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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  
АҒЗА ДОНОРЛЫҒЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ  
ЖӘНЕ ЭТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Берілген мақалада ағза мүшелерінің трансплантология 
барысында туындайтын донор мен реципиент арасында құқықтық-
этикалық мәселелер қарастырылған. Тірі донор мен реципиент 
арасындағы биоэтикалық принциптердің сақталу деңгейі  және 
трансплантациядан кейінгі донордың әлеуметтік жағдайы мен 
қоғамға қайта орнығу процессі талданған. 

Мақаланың мақсаты – донор мен реципиент арасындағы 
құқықтық-этикалық мәселелерді талдау және қоғамды ағза 
донорлығына қатысты 2020 жылдың 7 шілдесінде  Қазақстан 
Республикасының ұсынған  № 360–VI «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» заң жобасына жүргізілген  
социологиялық талдау нәтижелері арқылы ақпараттандыру. Себебі, 
әр түрлі ақпарат құралдарында таралған, «кез-келген қайтыс болған 
адамның органдары медицина қызметкерлері тарапынан алынады» 
сынды қауесеттер, этикалық нормаларға қайшы және қоғамда 
адамдарда донорлыққа қарсы теріс көзқарас қалыптастыруда.  

Аталмыш мақала ағза донорлығына қатысты қоғамдық пікірдегі 
қайшылықтарды  шешуге, ағза донорлығына қатысты қоғамда оң 
түсінік қалыптастыруға, сондай-ақ реципиент-донор-дәрігер-қоғам 
арасында туындайтын биоэтикалық қайшылықтарды түсінуге және 
оның жолдарын шешуге арналған. 

Кілтті сөздер: донор, реципиент, биоэтика, этикалық принцип, 
HLA, транплантология.
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Кіріспе
Трансплантология – ХХ ғасырдың 50 жылдары адамзат қауымының  

ғылыми техникалық революцияға қосқан үлкен жаңалықтарының бірі болды. 
ХХ ғасырдың ортасы медицина ғылымы мен практикасы үшін эволюциялық 
кезең болып саналады. Медицина саласының ғалымдары ағза мүшелерін 
транспланттай бастады. Ең алғаш медицина саласының ғалымдары 
ксенотрансплантация, яғни жануарлардың органдарын ауыстырумен 
немесе жануарлардың органдарын адамдарға транспланттау арқылы 
бірнеше тәжірибелер жүргізіп келгені белгілі. Алайда, мұндай тәжірибелер 
сәтсіздікпен аяқталып отырды. Тек, өткен ғасырдың екінші ширегінде 
Париж, Стэнфорд, Лейден университеттерінің бір топ ғалымдары  «HLA- 
адам генінің гистосәйкестігін» ашуы, адам органдарын транспланттаудың 
медицина саласындағы бастама кілті болды. Соның нәтижесінде, 1954 
жылы АҚШ-та, Бостон қаласында әлемдегі ең алғашқы  гомозиготалы 
егіздердің бүйрек трансплантациясы сәтті өтті [1]. Одан кейін 1963 жылы 
Колорадо штатының Денвер қаласында американдық хирург Томас Старзл 
ең алғаш рет адам бауырын транспланттады [2].  Алайда, трансплантациялық 
отадан кейін адамдар ұзақ өмір сүре алмады, үш апта немесе ұзағы бір 
жыл көлемінде ғана өмірлерін ұзарта алды. 1966 жылдан бастап Лондон 
қаласында трансплантациялық оталар қарқын ала бастады, себебі «мидың 
өлімі» тұжырымдамасы заңды тұрғыда рәсімделіп, 1968 жылы Гарвард 
университетінде ми өлімінің критерийлері нақты анықталды. Осыған орай, 
1970 жылдан бастап әлемнің көптеген елдерінде ми өлімі анықталған 
тұлғалардан ағза мүшелерін донорлыққа алу рәсімге айналды [3].  1967 жылы 
Кейптаунда ең алғаш рет 54 жастағы ер адамға жүрек трансплантациясы 
жасалынды [4]. Бұл, әлемдегі ең маңызды жаңалықтардың бірі болды.  1968 
жылы Генте қаласында алғаш рет белгиялық хирург Фритз Дером силикозбен 
ауыратын науқасқа өкпе транспланттады, науқас он ай өмір сүрді [5]. 

Көріп отырғанымыздай, трансплантациялық оталар сәтті өткенімен, 
науқастар ұзақ өмір сүре алмады. Ең ұзағы бір жыл көлемінде ғана болды. 
Сөйтіп, 1976 жылы транплантация саласында тағы бір үлкен прогресс орын 
алды. Ол – А циклоспарин – селективті иммуносупрессивті белсенділігі 
бар дәрілерді ойлап шығару. Бұл ота жасалғаннан кейін адам иммунитетін 
қалыптастыруға, жаңадан орнатылған клетка жасушаларын бейімдеуге 
көмектесетін дәрі болды. 

