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Мектепте балалардың 
абайсыздықтан жарақаттану 
профилактикасы және 
мониторингі



Жарақат - «адам денесі физиологиялық 
көтере алмаушылық шегінен артатын деңгейдегі 
энергия әсерінен кенеттен ұшырайтын 
физикалық зақым болып табылады немесе
өмірлік маңызы бар элементтердің, мысалы, 
өттектің жетіспеуі нәтижесінен болады»

“
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Бала жарақаттарының 90% абайсыздықтан,

Жылсайын830000бала,

күнсайын2300балақайтыс болады

9 жастан кейінгі балаларөлімінің жетекші себебі

Жарақаттар өлімнің негізгі бес себебі:

жол апаттары, 

күйіп қалу,

құлау,

улану және суға кету

Статистика
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Жыл сайын:

- ЖКО нәтижесінде 260 мыңбала қаза табады, 10 млн. жуығы – жарақат алады

- суға кетуден175 мың бала, күйіп қалудан - 96  мың бала көз жұмады, 

- құлаудан- 47  мыңға жуық, уланудан- 45 мыңнан астамбала көз жұмады

Тексерілген профилактикалық шараларды кеңінен қабылдаған кезде күн сайын

кемінде1000 баланың өмірін құтқарып қалуға болады

2017 ж. Қазақстанда 27 мыңнан артық баланы

ауруханаға жатқызу қажеттілігі туындады,

1283 бала жарақат салдарынан жан тапсырды.

Статистика



Қазақстанда 1 жасқа дейінгі балаларды, орташа есеппен алғанда 10 

минутқа, 1-2 жастағы балаларды – 16 минутқа, 2-3 жастағы балаларды 

– 33 минутқа, 3-4 жастағы балаларды – 41 минутқа қараусыз 

қалдырады.

 тек қана 15,7% ата-аналар үйге аранлған түтін датчиктерін орнатқан

 барлығы 38% ғана  алғашқы көмек көрсету курстарынанөткен

 ата-аналардың 30% көлік жүргізіп келе жатып ұялы телефон арқылы сөйлесіп 

отырады

 Жарақат алудың ең ықтимал орындары мен себептерін ата-аналар ауладағы 

жарақаттарды, асхана, тұрмыстық  және электр аспаптармен байланысты

жарақаттарды, жол апаттарындағы жарақаттарды атады.

Балалардың жарақаттануы бойынша білімдер, қатынастар 
және тәжірибелер жөніндегі ЮНИСЕФ зерттеуі, 2018ж.



Балалардың жарақаттануын алдын алу туралы ақпараттар көзі: балаңыздың 
абайсыздан жарақаттануын алдын алу тәсілдері туралы қандай дерек 
көздерден (егер ондайлар болған жағдайда) естідіңіз не білдіңіз?
5-сурет

0,27%

36,93%

44,77%

49,40%

50,93%

66,73%

67,30%

72,83%

78,97%

83,40%

85,97%

92,30%

Өзге

Радио 

Фармацевтер

Газет

Кітап/журнал

Интернет

Өнім және аспаптардың қолдану жөніндегі нұсқаулықтар

Мектеп

Медициналық қызметкерлер

Теледидар

Достар және басқа ата-аналар

Отбасы 



Балалардың заңды өкілдері Қазақстанда балалардың жарақаттануын алдын 
алуға кедергілерді атайды: сіздің ойыңызша, кейбір ата-аналарға балаларын 
кездейсоқ жарақат алудан үнемі қорғауға қиындық келтіретін негізгі себеп не 
болып табылады?
7-сурет

0,17%

42,23%

70,10%

71,07%

73,30%

76,27%

79,73%

81,90%

84,40%

Өзге

Балалардың қауіпсіздігіне мән берілмейді

Сатып алынған заттардың түсініксіз нұсқаулықтары (балалар креслосы, биік 
орындықтар)

Балалар тыңдамайды, өздерін нашар ұстайды

Балаларға арналған қорғаныс айлабұйымдардың құны

Жазатайым оқиғалар туралы ақпарат алмау/ білімдері болмауы

Заңнаманың болмауы немесе оны орындауын қамтамасыз етпеу (жолдарда 
қауіпсіздік ережелері, баланы күту ережелері – қызметтер провайдерінен 
алғашқы көмек көрсету бойынша оқыту, әрбір қызметтер провайдері жауап 
беретін балалардың саны)

Сапасыз жолдар/мектептер/ балабақшалар/күндізгі орталықтар/ ойын алаңдары

Үнемі баланы қарау мүмкінсіздігі (бақылау)



Қазақстан Республикасында балалардың жарақаттану 
мәселелерін құқықтық реттеу

ҚР Конституциясы

27 б. 1 т.

Білім беру 
объектілеріне

санитарлық нормалар
мен қағидалар

Өрт қауіпсіздігінің 
ережелері

Жол жүру ережелері
Өзге нормалар мен 
ережелер (ҚНж,Е 
СанЕжН және т.б.)

