AZT + 3TC + EFV. Жыл сайын TDF, FTC және ABC сияқты жаңа препарат-
тармен емделетін науқастардың саны артуда. Аталған препараттарды қабылдау сызбасының  қарапайым әдісі, төзе алушылық - жоғары 
деңгейдегі бейілділікке жеткізуге және АИТВ-инфекциясының таралу қаупін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Елде ДДҰ-ның 2013 жылғы нұсқауларына сәйкес, АИТВ-инфекциясы бар науқастарды емдеу туралы клиникалық хаттамасы бекітілген. 

Қазіргі уақытта ДДҰ «Тестілеуден өт және емдел» деген бастамасына байланысты емдеу үшін клиникалық нұсқаулар жаңартылуда.

2020 жылға қарай АИТВ-инфекци-
ясы бар 90% емделушіге антире-
тровирустық терапия ұсынылатын 
болады 

Қазақстанда АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдардың 80% (СД4- 350 немесе 
одан төмен болғанда) антиретровиру-
стық терапияны қабылдайды
(АРТ-ға мұқтаждар санының ішінен)

• ДДҰ-ның соңғы «Тестілеуден өт және емдел» (2017 ж.) ұсы-
нымдарына сәйкес Клиникалық хаттамаларды қайта қарау; 

• ЮНИСЕФ механизмі арқылы АРВ препаратын сатып алуды 
жалғастыру;

• Диспансерлік тіркеуде тұрған барлық науқастарға АРТ-ны 
беруді қамтамасыз ету (2019 ж.)

Екінші - 90% мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстанда мыналар жоспарлануда:
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2020 жылға қарай антиретровирустық 
терапия  қабылдайтын 
емделушілердің  90%-ында вирустық 
ауыртпалықтың төменделуіне қол 
жеткізіледі

Қазақстандағы АРТ емін 
қабылдайтын емделушілердің 
57,6%-да вирустық ауыртпалық 
төмендеген (АРТ-ға мұқтаждар 
санының ішінен)

Вирустық ауыртпалықты төмендету және АРВ емде ұстау. 

Бүгінгі күні тұрақты түрде АРТ қабылдайтын емделушілердің вирустық ауыртпалығының төмендеуі дәлелденді, ол аурудың өршуін және 
вирустың жыныстық жолмен берілу қаупін азайтады. 

Осылайша, үшінші компонентті 90% орындау емделушілер арасында АРТ емінің бейілділігін сақтауда, оларды емде ұстауда және виру-
стық ауыртпалықты анықтау үшін технологияларға қолжетімділікті арттыруда келісілген істі талап етеді. Сонымен қатар, вирустық ауырт-
палыққа мониторинг жасау АИТВ-ны емдеуде оңтайландырудың ажырамас бөлігі болып табылады, сондай-ақ,  АИТВ-мен өмір сүретін 
әрбір адам өзінің вирустық ауыртпалығын білуге құқысы бар.

Үшінші - 90% мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстанда мыналар жоспарлануда:

• тәулігіне 1 таблеткадан аралас препараттарды пайдалану, уыттылығы 
төмен және бейілділікке тұрақтылығы жоғары жаңа АРВ препараттар;

• вирустық ауыртпалыққа уақытылы тексеру жасаумен барлық ем-
делушлерді қамту, вирустық ауыртпалыққа зерттеу жүргізу сапасын 
бақылау жүйесін енгізу, емделушілердің АРТ-ға бейілділігін арттыру 
жөніндегі жұмыстарға үкіметтік емес ЖИТС сервистік ұйымдарды 
тарту;

• инъекциялық есірткі тұтынушыларға арналған қолдаушы алмасты-
рушы терапия (ҚАТ) бойынша қызметтерді ұсыну;

• ЖИТС облыстық орталықтарында, наркологиялық және туберкулезге 
қарсы диспансерлерде, АМСК-те «бірыңғай терезе» қағидатын енгізу 
қажет, онда АИТВ жұқтырғандар «бір терезеден» АРТ, туберкулезге 
қарсы және алмастырушы қолдаушы терапияны алуға мүмкіндіктері 
болады.
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БОЛАШАҚҚА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР, 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ ҚОСА 
АЛҒАНДАҒЫ ЖОСПАРЛАР 

Қол жетімді және өршіл мақсаттарды белгілеу шаралар-
ды жоспарлау кезінде маңызды болып табылады. Осыған 
байланысты, ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі республикалық орталығының мамандары мына-
дай шаруаларды іске асырды:

1. ЖИТС РО Қазақстан Республикасында 
АИТВ-ны жұқтырудың жаңа жағдайлары-
ның алдын алу үшін ЮНЭЙДС-тің 90-90-
90 стратегиясына сәйкес және оны іске 
асыру үшін жол картасы бойынша жедел 
іс-шаралар стратегиясының бағдарлама 
жобасын әзірледі;

2. Бағдарлама жобасы және жол картасы 
халықаралық ұйымдармен мақұлданды 
(ЖТБЖҚ, ЮНЭЙДС, СДС, ЮСАИД);

3. Халықаралық донорлардың есебінен 
жоспарланған іс-шараларды қаржылан-
дыруда нақтылау жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасының Үкіметі АИТВ-инфекциясының алдын 
алу, емдеу, күтім жасауға және АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды 
қолдауға әмбебап қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша және 
«2030 жылға қарай ЖИТС эпидемиясын тоқтату» атты негізгі мақ-
сатқа қол жеткізу бойынша жаһандық бастамаларды жүзеге асыру-
да халықаралық ұйымдармен белсенді түрде ынтымақтасуда.

Халықаралық ұйымдар ынтымақтасудан бөлек Қазақстан Респу-
бликасына қаржылық және техникалық қолдауды да көрсетеді. 
ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес бойынша серіктестер 
болып ЖТБЖҚ,  ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, СДС, ПЕПФАР, ЮСАИД және 
басқалар табылады. 

ЖИТС-пен, туберкулезбен және безгекпен күрес жөніндегі Жаһан-
дық қордың рөлі зор болып табылады. ЖТБЖҚ елде АИТВ-ның 
таралуына байланысты проблемаларды шешу үшін Қазақстанда 
ведомствоаралық, пәнаралық және кешенді тәсіл негізін қалады. 

Атқарушы директор Марк Дайбл «Жаһандық қор АИТВ-ның және 
туберкулездің алдын алу және емдеуде елдің қаржыландыруы бой-
ынша барынша қайтарым алуға көмектесуді ұстанады» деді.

ЖТБЖҚ гранты ЖИТС індетіне қарсы бағдарламалар бойынша 
мемлекеттің негізгі стратегиясымен толық сәйкес келеді, осы 
бағдарламаларды тиімді іске асыруға ықпал етеді, материал-
дық-техникалық базасын құруды және нығайтуды, ЖИТС-сервистік 
және мемлекеттік ұйымдардың кең желісін қаржыландырды.

4
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ҚР ДСӘДМ 
антиретровирустық терапия 
жөніндегі мақсаттарды 
орындау аясында ЮНЭЙДС, 
USAID/PEPFAR, АИТВ-мен 
өмір сүретін адамдардың 
Қазақстандық одағымен 
бірлесе отырып, елдегі 
антиретровирустық терапия 
бойынша бағаның құрылуы 
туралы талдауды жасады. 
АРВ препараттары ЮНИСЕФ 
арқылы алынса, баға 
айтарлықтай төмендейтіндігі 
туралы қорытынды жасалды.

ЮНЭЙДС елдік офисі қоғамда 
кемсітушілікке жол бермеуге 
бағытталған ақпараттық-
насихаттау істеріне белсенді 
түрде қатысып келеді. Осыған 
байланысты, ЮНЭЙДС, АИТВ-
мен өмір сүретін адамдардың 
Қазақстандық одағымен 
бірлесіп Стигма индексі 
бойынша зерттеулер жүргізді. 
ЮНЭЙДС елдік офисі 
ағымдағы жылы осы бағытта 
жұмысты жалғастыруды 
жоспарлап отыр.
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ЖИТС-тың алдын алу және 
оған қарсы күрес жөніндегі 
республикалық орталығының 
мамандары СДС (Ауруларды 
қадағалау және алдын алу 
жөніндегі орталық) техникалық 
және қаржылық қолдауымен 
АИТВ-инфекциясына арналған 
5 жедел-тестінің сенімділігін 
растауда жұмыс атқарды. Осы 
жоба аясында сарысу панелін 
құрау бойынша диагностикалық 
зертхананың штаты оқытылды 
және АИТВ-инфекциясына 
арналған 5 жедел-тестінің 
сенімділігін растайтын хаттама 
жасалды. 

ICAP/«Содействие» жобасы Қазақстандағы 
АИТВ-инфекциясы жағдайларын қадағалаудың 
электрондық жүйесіне қолдау көрсетеді, ол 
нақты уақыт режимінде АИТВ-инфекциясы 
бойынша жағдайларға мониторингті жүргізуге 
мүмкіндік береді, орынбасушы терапияны 
(метадонды) қабылдайтын емделушілердің 
электрондық базасы әзірленіп, енгізілді – 
ОТЕЭТ (орынбасушы терапия емделушілерінің 
электрондық тіркелімі).
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АҚШ Үкіметінің қолдауымен міндетін атқаратын USAID (ЮСА-
ИД) Бағдарламасы аутрич-жұмыстарды жүргізу үшін, ха-
лықтың түйінді топтарын АИТВ-инфекицясына тестілеуден 
өтуге қайта бағыттау үшін үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 
көрсетеді, сондай-ақ, АИТВ-инфекциясының алдын алу және 
емдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге қол жетімділікті 
арттыру үшін сотталғандар мен бұрын сотталғандарға грант-
тар беруге қолдау көрсетті. 

