
 

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА / ЖҰМЫС КӨЛЕМІ 
Опиоидты дозаланғанда және жаңа психоактивті заттар жөніндегі ұлттық 

жаттықтырушы 
 

ҚЫЗМЕТІНІҢ АТЫ Национальный тренер по подготовке тренеров по 

вопросам передозировки опиоидами и расстройств, 

вызванных использованием НПВ 

ЕСЕПТІЛІК Координатору проекта  

ЖҰМЫС БАСТАЛУ КҮНІ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 

ОҚЫТУ КҮНІ 13-14 октября 2021 года 

ЖҰМЫС БІТУ КҮНІ Проведение анализа результатов, подготовка отчета 

и разработка рекомендаций по тренингам 

ЖҰМЫС ОРНЫ г. Алматы 

ЖҰМЫС КҮНДЕРІ 2 дня 

ОПИОИДТЫҚ ДОЗАРЛАР ЖӘНЕ ЖАҢА ПСИХОАКТИВТІК ЗАТТАР ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ 

Опиоидты дозаланғанда емдеу (жеңілдету) үшін ДДҰ қысқа әсер ететін опиоидты 

антагонист Налоксонды қолдануды ұсынады. Қазақстан Республикасында бұл 

препараттың қол жетімділігі төмен. Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге 

сәйкес, Налоксон - бұл рецепт бойынша тағайындалған дәрі, ол қажетті топтарды 

таратуда шектеулерге ие, мысалы, БМСК дәрігерлері, аутрич-қызметкерлер және т.б. 

Наркологтардың, токсикологтардың, жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің, жедел 

дәрігерлердің санынан ұлттық апаттық дәрілерді ЖПЗ қолдану кезінде туындаған 

бұзылыстарды емдеу бойынша опиоидты дозадан асып кетудің алдын-алу бойынша 

оқыту. БҰҰДБ-ДДҰ бірлескен зерттеуі аясында дайындалған мастер-

жаттықтырушылар дозадан тыс дозаланудың алдын-алу бойынша тренингтерге 

қатысады, тренингтер БҰҰДБ мен ДДҰ әзірлеген оқу модульдерін қолдану арқылы 

өткізіледі. Психоактивті заттарды қолдану салдарынан туындаған ЖПЗ үшін 

нашақорлықпен тіркелгендер санының төмендеуі аясында 2019 жылы жаңа 

психоактивті заттарды қолданатындар саны екі есеге өсті. Қазақстан 

Республикасында NPS тұтынуындағы наркологиялық жағдайды пилоттық барлау 

эпидемиологиялық бағалауын зерттеудің нәтижелері бойынша (2019) катинондар 

(синтетикалық психостимуляторлар) және сәйкесінше оларды пайдалану. ЖПЗ 

қолданудың ең көп таралуы ер адамдар арасында және 25-30 жас тобында байқалады. 

 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

Ұлттық тренерлерге арналған теориялық бөлім мен практикалық жаттығуларды қоса, 

опиоидты дозаланғанда және ЖПЗ қолдану салдарынан болатын бұзылуларға арналған оқу 

пакетін дайындаңыз. Артық дозаланудың алдын-алу және ЖПЗ ұлттық тренерлерін дайындау 

үшін бірлескен оқу семинарларының «Артық дозаланудың алдын-алу» және «Оқытуды оқыту 

әдістемесі» блоктарын өткізу. 

 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР 

 Опиоидты дозаланғанда және NPS бойынша қолданыстағы нормативтік-әдістемелік 

құжаттарды зерттеу және талдау 

 Тренингке қажетті шығын материалдарының тізімін дайындаңыз. 

 Тренинг тақырыбы бойынша презентацияға / дәріске және практикалық жаттығуларға 

арналған оқу материалдарын дайындаңыз. 

 Тесттерді қоюдың бастапқы және соңғы деңгейлері мен дағдыларын бағалау үшін тест 

тапсырмаларын дайындаңыз. 

 Тұсаукесерлер, семинарлар, рөлдік ойындар, топтық пікірталастар, жағдайлық 

есептер, білімді бағалау және оқытуды бағалау. 

 Берілген тренинг бойынша есеп пен ұсыныстар дайындаңыз. 



 

 

ҮМІТКЕР ҮШІН ТАЛАПТАР 

 

 Жоғары медициналық білім, денсаулық сақтау саласындағы қосымша білім 

немесе басқа тиісті пәндер. 