Халықтың денсаулығы 
туралы кодекс

89 б. 1 т., 157 б.



Жарақатты алдын алудағы 3 Е-сі

• Engineering (Жобалау), тауарларды әзірлеу немесе
модификациялау мен олардың қауіпсіздігін жоғарлатуға арналған
ортаны қамтиды.

• Enforcement (Заңнаманы қолдану), жарақатты төмендетуге
бағытталған заңдарды, нормативтік актілерді және саясатты жасау
және қолдануды қамтиды

• Education (Білім беру), кездейсоқ абайсыздан жарақаттануды
алдын алуға көмектесетін шараларға адамдарды үйретуді қамтиды.



Балалардың жарақаттану профилактикасы бойынша

БДСҰ ЖӘНЕ ЮНИСЕФ-тің НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАРЫ



Insert your title here
Insert your subtitle here

МӘСЕЛЕ: қазіргі кезде балалардың жарақат 

профилактикасы ұйымдарының қағидаттары 

дерексіз сипатта, себебі жалпы кеңес берулер мен 

ұсыныстарға негізделеді және бастапқы 

профилактикаға әкелмейді.

ШЕШІМ: мүдделі тараптардың үйлестілігі және тұлға 

мен қоғамға білім беруге екпін қою, білім беру 

ресурстарын дамыту және қоршаған ортаның 

қауіпсіздігін жасау
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Швеция: Швецияда ЖКО 
құрбандарына нөлдік 

төзімділік бағдарламасы



Photo / Graphic 

Финляндия: Балалардың және 
жастардың қауіпсіздігіне жәрдем 

ету бағдарламасы
Балалардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі іс-
әрекет жоспары
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Нидерланды: Жол қозғалысы қауіпсіздігі 

жөніндегі мектеп:

• Балаларға арналған электрондық 

карточкалар

• Ата-аналарға арналған күнтізбе

• Сабақтарға арналған онлайн-
қосымша



Германия: 

«Баламен орын алған жазатайым оқиға

кезінде көрсетілетін алғашқы көмек»

әрбір отбасыға арналған қысқаша

нұсқаулық

Федералдық жұмыс тобының сайты

(BAG) «Балалардың қауіпсіздігі» -

барлығына арналған білім беру порталы
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Сұрапыл апаттарды

алдын алу жөніндегі білім беру порталы

Япония:

Япондық автомобиль федерациясы (JAF)

Автокреслоларды пайдалану ережелеріне оқытады

Жазатайым жағдайларды алдын алу жөніндегі 

нұсқаулық, арнайы белгімен белгіленген және 

қоршалған қауіпті трассалардан алшақ маршруттар



АҚШ
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НКО Safe Kids Worldwide отбасыларға балаларды жарақаттардан қорғауға 

көмектеседі.

ҚАУІПСІЗДІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: үйдің, машина ішінде, дәрілерден, 

батарейкалардан, суға кетуден, уланудан, күйіп қалу. спорт

HEAD UP – балалар мен үлкендерді емдеу және 

үйрету жөніндегі ресурстық  онлайн-орталық

Оклахома,  Коннектикут, Флорида балаларының 

жарақаттану профилактикасы және қауіпсіздіктерін 

қорғау жөніндегі штаттардың бағдармалалары



Ресей

«Қауіпсіздік зертханасы» - аймақтарда халықты 
балалардың жарақаттану профилактикасына 
оқытуға арналған мобильдік модуль: жылына 4000 
бала

«Салауатты ұлт» сайты
Мультсериалдар «Жол қауіпсіздігінің әліппесі» және 

«Уроки тетушкиСовы»

«Білім беру ұйымында жол

қауіпсіздігінің үлгілік паспорты»
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Қазақстанда балалардың абайсыздан жарақаттануы 
тақырыбы бойынша ЮНИСЕФ-тің негізгі ресурстары мен 

жарияланымдары



Қазақстанда балалардың абайсыздан жарақаттануы 
тақырыбы бойынша ЮНИСЕФ-тің негізгі ресурстары мен 

жарияланымдары



ЮНИСЕФ, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі балалардың төтенше жағдайларға бейімділігі 
жөніндегі бағдарламасы



Мектептің құрылымдық қауіпсіздігін бағалау
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ЮНИСЕФ-тің техникалық қолдауымен 

НЗМ үлгісінде мектепте 

жарақаттың мониторингі және профилактикасы

Қауіпсіздік индикаторлары(инфрақұрылым,

денсаулық, физикалық белсенділік, сыни оқиғаға

жауап, отбасылық орта)

Мониторинг жасау нысаны

Директорлар, мұғалімдер, оқушылар арасында

сауалнама

Профилактикалық шараларға үйрету



•Қазақстан Республикасының 
мектептерінде балалардың 

жарақаттануын төмендету үшін Сіздің 
қандай ұсыныстарыңыз бар?



Рахмет