2016 жылдан бастап Павлодар мен Шығыс Қазақстан облы-
старында АИТВ-инфекциясы жөніндегі ЮСАИД «Флагман» 
Жобасы жүзеге асырылуда, ол халықтың түйінді топтары ара-
сында көрсетілетін қызметтердің кешенді пакетін орындау 
мен бағалау арқылы АИТВ-инфекциясының алдын алу, емдеу 
және күтім жасау жөніндегі жоғарғы сапалы қызметтерді пай-
далануды кеңейтуге бағытталған. 

Зиянды төмендетудің Еуразиялық желісінің қолдауымен 
АИТВ таралушылығы қарқынын төмендетуге бағытталған 
«Қаржыландыруды қамтамасыз етсеңіз, зиянды төменде-
ту жұмыс істейді!» Аймақтық бағдарламасы жүзеге асы-
рылуда. Аймақтық бағдарламаның мақсаты азаматтық 
қоғам тарапынан, соның ішінде, зиянды төмендетудегі 
тұрақты инвестициялауды қамтамасыз етуге бағытталған 
есірткіні тұтынушы адамдардың қауымдастығын адвока-
циялауды күшейту. «Зиянды төмендету жұмыс істейді. 
Дәлелдер қаржыландыру пайдасына.» атты Ұлттық есебі 
және 2015-2017 жылдарға арналған адвокациялау жөнін-
дегі Ұлттық жоспар дайындалды.

2015 жылы «АИТВ-инфекциясына жау-
ап ретіндегі гендерлік теңдік» жобасы 
іске асырылды, ол  ақпараттық-наси-
хат жұмыстарын жүргізу үшін АИТВ-мен 
өмір сүретін әйелдер желісінің әлеуетін 
нығайту және Қазақстанның ұлттық 
АИТВ бағдарламасы бойынша гендер-
лік-сезімталдық өзгерістерін енгізу жұ-
мыстарын жүргізуге бағытталған бола-
тын. 

Елдік үйлестіру комитеті басқарма-
сынан жоба аясында Қазақстанда ма-
мандандырылған гендерлік топ құру 
туралы келісімге қол жеткізілді

Осыған байланысты 2016 жылғы 26 мамырда 
ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөнін-
дегі республикалық орталықпен және Орталық 
Азия бойынша АИТВ туралы USAID «Флагман» 
Жобасы арасында ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойды, онда құрылымдардың өзара 
іс-қимылының негізгі аспектілері анықталған. Жоба 
АИТВ-инфекциясынан зардап шегушілерге және 
өлім-жітімді азайтуға көмектеседі. 

 «АӨА Қазақстандық Одағы» Заңды тұлғалар 
бірлестігінің Президенті ҚР Елдік үйлестіру 
комитеті төрағасының орынбасары болып сай-
ланды, ол ҮЕҰ секторының өкілі ретінде АИТВ-
мен өмір сүретін адамдардың өкілдері үшін 
денсаулық сақтау қызметтеріне қол жетімділік 
бойынша адвокациялауды жүргізеді.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылында АИТВ-инфекциясына қарсы іс-әре-
кет жөніндегі ұлттық шараларды тиімді, ұзақ 
мерзімде жүзеге асырудың арқасында инфек-
цияның таралушылық қарқынын шегеруге қол 
жеткізілді.

Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясы  
шоғырланған сатыда тұр, осыған орай, алдын 
алу бағдарламаларын жоспарлау және іске асы-
ру кезінде түйінді топтарға баса назар аудару 
қажеттілігі сақталуда, атап айтқанда, инъекци-
ялық есірткі тұтынушылар, еркектермен жыны-
стық қатынасқа түсетін еркектер, сотталғандар, 
секс-жұмысшылары және олардың клиенттері. 

1. Перинаталдық берілу деңгейі төмендеді. 

2. Антиретровирустық терапияға қолжетімділік артты.

3. Парентеральді жолмен берілетін жаңа жағдайлар төмендеді.

4. Тұрғындарды АИТВ-инфекциясына тестілеумен қамту 10%-ға асты.

5. Халықтың түйінді топтарын профилактикалық бағдарламаларымен қамту жыл сайын 
артып келеді, әсіресе ИЕТ және жедел әдіспен тестіленген адамдар саны артуда.

6. Тұрғындарды скринингілеу жыл сайын артуда және сәйкесінше АИТВ-мен өмір сүретін 
адамдардың өзінің ахуалын білуінің пайызы өсті.

Қазақстан Республикасында қабылданған шаралардың нәтижесінде:

5
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Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша 
Бүкіләлемдік экономикалық форумның рейтингісінде 
соңғы 3 жыл ішінде: 15-49 жас аралығындағы тұрғындар 
арасында АИТВ-инфекциясының таралушылығы бойынша 
0,2% көрсеткішімен Қазақстан АИТВ-инфекциясының та-
ралушылығы төмендігі жөнінен бірінші орын алатын елдер 
тобына кіреді, бұл елдегі алдын алу бағдарламаларының 
жұмыс істеп жатқандығын және халықтың жалпы қауымда-
стығы арасында АИТВ-ның таралушылығын ұстап қалуға 
мүмкіндік береді дегенді білдіреді. 

2016 жылдан бастап елімізде АИТВ-инфекциясының та-
ралушылығына қарсы іс-әрекет жөніндегі іс-шараларды жүзеге 
асырудың жаңа кезеңі 2016-2019 жылдарға арналған ҚР «Денсау-
лық» денсаулықты сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарлама-
сында белгіленген мақсаттарды есепке ала отырып басталды. 

АИТВ-инфекциясының таралушылығына қарсы тиімді 
күрес жүргізу  мақсатында ЖИТС-тың алдын алу және оған 
қарсы күрес жөніндегі республикалық қызметі 2020 жылға 
дейін АИТВ-инфекциясының жаңа жағдайларының саны 
мен ЖИТС салдарынан болатын өлім-жітім санын азайту, 
ЮНЭЙДС-тің ұсынған 2016-2021 жылдарға арналған жаңа 
«жеделдету стратегиясына» сәйкес АИТВ-инфекциясы-
на қатысты кемсітушілікті жою сияқты жаңа бағыттарды 
анықтады.

Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясын жұқтырудың 
жаңа жағдайларының алдын алу үшін жедел іс-шаралар бағдарла-
ма жобасың, халықаралық ұйымдардың (ЮНЭЙДС, ДДҰ, ЖТБЖҚ, 
СДС және т.б.) ұсынымдарын ескере отырып және оны іске асыру 
үшін Жол картасы әзірленді 

ЮНЭЙДС-тің 90-90-90 стратегиясына сәйкес Қазақстан Республикасындағы АИТВ-ны жұқтырудың жаңа жағдайларын
болдырмау жөніндегі жеделдетілген шаралар бағдарламасының жобасы

МАҚСАТ: 2030 жылға қарай Қазақстан Республикасында
АИТВ-инфекциясы эпидемиясын жою

Тұрғындардың түрлі топтары
арасында АИТВ-инфекциясының

алдын алу

1) АИТВ/ЖИТС мәселелері бойынша тұрғын-
дарды, сондай-ақ ХОТ ақпараттандыруды 
арттыру
2) Профилактикалық іс-шараларға тұрғын-
дардың, сондай-ақ ХОТ-дың қолжетімділігін 
ұлғайту
3) ХОТ арналған профилактикалық іс-шаралар-
дың тиімділігін арттыру
4) Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы 
ҮЕҰ-де профилактикалық жұмыстарға тарту
5) АМСК мен басқа да қызмет мамандарын 
АИТВ/ЖИТС-тың алдын алу бойынша үздіксіз 
оқыту
6) АИТВ-инфекциясының алдын алу мәсе-
лелері бойынша ведомствоаралық өзара 
іс-әрекет

1) АИТВ-тестілеуге барлық тілек білдір-
гендердің, сондай-ақ ХОТ-ның қол-
жетімділігін қамтамасыз ету
2) Медициналық көрсеткіштер бойынша 
АИТВ-ға мақсатты скринингілеуді жүргізу
3) Тестілеудің тиімділігіне мониторингіле-
уді және талдауды жүргізу
4) АИТВ-ға зерттеп-қарау бойынша Ұлт-
тық базаны құру

1) ДДҰ-ның ұсынымдарына сәйкес барлық 
анықталған АӨА-ға АРТ ұсыну
2) Емделуге бейілділік жөніндегі жұмы-
старға ҮЕҰ тарту
3) АМСК пен акушерлік-гинекологиялық 
қызмет мамандырын АББА және емдеу 
бойынша үйрету
4) АӨА-ға медициналық қызметтерді 
ұсыну бойынша ведомствоаралық өзара 
іс-әрекет
5) АИТВ-ның анадан балаға берілуін жою 
бойынша ДДҰ сертификатын алу

АИТВ-ға тестілеу Антиретровирустық терапия

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР
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АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

АРВП Антиретровирусный препарат
АРТ Антиретровирусная терапия
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГФСТМ Глобальный Фонд для борьбы со СПИД,  туберкулезом и 

малярией 
ЛЖВ люди,  живущие с ВИЧ - инфекцией
ЛУИН люди,  употребляющие инъекционные наркотики
ООН Организация Объединенных Наций
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
ППМР профилактика передачи от матери ребенку
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу
ЮНИСЕФ Детский Фонд Организации Объединенных Наций
ЮСАИД Агентство США по международному развитию
CDC Центр по контролю и профилактике заболеваний (США)
ПЕПФАР Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в 

связи со СПИДом
НПО Неправительственные организации
МСМ Мужчины,  имеющие секс с мужчинами
РС Работники секс-бизнеса
ПЗТ Поддерживающая заместительная терапия
ЦУР Цели устойчивого развития
УГН Уязвимые группы населения
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Г-н А. Гутерриш является сторонником пропаганды до-
ступа к услугам в связи с ВИЧ и соблюдения прав лю-
дей, живущих с ВИЧ. В своем программном заявлении 
он подчеркнул, что достоинство и ценность каждого 
человека должны быть наивысшей целью.

