
ВИЧ СПИД/  
туурасында эмне билүү керек?

Чет өлкөдөн келген гражданинге

ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

(Челябин областык прафилактика жана
 СПИД менен күрөшүү центр)

Челябинск шаары, Шуминская көчөсү, 16.
Иштөө убакыты: 8.00 -15.00  

Сертификаттар берүү : с 13.00-15.00 



ВИЧ кантип жугат 
(корконучту контактар)

Адамдын организимде 
ВИЧ жашайт:

Вичти жуктуруп алуудун коргону 
( корконучсуз контакт)

Адамдын организимде 
ВИЧ жашабайт:

ВИЧ жукпайт 

Аркандай сексуалдык контактардан 
презерватив менен колдон босо

Канда 
Спермада
Вагиналдуу секретте 
Эненин  сүтүндө

Жашында
Шлекейинде
Тердегенде
Сийдикте

Жөтөлгөндө жана чункүргөндө;
Идиш-аяктан, кийим-кечеден, жатууду колдонгон, журкандан балыштан, 
    унитаздан, жумуш аткарууду колдонгон куралдар, бассеенде, мончодо;
Чиркей, бүргү, чымын, питтен жана башка жаныбарлар чакканда ;
Кол берип учурашканда, кучакташканда жана өбүшканда.   

Эгерде кан аралышып кетпесе

Сексуалдык мамиле кылууда 
презерватив колдону

Стерилдүү инструментерди жеке 
колдонуда ички жана тышкы 

организимге инъекция, татуировка,
 пирсинг кылууда колдону керек

     Эл аралык, укуктарга ээ болгон 
сертификаттынын аалу учун:
   Челябин областында убактылуу жашого 
руксат алат;
   Челябин областында жашап туруу укугу
   Челябин областында жумушка кируу учун 
руксат алат.

Серонегатив убагы.

Андан кийин сиз процедурный бөлмөгө
 барасыз, 

 

Анализдин жыынтыгын аалу

  Сиз анализдин жыынтыгын билүү учун кан 
тапшырган медициналык мекемесиге уч жана 
беш күндөн кийин чалып же озунус барсаңыз 
болот. Сиз анализдин жыынтыгын билуу учун 
кан тапшырган медициналык мекемесиге уч 
жана беш кундон кийин телефон чалып же 
озунус барсаныз болот (адрес жана 
телефондор баракчада көрстөтүлгөн).

    Адам вирусу башталган убак, адамдын
организемдиги антитела ВИЧ-ке каршы 
томон болгондо анализдин жыынтыгы 
ВИЧ болгон эмес.
      Адам баласы бул ору менен 
ооругандыгын билбей калышы мүмкүн 
жана башка адамдарга жуктурат. Бул абал
 бир жылга чейин жүрөт, ошон учун 
корконучтуу контакт болгон малда канды 
уч жолу, уч айда, алты айда жана он эки 
айда тапшырууну сунуш кылабыз.  

Россия Федерациясына келген 
баардык граждандар эмне учун 

ВИЧ-инфекциясыга кан тапшырышат?

Кан тапшыруунун процедурасы
Сиз врачка тест тапшырганга чейин
консультацияга барасыз. Сизге врач 
ВИЧ-инфекция деген эмне, анны жуктуруп
аалунун жолдорун жана андан кантип 
сактаныш керек экендигин айтат.
     Сизге врач суроолорду берет, суроолорду 
берип сиздин ВИЧ-инфекция боюнча
баанызды берет.

жана сиздин венаныздан кан алат. Баардык
 инструментер сизден кан алыш учун бир 
жолу гана иштетилген, бул жол менен 
инфекция жуктуруп алуу болбойт.
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