Осылайша, трансплантология мәселесі медицина саласында өз шешімін 
тапты. Әлемнің дамыған мемлекеттері транплантациялық оталар арқылы 
адамзаттың өмірін ұзартты, медицина саласы эволюциялық деңгейден 
өтті, сонымен қатар медициналық туризмнің алғашқы баспалдағын 



174

Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-3439         Гуманитарлық сериясы. № 4. 2020

қалыптастырды. Алайда, трансплантация саласы үшін қажетті ресурс – донор 
мәселесі толыққанды шешілген жоқ. Осы кезеңнен бастап трансплантация 
саласының дамуы, қоғамға әр түрлі этикалық қайшылықтар мен заңға қайшы 
жағдаяттарды алып келді. Аталмыш мәселелер ХХ ғасырдың соңында орын 
алғанымен, бүгінгі күнге дейін өз шешімін таппады. Мысалы, елімізде 
орган донорлығының құқықтық-этикалық аспектілері заң аясында толық 
шешімін таппай отыр. Себебі, орган донорлығы барысында медицина 
қызметкерлерінің әлеуеті, ми семуі анықталған жағдайдағы тұлғаның 
туыстары және медицина қызметкері арасындағы коммуникация мәселесі, 
медицина қызметкерлерінің құқықтары қорғалмаған. Сондай-ақ, орган 
донорлығы мәселесіне қатысты қоғамның ақпараттандырылмауы, донорлық 
ресурстар тапшылығына өз әсерін тигізуде. Толық ақпараттандырылмаған 
қоғам, елімізде орган донорлығына қатысты  бірауызды  заң жобасының 
қабылдануына кері ықпалын тигізуде. Сол себепті, донорлардың құқықтары 
мен заңдық қызығушылықтарының сақталуына кепілдеме беретін амалдарды 
(заңдарды) социологиялық талдау жұмыстың маңыздылығын арттырады. 
Сондықтан да, ақпаратты қоғамда адам – қоғам-дәрігер-адам   арасындағы 
биоэтикалық қарым-қатынас шиеленісінің шешімін табу өзекті болып 
саналады.

Зерттеудің әдіс-тәсілдері.  Аталмыш мәселені зерттеу үшін ҚР № 360-VI 
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ұсынылған заң 
жобасы және ағза донорлығы мен транплантология саласындағы адам-қоғам-
заң – дәрігер – реципиент қатынасындағы биоэтика принциптері негізге 
алынады. Донор мен реципиент арасындағы құқықтық-этикалық аспектілерді 
зерттеуде социологиялық талдау, салыстыру, гипотеза әдістері қолданылған. 

Зерттеудің барысы мен нәтижесі. Елімізде транпланталогия саласы 
қарқынды даму үрдісінде, себебі, республикамызда жүрек, бүйрек сынды 
маңызды органдар трансплантталады. 2020 жылдың 7 шілдесінде ҚР  
№ 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
заң жобасы халыққа ұсынылды. Алайда, аталмыш заң аясында құқықтық-
этикалық қайшылықтар туындауда. Мысалы, (210 бап. Тірі кезіндегі 
донордан ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің 
бөлігін) транспланттау тәртібі) «Он сегіз жастан асқан, әрекетке қабілетті, 
реципиентпен генетикалық байланыста және (немесе) онымен тіндік 
үйлесімділігі бар адам донор бола алады, транспланттау үшін органды 
(органның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) алып қоюға қатысты  
нотариатта куәландырылған жазбаша келісім болуы шарт» [6]. Аталмыш 
бап бойынша генетикалық байланысы бар адамдар ғана донор бола алады, 
заң бойынша қос органның біреуін ғана бере алады, сондай-ақ донордың 
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денсаулығына еш зиян келмеуі тиіс. Донор мен рецепиент арасындағы 
генетикалық байланысты этикалық комиссия анықтайды. Алайда, бұл үрдіс 
туысқан арасындағы альтруистік қатынасқа негізделіп отыр. Донор болған 
адам, міндетті түрде биологиялық, психологиялық тұрғыда зардап шегеді. 
Транплантациялық процестен кейін, қос органның біреуінен айырылған адам 
психологиялық-моральдық күйзелісте болуы әбден мүмкін, сондай-ақ донор 
адамның денсаулығының донорлыққа дейінгі қалпы сақталуы екіталай. Донор 
болған адамның денсаулығында  бірнеше жылдан кейін кінәрат табылуы да 
ғажап емес. Сол себепті, аталмыш үрдіс биоэтикалық принциптерге қайшы 
келіп отыр, «зиян келтірме» тұжырымдамасы биотикалық принциптің бірінші 
ұстанымы болып табылады [7].  

Биоэтикалық принциптің екінші қағидаты «жақсылық жаса» [7], яғни 
ізгі іс-әрекет жаса, бірақ «зиян келтірме». 