«У нас есть еще небольшой пятилетний период 
«окна»,  чтобы обеспечить миру возможность покон-
чить с эпидемией СПИДа. Используя эту возможность 
для ускорения противодействия ВИЧ,  мы спасем 
жизнь миллионам людей — цена же бездействия бу-
дет неимоверной». 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
Мишель Сидибе

Мировые лидеры 
о проблеме здоровья 
и ВИЧ инфекции

«Здоровый образ жизни и принцип солидарной от-
ветственности человека за свое здоровье - вот что 
должно стать главным в государственной политике 
в сфере здравоохранения,  и повседневной жизни насе-
ления». 

«Сохранение и улучшение здоровья населения имеет 
приоритетное значение для Казахстана. 
В перспективе успешная реализация государственной 
политики в системе здравоохранения приведет к ка-
чественному улучшению человеческого капитала и 
повышения продолжительности жизни.»

Послание Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева народу Казахстана
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СПИД 
в цифрах

Глобальная 
эпидемия 
СПИДа 
в цифрах

2015

18, 2 [16, 1 – 19, 0] миллиона человек имели доступ к антиретровирусной терапии 
(июнь 2016 г. )
36, 7 [34, 0 – 39, 8] миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ (конец 2015 г. )
2, 1 [1, 8 – 2, 4] миллиона человек были инфицированы ВИЧ (конец 2015 г. )
78 [69, 5 – 87, 6] миллионов человек были инфицированы ВИЧ с момента начала эпи-
демии (конец 2015 г. )
35 [29, 6 – 40, 8] миллионов человек умерли от болезней,  обусловленных СПИДом,  с 
момента начала эпидемии (конец 2015 г. )

Эпидемия СПИДа
в странах 
Восточной Европы 
и Центральной 
Азии

2015

1, 5 [1, 4 - 1, 7] миллиона человек жили с ВИЧ в странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии в 2015 г. 
190 000 [170 000–200 000] тысяч человек были инфицированы ВИЧ; (число новых 
случаев ВИЧ-инфекции выросло на 57% в период с 2010 по 2015 гг. )
47 000 [39 000–55 000] человек умерло от болезней,  обусловленных СПИДом в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии в 2015 г. (число смертей от болезней,  
обусловленных СПИДом в регионе выросло на 22% в период с 2010 по 2015 гг. ) 
В странах Восточной Европы и Центральной Азии,  число людей,  живущих с ВИЧ,  и 
получающих антиретровирусное лечение составляет 21% [20–23%]
Более 1000 [1000–1100] новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано среди де-
тей в странах Восточной Европы и Центральной Азии в 2015 году 

Республика 
Казахстан

2015 - 
2016 гг. 

23 000 [20 000 - 27 000] - оценочное количество людей,  живущих с ВИЧ
19 017 - количество людей,  живущих с ВИЧ 
7 804 - ЛЖВ получают антиретровирусное лечение
0,2% распространенность ВИЧ-инфекции в возрасте 15-49 лет
7300 - женщин от 15 лет и старше,  живут с ВИЧ
434 - ребенка с ВИЧ-инфекцией состоят на диспансерном учете
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«Организация Объединенных Наций призвала страны 
принять Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу: 
ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и 
прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году.  Казахстан 
имеет все возможности сделать это гораздо раньше»

Мишель Сидибе
Исполнительный директор ЮНЭЙДС

«Я уверен, что эпидемия СПИДа в Казахстане может 
быть не только остановлена, но и ликвидирована 
полностью. Через пять лет при условии увеличения 
усилий в этой области Казахстан может быть первой 
страной в регионе, которая преодолеет эпидемию ВИЧ»

Мишель Казачкин
специальный посланник 

Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу 
в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Казахстан станет лидером в центрально-азиатском 
регионе по борьбе с ВИЧ и СПИДом» 

Виней Патрик Салдана
ЮНЭЙДС, Директор Группы Региональной поддержки для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии 

В настоящее время у Республики Казахстан есть все возможности для 
успешной реализации стратегии противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан, что подтверждают лидеры 
международных организаций. 
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Глобальные цели  
и задачи 
по СПИДу

1
Прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году - одна из 
задач в списке целей устойчивого развития (ЦУР),  
которая была единогласно принята странами-чле-
нами ООН. Полученный опыт в решении проблем 
ВИЧ-инфекции будет играть определяющую роль в 
успешном достижении многих ЦУР,  в частности,  ЦУР 
3 («Хорошее здоровье и благополучие»),  а также це-
лей касательно вопросов гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин,  устра-
нения неравенства между полами,  глобального 
сотрудничества,  а также установления принципов 
справедливости,  мира и равноправия в обществе. 

Министерство Иностранных Дел РК,  совместно с Министер-
ством Здравоохранения и Социального Развития Республики 
Казахстан приняли активное участие в Совещании высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам борьбы со 
СПИД,  которое прошло в Нью-Йорке 8-10 июня 2016 года. 

Казахстанская делегация участвовала в дискуссии на тему 
«Финансирование,  ведущее к концу эпидемии СПИД: окно 
возможностей»,  где были рассмотрены вопросы,  связанные 
с выделением основного объема ресурсов для реализации 
стратегии по искоренению СПИД,  как в странах с высоким 
бременем эпидемии,  так и в странах с низкой распространен-
ностью ВИЧ-инфекции. 

В штаб-квартире ООН прошла сессия с участием г-на А. Цоя,  
Вице-министра МЗ СР РК на тему «Наука против наркотиков 
и ВИЧ: современное положение дел»,  организованная Посто-
янным Представительством РК при ООН,  совместно с деле-
гациями Швейцарии,  Германии,  Норвегии,  Румынии,  ВОЗ,  
Управлением ООН по наркотикам и преступности,  Объеди-
ненной программой ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

Также,  казахстанская делега-
ция совместно с офисом г-на 
М. Казачкина,  Специального 
посланника Генерального 
секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу 
в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии организовала 
круглый стол на тему «ВИЧ и 
туберкулез в странах Восточ-
ной Европы и Центральной 
Азии». В его работе приняли 

участие Министр здравоохранения Армении, делегации Азер-
байджана,  Беларуси,  Грузии,  Молдовы,  Российской Федера-
ции,  Таджикистана,  Туркменистана,  Украины,  Узбекистана и 
представители НПО. 

Благодаря консолидированной позиции международного 
сообщества, на совещании высокого уровня,  была одобрена 
Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: ускоренными тем-
пами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии 
СПИДа к 2030 году. Декларация была принята всеми страна-
ми-членами ООН,  включая Республику Казахстан. 

Для достижения целей политической декларации,  Объеди-
ненная Программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) разработала 
глобальную «Стратегию ускорения». «Стратегия ускорения» 
делает особый упор на необходимость концентрации усилий 
на географических районах,  сообществах,  затронутых эпи-
демией СПИДа и на высокоэффективных профилактических 
программах. 
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Одним из ключевых элементов «Стратегии ускорения» являются цели «90-90-90» (ЮНЭЙДС, 2014г.), предусматривающие, что
90% процентов людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой статус; 90% всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции будут получать
антиретровирусную терапию, у 90% всех пациентов, получающих антиретровирусную терапию, будет достигнута подавленная
вирусная нагрузка, то есть количество вируса в крови будет «неопределяемым», что позволит людям, живущим с ВИЧ, не пере-
давать вирус другим людям и улучшить продолжительность и качество своей жизни.

«90-90-90» - это амбициозная цель,
направленная на прекращение эпидемии СПИДа

К 2020 году 90% людей, 
живущих с ВИЧ, будут знать о

своем ВИЧ-статусе

К 2020 году 90% пациентам
с диагнозом ВИЧ-инфекция

будет предоставлена антире-
тровирусная терапия

К 2020 году у 90% пациентов,
получающих антиретро-

вирусную терапию, будет
достигнута подавленная

вирусная нагрузка
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2Цели и задачи 
по профилактике 
ВИЧ инфекции 
в Республике Казахстан

В Республике Казахстан мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции проводились в 
соответствии со следующими программами:

•	 Государственная  программа  по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан 1996 – 2000гг.; 

•	 Программа  по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан 2001– 2005гг;

•	 Программа  по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан 2006– 2010гг.;

•	 Государственная Программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 
2011-2015гг.;

Во всех Программах были определены цели и задачи, исполнители, перечень основных мероприятий, источники и объемы 
финансирования, ожидаемые результаты от реализации  и система организации контроля за их исполнением. Основными ис-
полнителями Программ являлись Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство внутрен-
них дел, Министерство обороны, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство культуры информации, 
Министерство финансов, Министерство юстиции и местные исполнительные органы.

