
 

 

ҚАТ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ЖАТТЫҚТЫРУШЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ 

МІНДЕТІ / ЖҰМЫСТАР КӨЛЕМІ 

 

ЛАУАЗЫМ АТАУЫ ҚАТ ұсыну жөніндегі сайттар қызметкерлерінің 

әлеуетін арттыру бойынша ұлттық жаттықтырушы  

ЕСЕПТІЛІК Жоба үйлестірушісіне  

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУ МЕРЗІМІ Шартқа қол қойылған сәттен бастап тренингті өткізу 

үшін оқу материалын дайындау 

ТРЕНИНГТІ ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ 9 (1/2 күн); 12 (1/2 күн); 15 (1/2 күн); 2021 жылдың 

қыркүйек айы 

ЖҰМЫСТЫҢ АЯҚТАЛУ МЕРЗІМІ Нәтижелерге талдау жүргізу, тренингтер бойынша 

есепті және ұсынымдарды әзірлеу 

ЖҰМЫС ОРНЫ Алматы қ. 

ЖҰМЫС КҮНДЕРІНІҢ САНЫ 1,5  күн 

БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

Қолдаушы алмастырушы терапия (ҚАТ) инъекциялық есірткілерді тұтынатын адамдар 

үшін АИТВ алдын алу бойынша қызметтердің кешенді пакетінің негізгі шараларының 

бірі болып табылады. 

Табысты терапияның кепілі мультитәртіптік топтың – нарколог, психолог және 

әлеуметтік қызметкердің үйлесімді жұмысы болып табылады. 2021 жылы Қазақстанда 

ҚАТ ұсыну жөніндегі 19 бекет жұмыс істейді деп жоспарлануда, олардың Нұр-Сұлтан, 

Ақтау, Шымкент, Түркістан, Петропавл қалаларында және Алматы облысында 

орналасқан 6-ауы жұмысын енді бастайды. 

ҚАТ бөлмелерінің қызметкерлеріне арналған тұрақты оқыту кадрлардың біліктілігі мен 

құзыреттерін арттыруға септігін тигізеді. Сүйемелдеу және көрсетілетін кешенді 

медициналық-әлеуметтік көмектің сапасын арттыру үшін, соның ішінде бағдарламаға 

енген АИТВ жұқпасын жұқтырған науқастардың АРВ терапияға бейілдігін жақсарту 

үшін Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы 2021-2023 

жылдар ішінде ҚАТ ұсыну жөніндегі бекеттердің мультитәртіптік топтары үшін 

республикалық семинар-тренингтердің сериясын өткізеді. Осы жобадағы негізгі 

қажеттілік алмастырушы терапияның аймақтық қызметкерлерінің кәсіби даярлығын 

арттыруда. 

ЖҰМЫС ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

ААҚТ бағдарламасының шеңберінде тиімді өзара әрекеттесу мәселелері бойынша 

мультитәртіптік топтардың мамандары үшін теориялық бөлімді және тәжірибелік 

сабақтарды қамтитын тренингтік пакетті әзірлеу. Мақсаты ҚАТ бағдарламасының 

клиенттеріне тиімді медициналық және психикалық-әлеуметтік қолдау көрсету бойынша 

тәртіпаралық топтардың әлеуетін арттыру, сүйемелдеу және көрсетілетін кешенді 

медициналық-әлеуметтік көмектің сапасын арттыру, соның ішінде бағдарламаға енген 

АИТВ жұқпасын жұқтырған науқастардың АРВ терапияға бейілдігін жақсарту болып 

табылады.  

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ 

 ААҚТ бағдарламасы бойынша қолданыстағы нормативтік-құқықтық және әдістемелік 

құжаттарды зерттеу және талдау жасау  

 Тренингті өткізу үшін қажетті шығыс материалдарының тізімін дайындау. 

 Тренинг тақырыбы бойынша тұсаукесерлерді/дәрістерді және тәжірибелік сабақтарды 

өткізу үшін оқу материалдарын дайындау. 

 Бастапқы және соңғы білім деңгейін және тесттерден өту біліктерін бағалау үшін тест 

тапсырмаларын әзірлеу. 

 Тұсаукесерлерді, тәжірибелік сабақтарды, рөлдік ойындарды, топтық пікірталастарды 

өткізу, клиникалық жағдайларға талдау жасау, білім деңгейін және тренингті бағалау. 