 Ұлттық және халықаралық деңгейлерде кемінде бес жылдық тиісті кәсіби 

дайындық тәжірибесі. 

 Есірткі тұтынушыларға әлеуметтік қолдау көрсетуді жоспарлау және ұсыну 

бойынша дәлелденген білім мен практикалық тәжірибе. 

 ТМД елдеріндегі жұмыс тәжірибесі. 

 Керемет қарым-қатынас және презентация дағдылары. 
 

ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР: 

После завершения тренинга, в течение 3 рабочих дней предоставить отчет с выводами и 

рекомендациями, заполненные формы оценки уровня знаний и форму оценки тренинга. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ОБЪЕМ РАБОТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА ПО ОП и НПВ 

 
НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ Национальный тренер по подготовке тренеров по 

вопросам передозировки опиоидами и расстройств, 

вызванных использованием НПВ 

ПОДОТЧЁТНОСТЬ Координатору проекта  

ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 13-14 октября 2021 года 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ Проведение анализа результатов, подготовка отчета 

и разработка рекомендаций по тренингам 

МЕСТО РАБОТЫ  г. Алматы 

КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ 2 дня 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИОИДНЫХ ПЕРЕДОЗИРОВКАХ И НОВЫХ ПАВ 

Для лечения (купирования) передозировки опиоидов ВОЗ рекомендует применять 

препарат Налоксон – антагонист опиоидов кратковременного действия. Отмечается 

низкая доступность данного препарата в Республике Казахстан.  Согласно 

действующих нормативно-правовых актов Налоксон является рецептурным 

препаратом, имеющим ограничения в выдаче «на руки» необходимым группам, таким 

как врачи ПМСП, аутрич работники и т.д. Подготовка национальных тренеров из числа 

врачей врачей-наркологов, токсикологов, врачей общей практики, врачей скорой 

медицинской помощи по вопросам профилактики опиоидных передозировок по вопросам 

лечения расстройств, вызванных употреблением НПВ. К проведению тренингов по 

профилактике передозировок будут привлечены мастер-тренеры, подготовленные в 

рамках совместного исследования УНП ООН и ВОЗ, обучение будет проводится с 

использованием тренинговых модулей, разработанных УНП ООН и ВОЗ. 

На фоне сокращения числа лиц, находящихся на наркологическом учете по поводу ППР, 

вызванных употреблением ПАВ, в 2019 году в два раза увеличилось количество лиц, 

употребляющих новые психоактивные вещества. По результатам исследования 

пилотной разведывательной эпидемиологической оценки наркологической ситуации по 

потреблению НПВ в Республике Казахстан (2019 год), было установлено, что 

отмечается значительная интенсификация рынка катинонов (синтетические 



 

психостимуляторы) и, соответственно, их употребление. Наибольшая 

распространѐнность употребления НПВ наблюдается среди мужчин и в возрастной 

группе 25-30 лет. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ 

Подготовить тренинговый пакет по вопросам передозировки опиодами и расстройств, 

вызванных употреблением НПВ, включающий теоретическую часть и практические занятия для 

национальных тренеров.  Проведение блоков «Профилактика передозировок» и «Обучение 

методам преподавания» объединенных семинаров-тренингов для подготовки 

Национальных тренеров по вопросам профилактики передозировок и НПВ. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Изучить и провести анализ существующих нормативно-правовых и методических 

документов по ОП и НПВ 

 Подготовить перечень необходимых расходных материалов для проведения тренинга. 

 Подготовить учебные материалы для проведения презентаций/лекций и практических 

занятий по тематике тренинга. 

 Подготовить тестовые задания для оценки исходного и конечного уровня знаний и 

навыков постановки тестов. 

 Провести презентации, практические занятия, ролевые игры, групповые дискуссии, 

разбор клинических случаев, оценку уровня знаний и оценку тренинга. 

 Подготовить отчет и рекомендации по проведенному тренингу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

 

 

 Высшее медицинское образование, дополнительное образование в области 

общественного здравоохранения или другой соответствующей дисциплины. 

 Не менее пяти лет соответствующего опыта профессиональной подготовки на 

национальном и международном уровнях. 

 Доказанное знание и практический опыт планирования и оказания социальной 

поддержки наркопотребителям. 

 Опыт работы в странах СНГ. 

 Отличные коммуникативные и презентационные навыки. 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ: 

После завершения тренинга, в течение 3 рабочих дней предоставить отчет с выводами и 

рекомендациями, заполненные формы оценки уровня знаний и форму оценки тренинга. 

 

 