В настоящее время Министерство здравоохранения и социального развития РК начало реализовывать Государ-
ственную программу развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019гг., цели и задачи которой в ча-
сти профилактики ВИЧ соответствуют целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, включая 
цели ускорения ЮНЭЙДС.
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35% - женщины

65% мужчины

В результате проводимых профилактических мероприятий 
ВИЧ-инфекция в стране удержана на концентрированной 
стадии, то есть распространение происходит среди уязви-
мых групп населения. 
С момента регистрации случаев ВИЧ в Казахстане (1987г.) 
выявлено 26 887 граждан РК; показатель распространен-
ности  на 100 тысяч населения составил – 108,4. На паренте-
ральный путь передачи ВИЧ при употреблении внутривенных 
наркотиков приходится 54%, на половой  - 41%. 

На диспансерном учете состоит 16 229 человек. Нуждается в лечении 
9 703 ЛЖВ, получают – 7 804 или 80,4% от числа нуждающихся. 
Показатель смертности от СПИДа на 1000 ЛЖВ  – 9,0. 
96,4% ВИЧ-инфицированных беременных женщин получают профи-
лактическое лечение с целью предотвращения передачи ВИЧ от матери 
ребенку.

Распространенность ВИЧ инфекции:

•	 Среди общего населения – 0,1%
•	 ЛУИН – 9,2%
•	 РС – 1,3%
•	 МСМ – 3,2%
•	 Заключенных  – 3,9%

Тенденции развития ВИЧ-инфекции за последние 10 лет в РК:

•	 В динамике эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 
отмечается снижение  парентерального  пути переда-
чи при употреблении  внутривенных наркотиков в 2 
раза (с 72% до 34%), но при этом половой путь вырос в 
3 раза (с  20%до 61%);

•	 Регистрация случаев ВИЧ-инфекции в возрастной 
группе 15-29 лет снизилась в 1,7 раза (с 45% до 26%), но 
увеличилась в возрастной группе 30-39 лет – в 1,3 раза
(с 32% до 42%);

•	 Произошел рост регистрации случаев ВИЧ-инфекции 
среди работающего населения в 2,6 раза (с 14%  до 
36%);

•	 Все больше в эпидемию ВИЧ-инфекции вовлекаются 
женщины фертильного возраста;

•	 Уровень передачи ВИЧ от матери ребенку снизился в 4 
раза (с 7,4% до 1,9%).

•	 Снизилась регистрация случаев ВИЧ-инфекции в пени-
тенциарной системе  в 4 раза (с 34% до 7,7%);

•	 Показатель смертности на 1000 ЛЖВ снизился в 2,7 
раза (с 24,0 до 9,0);

Из них доля мужчин  и женщин составляет:

ВИЧ-инфекция 
в Республике Казахстан
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Финансирование 
профилактических программ 
по ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан 

Начиная с 2006 года, Казахстан,  после присоединения к группе 
стран с уровнем дохода выше среднего, существенно сократил 
свои возможности по получению  международной финансовой 
помощи. С 2011 года Казахстан не имеет права подавать заяв-
ки на получение грантов для профилактики ВИЧ-инфекции в 
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией, являющимся крупнейшим  фондом по предоставлению 
средств для национальных программ по борьбе со СПИДом и 
туберкулезом.

С 2014 года, деятельность действующего гранта ГФСТМ по 
профилактике ВИЧ-инфекции распространяется  только на 5 
областей РК. Реализация  профилактических программ  среди 
уязвимых групп населения в остальных областях осущест-
вляется за счет государственных средств. Финансирование 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в стране осу-
ществлялось в рамках Государственной программы разви-

тия здравоохранения «СаламаттыҚазақстан» на 2011 – 2015 
годы за счет средств республиканского и местного бюджетов. 
Кроме того, в соответствии с решениями Маслихатов  выде-
лялись дополнительные средства, например, на поддержание 
деятельности аутрич-работников, обеспечение безопасности 
функционирования базы электронного слежения за случаями 
ВИЧ-инфекции, замену лабораторного оборудования.  

Таким образом, доля государственных средств составляет 
более 80%, а остальные 20% - за счет международных пар-
тнеров. В составе международной помощи, предоставляемой 
Республике Казахстан на реализацию мероприятий по кон-
тролю эпидемии ВИЧ-инфекции, самая большая доля  была 
предоставлена Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Остальная часть международного 
финансирования поступала от правительства США и других 
партнеров.

Государственное финансирование 
профилактических программ по СПИДу

Международное финансирование 
профилактических программ по СПИДу

Государственное финансирование будет играть решающую роль 
в поддержании устойчивости профилактических мероприятий в 
Республике Казахстан, в том числе программ, которые до 2016 
года были обеспеченны финансированием из ГФСТМ.

3
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В рамках региональной инициативы, в период 2014-2015 гг. в 
Республике Казахстан была проведена оценка национальных 
расходов в связи со СПИДом. 

Цель оценки -  сбор данных для принятия дальнейших ре-
шений о финансовых  потребностях в профилактические 
программы по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в стране.  
Было установлено, что при сохранении  государственного 
финансирования  в размере 37,8 миллионов долларов США 
(государственное финансирование профпрограм за 2014 г.) 
рост эпидемии ВИЧ-инфекции будет продолжаться, но тем-
пы роста будут замедленные, и в период 2015-2020 гг. число 
новых случаев ВИЧ-инфекции составит 9 500.

Основным выводом проведенной оценки является 
следующее: если Республика Казахстан обеспечит  
государственное финансирование профилактических 
программ по ВИЧ-инфекции на  уровне финансиро-
вания 2014 года в размере 37,8 млн. долларов США, 
с дальнейшим снижением удельной стоимости АРТ 
на 67% страна может достичь цели по 50%-ному со-
кращению числа новых случаев ВИЧ-инфекции и 50% 
сокращению смертности, связанной со СПИДом к 2020 
году.

Дополнительно, в 2014-2015 гг. был проведен анализ цен на 
АРВ препараты в Республике Казахстан. В сравнении с гло-
бальными медианными ценами, в том числе в сравнении с 
ценами ГФСТМ (Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, 
Молдова, Кыргызстан) цены на схемы АРТ в РК выше в 10 и 
более раз.

Высокая цена на АРВ препараты в Республике Казахстан связана со многими факторами, такими как незначи-
тельный объем заказываемых препаратов, большая территория, что требует значительного финансирования 
логистических услуг. В рамках решения данной проблемы МЗ СР РК принято решение о закупе АРВ препара-
тов через ЮНИСЕФ, учитывая, что разница в стоимости препаратов составляет от 1,4 до 27 раз. 

Таким образом, республика в 2016 году начала процедуру закупа АРВ препаратов через ЮНИСЕФ, под-
писан договор, произведена оплата закупа 11 наименований АРВ препаратов и поставка ожидается  
в 1 квартале 2017 года.
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•	 продолжить  тестировать на ВИЧ-инфекцию  население  
по клиническим и эпидемиологическим   показаниям 
(в 2017 году внедрить регистр  по обследованным ли-
цам на ВИЧ-инфекцию);

•	 адаптировать алгоритм тестирования на ВИЧ-инфек-
цию к алгоритму,  рекомендованному Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения в 2018 году;

•	 изучить  опыт   пилотного тестирования УГН экс-
пресс-методом в НПО  (Проект «Флагман», проект 
«КазСоюзЛЖВ») для дальнейшего решения  вопроса 
внедрения экспресс-тестирования в НПО на уровне 
страны. 

Для достижения первой цели 90%, в Казахстане необходимо следующее:

Казахстан на пути достижения целей 90-90-90

Тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Сегодня,  перед специалистами республиканской службы по профилактике и борьбе со СПИД МЗСР РК стоят новые амбициозные 
задачи: 90% людей с ВИЧ должны знать о своем ВИЧ-статусе,  90% диагностированных должны получать антиретровирусную 
терапию,  90% людей,  получающих терапию,  должны иметь положительный эффект от нее. 

В настоящее время население республики имеет возможность получать консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию 
бесплатно,  на добровольной основе. Ежегодно в Республике Казахстан тестируется около 2 миллионов человек,  т. е. 12% насе-
ления. 

К 2020 году 90% процентов людей, 
живущих с ВИЧ,  будут знать
о своем ВИЧ-статусе

В Казахстане 80% людей,  
живущих с ВИЧ, 

знают свой ВИЧ-статус
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Антиретровирусная терапия (АРТ). 
В настоящее время в мире применяется 42 вида лекарственных препаратов, из которых 15 – комбинированные формы.

На сегодняшний день ученые ведут активные поиски путей предупреждения ВИЧ-инфекции на основе вакцинации. Недавно 
была разработана первая вакцина против ВИЧ-инфекции под названием SAV00, которая основана на биотехнологической обра-
ботке самого вируса. Вакцина проходит клинические испытания на здоровых лицах – добровольцах, которые не заражены ВИЧ. 
Клинические испытания позволят установить в какой степени вакцина способна стимулировать иммунную защиту от ВИЧ-ин-
фекции. Если будет доказано, что данная вакцина безопасна и достаточно эффективна, ее применение позволит полностью 
остановить эпидемию ВИЧ-инфекции во всем мире.  

В Центральной Азии только в Республике Казахстан, начиная с  2009 года, АРВ лечение взрослых и детей обеспечивается пол-
ностью за счет государственных средств. Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным пациентам осуществляется в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

На сегодняшний день доступность АРВ препаратов для ВИЧ - положительных пациентов составляет  100%. Преобладающие 
схемы лечения на 01.01.2016 года  у ЛЖВ:  AZT + 3TC + NVP  и  AZT + 3TC + EFV. Ежегодно увеличивается количество пациентов на  
схеме лечения с такими новыми препаратами как TDF, FTC и ABC. Простой способ приема схем данных препаратов, хорошая 
переносимость позволяют добиться высокой приверженности и снизить риск распространения ВИЧ-инфекции. 