 Өткізілген тренинг бойынша есепті және ұсынымдарды әзірлеу. 



 

ҮМІТКЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 Жоғары медициналық білім, қоғамдық денсаулық сақтау саласында немесе басқа тиісті 

пән бойынша қосымша білім 

 Ұлттық және халықаралық деңгейлерде кәсіби дайындықтан өтудің кемінде төрт жылдық 

тиісті тәжірибесі 

 Есірткі тұтынушыларға әлеуметтік қолдау көрсетудің дәлелденген білімі және 

практикалық тәжірибесі 

 ТМД елдерінде ААҚТ мәселелері бойынша жаттықтырушы ретінде жұмыс тәжірибесінің 

болуы 

 ААҚТ бағдарламасы бойынша оқу материалдарының пакетін әзірлеудің және 

тренингтерді өткізудің жұмыс тәжірибесі (бағдарламаны, тұсаукесерлерді, клиникалық 

жағдайларды, білім деңгейін бағалау нысанын (пре- и пост-тестілер) қосқанда). 

ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР: 

Тренинг аяқталғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде қорытындылары және ұсынымдары бар есепті, 

білім деңгейдің бағалаудың толтырылған нысандарын және тренингті бағалау нысанын ұсыну. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ОБЪЕМ РАБОТ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА ПО ПТАО 

 

НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ Национальный тренер  по наращиванию потенциала 

сотрудников сайтов по предоставлению ПТАО  

ПОДОТЧЁТНОСТЬ Координатору проекта  

ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 9 (1/2 дня); 12(1/2 дня); 15(1/2 дня) сентября  2021 

года 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ Проведение анализа результатов, подготовка отчета и 

разработка рекомендаций по тренингам 

МЕСТО РАБОТЫ  г. Алматы 

КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ 1,5  дня 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

Поддерживающая терапия агонистами опиоидов (ПТАО) является одной их ключевых 

интервенций комплексного пакета услуг по профилактике ВИЧ для людей, 

употребляющих инъекционные наркотики.  

Залогом успешной терапии является слаженная работа мультидисциплинарной бригады – 

нарколога, психолога и социального работника. Планируется, что к 2021г. в Казахстане 

будут функционировать 19 пунктов по предоставлению ПТАО, 6 из которых, 

расположенных в гг. городах Нур-Султан, Актау, Шымкент, Туркестан, Петропавловск и 

в Алматинской области, только начнут свою работу.   

Регулярное обучение для сотрудников кабинетов ПТАО способствует повышению 

квалификации и компетенций кадров. Для повышения качества сопровождения и 

оказываемой комплексной медико-социальной помощи, в том числе улучшения 

приверженности к АРВ терапии ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в 

программе, Республиканский научно-практический центр психического здоровья в 

течение 2021-2023 гг. проводит серию республиканских семинаров-тренингов для 

мультидисциплинарных бригад пунктов по предоставлению ПТАО. Основная 

потребность в данном проекте заключается в необходимости профессиональной 

подготовки региональных сотрудников заместительной терапии. 

ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ 

Подготовить тренинговый пакет, включающий теоретическую часть  и практические занятия для 



 
специалистов мультидисциплинарных команд по вопросам эффективного взаимодействия в 

рамках программы ПТАО.  Целью является повышение потенциала междисциплинарных 

бригад по оказанию эффективной медицинской и психосоциальной поддержки клиентам 

программы ПТАО, повышение качества сопровождения и оказываемой комплексной 

медико-социальной помощи, в том числе улучшения приверженности к АРВ терапии 

ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в программе. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Изучить и провести анализ существующих нормативно-правовых  и методических 

документов по программе ПТАО 

 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 четырех лет соответствующего опыта профессиональной подготовки на 

национальном и международном уровнях 

 Доказанное знание и практический опыт планирования и оказания социальной поддержки 

наркопотребителям  

 Опыт работы в качестве тренера по вопросам ПТАО в странах СНГ 

 Опыт работы в разработке пакета учебных материалов и проведении тренингов по 

программе ПТАО (включая программу, презентации, клинические случаи, форму оценки 

уровня знаний (пре- и пост-тесты)). 

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. 

 

 