В стране утвержден  клинический протокол ведения пациентов с ВИЧ-инфекцией, в соответствие с рекомендациями ВОЗ 2013 
года. В настоящее время обновляется клиническое руководство по лечению в связи с инициативой ВОЗ «Тестируй и Лечи». 

К 2020 году 90% пациентов с диагнозом 
ВИЧ-инфекция будет предоставлена 
антиретровирусная терапия

В Казахстане 80% людей,  живущих с 
ВИЧ (при СД4- 350 и менее) получают 
антиретровирусное лечение 
(от числа нуждающихся в АРТ)

•	 пересмотреть клинические протоколы, согласно послед-
ним  рекомендациям ВОЗ: «Тестируй и лечи» (2017 г.); 

•	 продолжить закуп АРВ препаратов через ЮНИСЕФ;

•	 обеспечить АРТ всех пациентов, состоящих на диспан-
серном учете (2019г.)

Для достижения второй цели 90%, в Казахстане планируется:
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К 2020 году у 90% всех пациентов, 
получающих антиретровирусную 
терапию, будет достигнута пода-
вленная вирусная нагрузка

В Казахстане у 57,6% пациентов, 
находящихся на АРТ лечении сни-
жена вирусная нагрузка (от числа 
нуждающихся в АРТ лечении)

Снижение вирусной нагрузки и удержание на АРВ лечении. 

На сегодняшний день доказано, что у пациента, постоянно принимающего АРТ, достигается подавление вирусной нагрузки, что 
снижает  риск прогрессирования заболевания и передачи вируса половым путем.

Таким образом, реализация третьего компонента «90%»  потребует целенаправленных действий по повышению приверженно-
сти к АРТ лечению среди пациентов, удержанию их на лечении и улучшению доступа к технологиям по определению вирусной 
нагрузки. При этом мониторинг вирусной нагрузки является неотъемлемой частью оптимизации лечения ВИЧ -инфекции и 
каждый человек, живущий с ВИЧ-инфекцией, имеет право знать свои показатели вирусной нагрузки.

Для достижения третьей цели 90%, в Казахстане планируется:

•	 применять комбинированные препараты - 1 таблетка в день,  
новые АРВ препараты с низкой токсичностью и высокой устойчи-
востью к резистентности;

•	 охватить всех пациентов своевременным обследованием на 
вирусную нагрузку,  внедрить систему контроля качества прове-
дения исследований на вирусную нагрузку,  привлекать в работу 
по повышению приверженности пациентов к АРТ неправитель-
ственные СПИД сервисные организации;

•	 представлять услуги по поддерживающей заместительной тера-
пии (ПЗТ) лицам,  употребляющим инъекционные наркотики;

•	 внедрять принцип «единого окна» в ОЦ СПИД, наркологических, 
противотуберкулезных диспансерах, ПМСП, где ВИЧ инфициро-
ванные могли бы получать в «одном окне» АРТ, противотуберку-
лезную и заместительную поддерживающую терапию.
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Планы на будущее, 
включая сотрудничество 
с международными 
и неправительственными организациями

Установление достижимых и амбициозных целей имеет 
решающее значение при планировании мероприятий. В 
этой связи специалистами Республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД выполнено следующее:

1. РЦ СПИД разработал проект Програм-
мы ускоренных мер по предотвращению 
новых случаев ВИЧ-инфицирования в 
Республике Казахстан в соответствии 
со стратегией ЮНЭЙДС 90-90-90 и до-
рожную карту по его  реализации;

2. Получено одобрение по проекту Програм-
мы и дорожной карте от международных 
организаций (ГФСТМ, ЮНЭЙДС, СДС,  
ЮСАИД);

3. Проводится работа по уточнению фи-
нансирования запланированных меро-
приятий за счет международных доно-
ров.

Правительство Республики Казахстан  активно сотрудничает с 
международными организациями  в реализации глобальных 

инициатив по обеспечению универсального доступа к профи-
лактике, лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ и 
достижения основной цели - «Прекращение эпидемии СПИДа 
к 2030 году».

Помимо сотрудничества международные организации 
оказывают финансовую и техническую поддержку Ре-
спублике Казахстан. Партнерами по профилактике и 
борьбе со СПИД являются ГФСТМ,  ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, 
СДС, ПЕПФАР, ЮСАИД и другие.

Роль Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и 
малярией  огромна. ГФСТМ заложил в Казахстане основы для 
принятия межведомственных, междисциплинарных и ком-
плексных  подходов для решения проблем, связанных с рас-
пространением ВИЧ-инфекции в стране. «Глобальный Фонд 
стремится помочь странам получить максимальную отдачу от  
своих инвестиций в профилактику и лечение ВИЧ - инфекции и 
туберкулеза», - сказал исполнительный директор фонда Марк 
Дайбл.

Гранты ГФСТМ полностью соответствовали основным страте-
гиям Государственных программ по противодействию эпиде-
мии СПИД, способствовали эффективной реализации данных 
программ, созданию, укреплению  материально-технической 
базы и финансированию широкой сети СПИД-сервисных и го-
сударственных организаций.

4
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В рамках реализации 
цели по предоставлению 
антиретровирусного лечения 
МЗ СР РК,  в сотрудничестве 
с ЮНЭЙДС,  USAID/PEPFAR,  
Казахстанским Союзом 
Людей,  Живущих с ВИЧ,  
провели оценку проблем 
ценообразования на 
антиретровирусные препараты 
в стране. Было сделано 
заключение о том,  что 
значительное снижение цен на 
АРВ препараты возможно при 
использовании закупа через 
ЮНИСЕФ. 

Страновой офис ЮНЭЙДС 
принимает активное участие в 
адвокационных мероприятиях,  
направленных на снижение 
стигмы и дискриминации 
в обществе. В этой связи 
ЮНЭЙДС в сотрудничестве с 
Казахстанским Союзом ЛЖВ 
провел исследование по 
Индексу Стигмы.  Офис ЮНЭЙДС 
планирует продолжить работу 
в данном направлении в 
текущем году. 
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Специалисты Республиканского 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИД,  при 
технической и финансовой 
поддержке СДС (Центр по 
контролю и профилактике 
заболеваний),  провели работу 
по валидации 5-ти экспресс 
тестов на ВИЧ-инфекцию. 
В рамках данного проекта 
обучен штат диагностической 
лаборатории по созданию 
панели сывороток и разработан 
протокол по валидации 5-ти 
экспресс тестов на  
ВИЧ-инфекцию. 

Проектом ICAP/«Содействие» 
поддерживается электронная 
система слежения за 
случаями ВИЧ-инфекции 
в Казахстане, которая 
позволяет в режиме реального 
времени осуществлять 
мониторинг ситуации по 
ВИЧ-инфекции, разработана 
и внедрена электронная 
база за пациентами, которые 
получают заместительную 
терапию (метадоном) - 
ЭРЗПТ (электронный регистр 
пациентов заместительной 
терапии). 
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Программа USAID (ЮСАИД),  действующая  при под-
держке Правительства США, оказывает поддержку 
неправительственным организациям для проведе-
ния аутрич - работы, перенаправление на тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию ключевых групп населения, 
а также предоставлял гранты для повышения досту-
па заключенных и бывших заключенных к услугам 
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

С 2016 года в Павлодарской  и Восточно-Казахстан-
ской областях реализуется Проект ЮСАИД  «Флаг-
ман» по ВИЧ-инфекции, который направлен на 
расширение тестирования, использования услуг по 
профилактике, лечению и уходу среди ключевых 
групп населения.

При поддержке Евразийской Сети Снижения Вреда   
осуществляется Региональная программа «Сниже-
ние вреда работает- обеспечьте финансирование!», 
направленная  на снижение темпов распростра-
нения ВИЧ-инфекции. Целью Региональной про-
граммы является усиление адвокации со стороны 
гражданского общества, в том числе сообщества 
людей, употребляющих наркотики, направленной 
на обеспечение стабильных инвестиций в сни-
жение вреда. Подготовлен Национальный отчет 
«Снижение вреда работает. Аргументы в пользу 
финансирования» и Национальный план по адво-
кации на 2015-2017 годы.

В 2015 г. реализован проект «Ген-
дерное равенство в ответ на эпи-
демию ВИЧ», который был  на-
правлен на усиление потенциала 
Сети женщин, живущих с ВИЧ, для 
проведения работы по адвокации 
и внесению гендерночувствитель-
ных изменений в Национальные 
программы по ВИЧ в Казахстане. 
Было достигнуто согласие Предсе-
дателя СКК на создание специали-
зированной гендерной группы в 
рамках проекта в Казахстане.

В этой связи 26 мая 2016 года, между Республи-
канским центром по профилактике и борьбе со 
СПИД и Проектом USAID «Флагман» по ВИЧ в 
Центральной Азии подписан Меморандум о со-
трудничестве, в котором определены основные 
аспекты взаимодействия между структурами. 
Реализация проекта позволит снизить заболе-
ваемость и смертность от ВИЧ-инфекции.

Президент ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» избран за-
местителем председателя в Страновой Коор-
динационный Комитет РК, как представитель 
сектора НПО проводит адвокацию доступа 
представителей ЛЖВ к медицинским услугам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря долговременной, эффективной 
реализации национальных мер по проти-
водействию эпидемии ВИЧ-инфекции за 25 
лет Независимости Республики Казахстан 
удалось сдержать темпы распространения 
инфекции. 

В Республике Казахстан, ВИЧ-инфекция на-
ходится на концентрированной стадии, в 
этой связи при планировании и реализации 
профилактических программ сохраняется 
необходимость фокуса на ключевых группах 
населения; в частности, людях, употребляю-
щих инъекционные наркотики, мужчинах, 
практикующих секс с мужчинами, заключен-
ных, работницах  секса и их клиентах.

1. Снизился уровень перинатальной трансмиссии.

2. Увеличился доступ к антиретровирусной терапии.

3. Снизилась частота выявления новых случаев с парентеральным путем передачи.

4. Превышен 10% охват тестированием населения на ВИЧ инфекцию. 

5. Ежегодно увеличивается охват профилактическими программами ключевых  
групп населения, прежде всего ЛУИН и количество лиц, протестированных экспресс 
методом.

6. Ежегодно, увеличивается скрининг населения и, соответственно, процент ЛЖВ, 
знающих свой ВИЧ-статус.

В результате предпринятых мер в Республике Казахстан:

5
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В течение последних 3-х лет в рейтинге Всемирного 
экономического форума по показателю глобального 
индекса конкурентоспособности: по распространенно-
сти ВИЧ-инфекции среди населения в возрасте 15-49 
лет Казахстан с показателем – 0,2% входит в группу 
стран, занимающих первое место с низкой распростра-
ненностью ВИЧ-инфекции. Это значит, что профилак-
тические программы в стране работают и позволяют 
удерживать распространение  ВИЧ в общей популяции 
населения.

С 2016 года в стране начался новый этап реализации меропри-
ятий по  противодействию распространения ВИЧ-инфекции с 
учетом задач, поставленных в государственной программе раз-
вития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

Для эффективного противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции,  республиканской службой по профилактике 
и борьбе со СПИД были определены новые направления: к 
2020 году снизить количество новых случаев ВИЧ-инфекции 
и количество смертей вследствие СПИД, полностью устранить 
связанную с ВИЧ-инфекцией  дискриминацию в соответствии 
с новой «стратегией ускорения», предложенной ЮНЭЙДС на 
2016-2021 годы.

С учетом рекомендации международных организаций 
(ЮНЭЙДС, ВОЗ, ГФСТМ, СДС и другие) был разработан 
проект Программы ускоренных мер по предотвраще-
нию новых случаев ВИЧ-инфекции в РК и дорожная 
карта по его реализации. 

Проект Программы ускоренных мер по предотвращению новых случаев ВИЧ-инфицирования 
в Республике Казахстан в соответствии со стратегией ЮНЭЙДС 90-90-90

ЦЕЛЬ: Ликвидировать эпидемию ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан к 2030 году

Профилактика ВИЧ-инфекции среди
различных групп населения

1) Повышение информированности населе-
ния, в т.ч. УГН по вопросам ВИЧ/СПИД
2) Расширение доступа населения, в т.ч. УГН к 
профилактическим мероприятиям
3) Повышение эффективности профилактиче-
ских мероприятий для УГН
4) Привлечение НПО к профилактической 
работе через гос.соц.заказ
5) Непрерывное обучение специалистов 
ПМСП и других служб по профилактике ВИЧ/
СПИД
6) Межведомственное взаимодействие в 
вопросах профилактики ВИЧ-инфекции

1) Обеспечение доступа всех желающих, 
в т.ч. УГН к тестированию на ВИЧ
2) Целенаправленное проведение 
скрининга на ВИЧ по медицинским 
показаниям
3) Проведение мониторинга и анализа 
эффективности тестирования
4) Создание Национальной базы данных 
по обследованию на ВИЧ

1) Предоставление АРТ всем выявленным 
ЛЖВ в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ
2) Привлечение НПО к работе по привер-
женности к лечению
3) Обучение специалистов ПМСП и 
акушерско-гинекологической службы по 
лечению и ППМР
4) Межведомственное взаимодействие по 
предоставлению медицинских услуг ЛЖВ
5) Получение сертификата ВОЗ по искоре-
нению передачи ВИЧ от матери ребенку

Тестирование на ВИЧ Антиретровирусная терапия

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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SW Sex workers
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP United Nations Development Programme
UNICEF United Nations Children’s Fund
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USAID United States Agency for International Development
VP Vulnerable populations
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Mr A. Guterres is a strong advocate for access to HIV services 
and respect for the rights of people living with HIV. In his 
vision statement for Secretary-General he stressed that the 
“dignity and worth of the person should be fully pursued.”

«We have a short five-year window of opportunity to give 
the world a chance to end the AIDS epidemic. Using this 
opportunity for the fast track AIDS response we will save 
millions of lives, while the cost of inaction will be too high.». 

Michel Sidibé, Executive Director of UNAIDS 

World leaders 
on health 
and HIV issues

«Healthy lifestyle and principle of joint responsibility for 
health - this is what should be a top priority both in public 
health policy and in everyone’s life.». 

«Maintaining and improving people’s health is a priority for 
Kazakhstan.
In perspective, successful implementation of the public health 
policy will eventually lead to a qualitative improvement of 
human capital and an increase of life expectancy.»

Address of the President of the Republic of Kazakhstan
 N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan.
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AIDS 
in Figures

AIDS Epidemic  
Globally

2015

18.2 million [16.1 million–19.0 million] people have access to antiretroviral therapy (ART) 
(June 2016)
36.7 million [34.0 million–39.8 million] people living with HIV (PLHV) globally (end 2015)
2.1 million [1.8 million–2.4 million] people became newly infected with HIV (end 2015)
78 million [69.5 million–87.6 million] infected with HIV since the start of the epidemic 
(end 2015)
35 million [29.6 million–40.8 million] people died from AIDS-related illnesses since the 
start of the epidemic (end 2015)

AIDS Epidemic 

in Eastern Europe 

and Central Asia 

(EECA)

2015

1,5 million [1,4 million - 1,7 million] people living with HIV 
190 000 [170 000 - 200 000] people became infected with HIV; (number of new HIV cases 
increased by 57% during  2010-2015)
47 000 [39 000 - 55 000] people died from AIDS-related illnesses (number of AIDS-related 
deaths increased by 22% during 2010 -2015)
21% [20-23%] of PLHV received ART 
More than 1000 [1000 - 1100] new HIV infections registered among children

AIDS Epidemic 
in the Republic 
of Kazakhstan

2015 - 
2016 

23 000 [20 000 - 27 000] - estimated number of PLHV 
19 017 – registered number of PLHV
7 804  PLHV receiving ART
0.2% - HIV prevalence in  the age group 15-49 
7 300  women living with HIV aged 15 and over
434 children with HIV registered on the dispensary
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«The United Nations called on countries to adopt the Political 
Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate 
the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030. 
Kazakhstan has every opportunity to do it much earlier.»

Michel Sidibé, UNAIDS Executive Director 

«I am confident that the HIV epidemic in Kazakhstan can be not 
only stopped, but also completely eliminated. If Kazakhstan fast 
tracks its HIV response, in five years it might be  the first country 
in the region to  end the epidemic.»

Michel Kazatchkine, 
United Nations Secretary-General’s Special 

Envoy for AIDS in Eastern Europe and Central Asia

«Kazakhstan will become the leader in the Central Asia region in 
combating HIV and AIDS.» 

Vinay Patrick Saldanha, 
UNAIDS Regional Director for 

Eastern Europe and Central Asia 

International leaders acknowledge that the Republic of Kazakhstan has 
all the possibilities for a successful implementation of the national HIV 
response strategy.
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Global goals 
to end the AIDS epidemic

1

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan 
in cooperation with the Ministry of Health and Social Devel-
opment of RK took active part in the UN General Assembly 
High -Level Meeting on Ending AIDS held in New York on 
8-10 June 2016.

Kazakhstan delegation participated in a discussion «Funding 
the end of AIDS: the window of opportunity», where issues 
related with allocation of resources for the implementation 
of AIDS response strategies, both in countries with high and 
low HIV prevalence were debated.

Session «Science against drugs and HIV: current status» was 
organized by the Permanent Mission of Kazakhstan to the UN 
jointly with delegations from Switzerland, Germany, Norway, 
Romania, WHO, UNODC and UNAIDS at the UN headquarters 
and was attended  by Mr. A. Tsoi, Vice-Minister of Health and 
Social Development of RK.

Also, the Kazakhstan delega-
tion, together with the office 
of Michel Kazatchkine, UN 
Secretary-General’s Special 
Envoy for AIDS in EECA or-
ganized a round table «HIV 
and TB in Eastern Europe and 
Central Asia». The meeting 
was attended by the Minister 
of Health of Armenia, dele-
gations from Azerbaijan, Be-

larus, Georgia, Moldova, the Russian Federation, Tajikistan, 
Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and by representatives of 
NGOs.

Due to consolidated position of the international community 
the Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track 
to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epi-
demic by 2030 was approved at the high-level meeting. The 
Declaration was adopted by all UN member states, including 
the Republic of Kazakhstan.

To achieve the goals of the Political Declaration, the Joint 
United Nations Programme on HIV / AIDS (UNAIDS) devel-
oped a global Fast-Track strategy. Fast-Track emphasizes the 
need to concentrate efforts on the geographic areas, commu-
nities affected by the AIDS epidemic and on highly effective 
prevention programs.

Ending AIDS epidemic by 2030 is one of the objec-
tives in the list of Sustainable Development Goals 
(SDGs) that was unanimously adopted by the UN 
Member States. Experience gained in addressing 
the HIV epidemic is crucial for successful achieve-
ment of many SDGs, in particular SDG 3 («Health 
and well-being»), as well as goals related to gender 
equality, empowerment of women, elimination of 
gender imparity, global cooperation and establish-
ment of principles of justice, peace and equality. 
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90–90–90 targets (UNAIDS, 2014) - key elements of the Fast-Track strategy – imply that by 2020, 90% of all 
people living with HIV will know their HIV status, 90% of all people with diagnosed HIV infection will receive 
antiretroviral therapy, 90% of all people receiving antiretroviral therapy will have viral suppression which, will 
improve the quality of life and will prevent HIV transmission.

90-90-90 is an ambitious treatment target 
aimed to end the AIDS epidemic

By 2020, 90% of all 
people living with HIV 

will know
 their HIV status

By 2020, 90% of all people 
with diagnosed HIV infection 

will receive antiretroviral 
therapy

By 2020, 90% of 
all people receiving 

antiretroviral therapy will 
have viral suppression
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2Goals and objectives 
of HIV prevention 
in the Republic of Kazakhstan

HIV prevention activities have been implemented in Kazakhstan 

in line with the following programs:

•	 National Program on AIDS Response in the Republic of Kazakhstan for  1996 -2000;

•	 National Program on AIDS Response in the Republic of Kazakhstan for  2001 and 2005;

•	 National Program on AIDS Response in the Republic of Kazakhstan for  2006 and 2010;

•	 State Program of Healthcare Development «Salamatty Kazakhstan» for 2011-2015;

All the programs contained well-defined goals and objectives, names of implementers, list of activities, sources of funding, expected 
results and system of monitoring. The main executors of the program are:  the Ministry of Health, the Ministry of Education and Science, 
the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, the Ministry of Labor and Social Protection, the Ministry of Culture and Information, the 
Ministry of Finance, the Ministry of Justice, local executive bodies.

Currently, the Ministry of Health started implementation of the National Program on Healthcare Development in the 
Republic of Kazakhstan «Densaulyk» for 2016-2019. The goals and objectives of the Programme are in line with the UN 
sustainable development goals (SDGs), including UNAIDS Fast-Track goals.
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35% - women

65% - men

Due to prevention measures undertaken by the country the 
HIV epidemic is maintained at the concentrated stage, i.e. 
transmission occurs mainly among vulnerable groups.
Since registration of the first HIV cases in Kazakhstan in 1987, 
26 887 citizens of the Republic of Kazakhstan were diagnosed 
with HIV, prevalence rate being 108,4 per 100 000 population. 
Parenteral HIV transmission through intravenous drug use 
makes 54%, sexual transmission - 41%.
 

16 229 people are on dispensary records. 9 703 people living with HIV need 
treatment, 7 804 -receive treatment ( 80.4% of those who  need it).
AIDS-related deaths - 9.0 per 1000 of PLHIV.
96.4% of HIV-positive pregnant women receive treatment to prevent HIV 
transmission from mother to child (MTCT).

HIV prevalence:

•	 General population - 0.1%
•	 IDUs - 9.2%
•	 SW - 1.3%
•	 MSM - 3.2%
•	 Prisoners - 3.9%

HIV trends in the Republic of Kazakhstan in the last 10 years:

•	 Parenteral HIV transmission through intravenous drug use 
has decreased two-fold (from 72% to 34%), while sexual 
transmission has increased three-fold (from 20% to 61%);

•	 Registration of HIV cases in the age group 15-29 has 
decreased 1.7-fold (from 45% to 26%), but increased 1.3-
fold in the age group 30-39 (from 32% to 42%);

•	 Number of registered HIV cases among the working 
population has increased 2.6-fold (from 14% to 36%);

•	 More women of childbearing age become infected with 
HIV;

•	 Rates Mother-to-child transmission decreased 4-fold (from 
7.4% to 1.9%).

•	 Number of HIV cases in prisons decreased 4-fold (from 34% 
to 7.7%);

•	 The death rates decreased 2.7-fold (from 24.0 to 9.0 per 
1000 PLHIV).

The proportion of men and women:

HIV in
the Republic of Kazakhstan
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Funding of HIV 
Prevention Programs
in the Republic of Kazakhstan

Starting from 2006, when Kazakhstan had joined the group 
of upper-middle-income countries, its chances to receive 
international financial aid significantly decreased. Since 2011, 
Kazakhstan has no right to apply for grants for HIV prevention 
in the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - 
the largest Fund that provides resources for national AIDS and 
TB programs.

Beginning from 2014, GFATM grant for HIV prevention covers 
only 5 regions of Kazakhstan. Prevention activities among 
vulnerable populations in other regions are funded by the 
government. HIV response programmes in the country 
are funded by the State Healthcare Development Program 

«Salamatty Kazakhstan» for 2011 - 2015, from Republican 
and local budgets. Besides, by the decisions of Maslyakhats 
additional funds were allocated to support the outreach work, 
ensure safe functioning of HIV electronic monitoring base, 
replacement of laboratory equipment. 

Thus, share of public funds is more than 80%, the remaining 
20% - is a share of international partners. The largest 
proportion of the international assistance provided to 
Kazakhstan for the implementation of HIV control measures 
came from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, the remaining share of the international funding 
came from the US government and other partners.

Public funding of AIDS programs

International funding of AIDS programs

Government funding will play crucial role in maintaining 
sustainability of preventive activities in the country, including 
programmes financed by the GFATM until 2016.

3
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As part of regional initiative an assessment of national AIDS spending was conducted in Kazakhstan in 2014-2015.

Purpose of the assessment was to collect data for further decision-making regarding financial needs of HIV preven-
tion and control programs. It has been found that if public funding is maintained at 37.8 million US dollars (public 
funding of prevention programs in 2014), growth of HIV will continue, but rates of the growth will slow down and 
the number of new HIV cases during 2015-2020 will be 9 500.

Main conclusion of the assessment:  if Kazakhstan ensures public funding of HIV prevention programs 
at the level of 2014 - 37.8 million US dollars and given further reduction of ART specific cost by 67%, 
by 2020 the country can achieve 50% reduction in the number of new HIV cases and 50% reduction of 
AIDS related deaths.

Additionally, ARV drugs’ price analysis was performed in Kazakhstan in 2014-2015. The assessment revealed that 
compared to global median and GFATM prices (Belarus, Uzbekistan, Tajikistan, Georgia, Moldova, and Kyrgyzstan), 
prices for ART regimen in Kazakhstan are 10-fold higher.

The high price of ARV drugs in Kazakhstan owes to many factors, including small volume of orders, vast territory, 
which involves significant logistics costs. To resolve this problem the Ministry of Health & Social Development 
decided to start procurement of ARV drugs through UNICEF, given the difference in cost of  ARV drugs’ is from 
1.4-fold  to 27-fold.

Consequently, in 2016 the country signed a contract and started the process of ARV drugs’ procurement through 
UNICEF.  Payment for 11 ARV drugs has been made and delivery is expected in the 1st quarter of 2017.
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•	 continue HIV testing of the population by clinical and 
epidemiological indications (in 2017 to introduce register 
on HIV tested persons);

•	 adapt HIV testing to the algorithm recommended by WHO 
in 2018; 

•	 study experience of rapid HIV testing among vulnerable 
groups piloted by NGOs («Flagship», “Kazakhstan Union of 
PLHIV”) for further decision  in regard to introduction of 
rapid testing performed by NGOs country-wide. 

To achieve the first 90% target Kazakhstan should:

Kazakhstan on the way to achieving 90-90-90 targets 

HIV testing  

Today, specialists of the Republican AIDS prevention and control service of MHSD of the Republic of Kazakhstan face new ambitious 
goals: 90% of all people living with HIV should know their HIV status, 90% of all people with diagnosed HIV infection should receive 
antiretroviral therapy, 90% of all people receiving antiretroviral therapy should have viral suppression.

Currently people in Kazakhstan have the opportunity to receive HIV counseling and testing for free, on a voluntary basis. 2 million people, 
i.e. 12% of the total population, are tested for HIV in the Republic of Kazakhstan annually. 

90% of all people living with HIV 
will know their HIV status by 2020

80% of all people living 
with HIV in Kazakhstan 

will know their HIV status 

diagnosed
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Antiretroviral therapy (ART) . 

90 % of all people with diagnosed HIV 
infection will receive antiretroviral 
therapy by 2020

In Kazakhstan 80 % of people with 
diagnosed HIV infection receive 
antiretroviral therapy (the number 
needing ART) 

•	 review clinical protocols in accordance with the latest WHO 
initiative «Test and Treat» (2017);

•	 continue procurement of ARV drugs through UNICEF;

•	 ensure availability of ART for all patients registered on 
dispensary (2019).

To achieve the second 90% target Kazakhstan plans to:

on treatment

At present, 42 types of ART medicines are used in the world, 15 of them are combined forms.

Today, scientists are actively searching for ways to prevent HIV infection through vaccination. The first recently developed anti-HIV vaccine 
is called SAV00. It is based on biotechnological processing of the virus. The vaccine is undergoing clinical trials in healthy persons - 
volunteers who are not infected with HIV. Clinical trials will help to determine the extent to which the vaccine is able to stimulate immune 
defense against HIV. If proved that the vaccine is safe and effective enough, its application will put an end to the HIV epidemic worldwide.

Kazakhstan is the only country in Central Asia that starting from 2009 finances antiretroviral treatment for adults and children entirely 
from the state budget. Medical care to patients with HIV is provided within the state guaranteed volume of free medical care.

Today, accessibility of ARV drugs for patients with HIV is 100%. The prevailing treatment regimen as of 01.01.2016 is: AZT + 3TC + NVP 
and AZT + 3TC + EFV. The number of patients on treatment regimens with new drugs, like TDF, FTC and ABC increase annually. Simple 
regimen and good tolerability profile result in high adherence and reduced risk of HIV transmission.

The country approved clinical Protocol on management of patients with HIV developed in conformity with the WHO’s 2013 
recommendations. Currently, clinical guidelines on treatment are being updated in line with WHO initiative «Test and Treat.»
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By 2020, 90% of all people receiving 
antiretroviral therapy will have viral 
suppression

In Kazakhstan, 57,6% of all people 
receiving antiretroviral therapy will 
have viral suppression (of those who 
need ARV treatment)

Viral suppression and retention on antiretroviral treatment. 

To achieve the third 90% target Kazakhstan plans to:

•	 use drug combinations - one pill a day, new antiretroviral drugs with 
low toxicity and high stability to resistance;

•	 provide timely screening for viral load for all patients; introduce  
quality control of viral load test; involve AIDS-service NGOs  in the 
work on enhancing  patients’ adherence to ART;

•	 provide maintenance methadone treatment (MMT) to people who 
inject drugs;

•	 introduce “single window” principle in oblast AIDS centers,  drug and 
TB dispensaries, primary health care settings, so that people with HIV 
could receive ART, TB treatment and MMT  in a single window.

virally
suppressed

Nowadays it is proved that patients who regularly receive ART have viral suppression which reduces risk of disease progression and 
prevents sexual transmission of the virus.

Thus, implementation of the third 90% target requires focused actions aimed to increase adherence to ART, ensure retention on treatment 
and to improve access to technologies that identify  viral load. At the same time, monitoring of viral suppression is an integral part of 
optimization of HIV treatment and every person living with HIV has right to know his/her viral load indicators.
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Future plans  
Cooperation with 
international organizations

Establishing achievable and ambitious goals is crucial in 
planning.  Experts of the National Center for AIDS Prevention 
and Control have done the following work:

1. The Republican AIDS Center has 
developed  draft program on Fast Track 
prevention of new HIV cases in the 
Republic of Kazakhstan in accordance 
with the UNAIDS strategy 90-90-90 and 
outlined road map for its implementation;

2. Approval of the draft Program and its 
roadmap by the international organizations 
(the Global Fund, UNAIDS, CDC, USAID) 
has been received;

3. Issues related with funding of planned 
activities by international donors are 
being clarified.

The Government of the Republic of Kazakhstan actively cooperates 
with international organizations in implementation of global 
initiatives on achieving universal access to HIV prevention, 
treatment, care and support for people living with HIV and in 
achieving the main goal - ending the AIDS epidemic by 2030.

Apart from cooperation, the international organizations 
provide financial and technical support. Partners of 
Kazakhstan on AIDS prevention and control are: the Global 
Fund, UNAIDS, UNICEF, CDC, PEPFAR, USAID and others.

The role of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria is huge. GFATM has laid the foundation for adoption of 
interdepartmental, interdisciplinary and integrated approaches 
to address the HIV spread in the country. «The Global Fund 
is committed to help countries get maximum return on their 
investments in HIV and TB prevention», - said Mr. Mark Dybul, 
Executive Director of the Global Fund.

Global Fund grants are fully in conformity with main strategies 
of the National AIDS control programs;  contribute to effective 
implementation of these programs, establishment and 
strengthening of  technical and financial capacities of a wide 
network of AIDS- service and government organizations.

4
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In implementing the target 
“provision of antiretroviral 
treatment”, the Ministry of Health 
& Social Development of RK, in 
collaboration with UNAIDS, USAID 
/ PEPFAR, Kazakhstan Union of 
People Living with HIV conducted 
analyses of ARV drugs’ pricing in 
Kazakhstan. It was found that 
significant reduction of ARV price 
is possible if procurement is made 
through UNICEF.

UNAIDS office in Kazakhstan is 
actively involved in advocacy 
aimed at reduction of stigma and 
discrimination in the society. In 
collaboration with Kazakhstan 
Union of PLHIV it conducted 
research on Stigma Index. UNAIDS 
country office will continue 
working in this direction in the 
current year.
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Specialists of the Republican 
centre on AIDS prevention and 
control, with technical and 
financial support of the Center for 
Disease Control and Prevention 
(CDC) worked on validation of 
5 HIV rapid tests.  Within this 
project, staff of the diagnostic 
laboratory were trained to 
establish sera panel and a 
protocol for validation of 5 rapid 
HIV tests was developed.

ICAP Project / «Assistance» 
supported HIV Electronic 
Monitoring System, which 
allows real-time monitoring 
of HIV situation in Kazakhstan; 
developed and implemented 
an electronic database of 
patients who receive methadone 
maintenance therapy.
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USAID is the lead U.S. Government agency that supports 
non-governmental organizations in the outreach  
work, redirecting key populations to HIV testing, and 
also provides grants to improve access of prisoners 
and former prisoners to HIV prevention and treatment 
services.

Beginning from 2016, USAID Project «Flagman» works 
in Pavlodar and East-Kazakhstan regions on extension of 
HIV testing, use of prevention, treatment and healthcare 
services by key populations.

Supported by the Eurasian Harm Reduction Network 
the Regional Programme «Harm reduction works - 
provide funding!» aims  to reduce rates of HIV spread. 
The objective of the Programme is to strengthen 
advocacy on the part of civil society, including 
community of people who use drugs, in order to ensure 
stable investments in harm reduction. National report  
«Harm reduction works. Arguments for Funding» and 
National Advocacy Plan for 2015-2017 have been 
developed.

In 2015, the project «Gender Equal-
ity in Response to HIV» was imple-
mented to strengthen capacity of 
the Network of women living with 
HIV in advocacy for the introduction 
of gender-sensitive  amendments 
into the national programs on HIV 
prevention in Kazakhstan. Chairman 
of the Country Coordinating Mech-
anism (CCM) agreed to establish a 
Special group on gender within the 
project in Kazakhstan.

On May 26, 2016, the Republican AIDS Center and 
USAID Central Asia Project «Flagship» signed a 
Memorandum on Cooperation which defines basic 
aspects of the interaction between the structures. 
Implementation of the project will reduce HIV 
morbidity and mortality rates.

President of the Association of Legal Entities 
«Kazakhstan Union of People Living with HIV», 
an elected Deputy chair of CCM in Kazakhstan, 
advocates for access to health care services for 
PLHIV as a representative of NGO sector.
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CONCLUSION

Due to long-term and effective implementation 
of national HIV response measures during 
25 years of Independence, the Republic of 
Kazakhstan was able to curb the rates of HIV 
spread.

HIV epidemic in Kazakhstan is in its concentrated 
stage and, therefore, focus in planning and 
implementation of the prevention programs 
remains on key populations, namely, people 
who inject drugs, men who have sex with men, 
prisoners, sex workers and their clients.

1.  Cases of perinatal HIV transmission have reduced.

2.  Access to ART has increased.

3.  Incidence of new parenteral transmissions has decreased.

4.  Coverage of population with HIV testing has increased by 10%.

5.  Coverage of key populations, especially IDUs, with prevention programs and the 
number of people tested for HIV by rapid method increase annually.

6.  Screening of population increases annually and, respectively, increases share of PLHIV 
who know their HIV status.

As a result of measures undertaken in the Republic of Kazakhstan:

5
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In the last three years rating of the World Economic Forum 
on the  Global Competitiveness Index: HIV prevalence 
among the population aged 15-49 with indicator 0.2% 
places Kazakhstan in a group of countries with lowest  HIV 
prevalence. This means that prevention programs do work 
in the country and restrain HIV from spread to the general 
population.

Beginning from 2016, the country enters a new stage of HIV response 
in line with the objectives set by the National Program on Healthcare 
Development in the Republic of Kazakhstan «Densaulyk» for 2016-
2019.

For effective prevention of HIV transmission the Republican AIDS 
Prevention and Control Service identified new directions: by 2020, 
to reduce the number of new HIV infections and the number of 
AIDS deaths, completely eliminate HIV related discrimination in 
accordance with the new Fast-Track Strategy proposed by UNAIDS 
for 2016-2021.

Taking into account recommendations of the international 
organizations (UNAIDS, WHO, GFATM, CDC and others) Fast 
Track Programme on the Prevention of New HIV infections 
in Kazakhstan and Roadmap for its implementation have 
been developed. 

Fast Track Programme on Prevention of New HIV infections in Kazakhstan 
in accordance with the UNAIDS strategy 90-90-90

Goal: eliminate HIV epidemic in the Republic of Kazakhstan by 2030

Prevention of HIV among different 
population groups

1) Raising HIV/AIDS awareness of 
the population, including vulnerable 
groups
2) Increasing access to preventive 
measures for population, including 
vulnerable groups
3) Enhance  efficiency of preventive 
measures for vulnerable populations
4) Involvement of NGOs in preventive 
work through state social order 
5) Continuous training of primary 
health care (PHC) and AIDS service 
specialists
6) Interdepartmental cooperation on 
HIV prevention

1) Ensuring access to HIV testing 
for all, including vulnerable 
populations 
2) Targeted HIV screening by 
medical indications
3) Monitoring and analysis of 
testing efficiency
4) Creating national database on 
HIV testing

1) Providing ART to all PLHIV 
in accordance with WHO 
recommendations
2) Involvement of NGOs in the 
work on adherence to treatment
3) PMTCT training for specialists 
of primary health care and 
obstetric services 
4) Interdepartmental cooperation 
in provision of medical services for 
PLHIV
5) Getting WHO Certificate on 
Elimination of HIV Transmission 
From Mother-to-Child

HIV testing ART

STRATEGIC DIRECTIONS
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