Екіншіден, донор болған адамның өмірлік әлеуметтік мәселесі дұрыс 
шешімін табуы тиіс. Аталмыш заң аясында донордың қоғамдағы орны 
қарастырылған (214 бап. Жұмыс берушілер мен ұйым басшыларының 
ағзалар (орган бөлігі) және (немесе) тіндер (тін бөлігі) донорларына жағдай 
жасауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер) [6]. Мысалы, «Ағзалардың 
(органның бір бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тіннің бір бөлігінің) доноры 
болып табылатын жұмыскерге орташа айлық жалақысы сақтала отырып, 
транспланттау мақсатында ағзаларды (органның бір бөлігін) және (немесе) 
тіндерді (тіннің бір бөлігін) алу жүргізілетін медициналық ұйымға бару 
уақытын ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
уақытша еңбекке жарамсыздық парағы беріледі». Біріншіден, донор болған 
адам кез-келген еңбекке қабілетті болмайды. Ауыр жұмыстар донор үшін 
қауіпті, сол себепті, жұмыс ауыстыру мәселесі донор үшін қиындық тудыруы 
мүмкін. Екіншіден, донорға мемлекет тарапынан ешқандай әлеуметтік көмек, 
әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылмаған. 

Заңнамада қайтыс болған адамның донор болу мәселесі де қарастырылған 
[6]. (212 бап. Қайтыс болғаннан кейінгі донордан ағзаларды (ағзаның бөлігін) 
және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) транспланттау тәртібі). Бүгінгі таңда, 
қоғам арасында қайтыс болған адам донорлығына байланысты көптеген 
түсінбеушіліктер орын алуды. Аталмыш заңнамада көрсетілгендей «жасы 
он сегізде немесе он сегізден жоғары, медициналық тұрғыда бас миының 
өлімі жарияланған адам органдары (органның бөліктері) және (немесе) 
тіндері (тіннің бөліктері) рецепиентке трансплантацияға қолдануға болады». 
Демек, кез-келген биологиялық өліммен қайтыс болған адам донор бола 
алмайды. Әр түрлі ақпарат құралдарында таралған, «кез-келген қайтыс 
болған адамның органдары медицина қызметкерлері тарапынан алынады» 
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сынды қауесеттер, этикалық нормаларға қайшы және қоғамда адамдарда 
донорлыққа қарсы теріс көзқарас қалыптастыруда. Адамда мидың өлімі 
медициналық қызметкерлер тарапынан анықталған жағдайда ғана, донор 
бола алады. Мидың өлімі дегеніміз – адамның миы жұмыс істеу процесін 
тоқтатады, бірақ реанимация шараларының көмегімен жүрек қызметі, қан 
айналымы және тыныс алу қызметі жасанды түрде сақталады [8]. Осылайша, 
адам жасанды аппарат құралдарының көмегімен, органдар қызметін сақтай 
отырып, өзге адамдарға донор бола алады. 

212 баптың, 3 – тармағында адамның тірі кезінде донор болуға қатысты 
көзқарасы анықталмаған жағдаят қарастырылған: «Адамның тірі кезіндегі 
ерік білдіруі болмаған жағдайда, жұбайының (зайыбының), ал ол болмаған 
кезде жақын туыстарының бірінің транспланттау үшін оның ағзаларын 
(ағзаның бір бөлігін) және (немесе) тіндерін (тіннің бөлігін) алып қоюға 
өзінің келіспейтіні (келісетіні) туралы жазбаша мәлімдеуге құқығы бар» [6]. 
Яғни, қайтыс болған адамның жұбайы немесе оның жақын туысқаны шешім 
қабылдауы тиіс. Бұл, біріншіден, қайғырып отырған адам үшін ақылмен 
ойлап шешім шығаратын кезең болмауы мүмкін. Екіншіден, өзге индивидтің 
дене мүшелеріне қол сұғуға рұқсат беруге шешім қабылдау психологиялық-
моральдық тұрғыда ауыр. Үшіншіден, ешқандай адам қайтыс болған адам 
үшін шешім қабылдай алмайды. Сондықтан, көпшілік адамдар қайтыс болған 
туыстарының донор болуына келіспейді. Себебі, қоғамда ағза донорлығына 
қатысты әр түрлі тұжырымдаманы ұстанатын тұлғалар бар. Биоэтикалық 
принциптің үшінші қағидаты бойынша «жеке тұлғаның  дербестігі» әр тұлға 
өзіне байланысты шешімдерді өз еркімен, автономды түрде қабылдауы 
тиіс. Жеке тұлға үшін өзге адам шешім қабылдай алмайды, сондай-ақ жеке 
тұлғаның жақын туыстары немесе достары ақыл-кеңес бере алады және 
жеке тұлғаны ақпараттандыра алады. Жеке тұлғаның адами құндылығы 
биологиялық, құқықтық, этикалық тұрғыда жоғары бағалануы тиіс. [9]

Адамның ағзаларын немесе тіндерін транспланттауды реттейтін негізгі 
этикалық қағидаттарды төмендегідей жіктеуге болады: 

Адамның ағза органдары (ағзаның бөлігін) және тіндерін (тін бөліктерін) 
сатуға немесе сатып алуға тиым салынған. Бұл,  ҚР № 360-VI «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» заңының 209 бабымен 
бекітілген[6]. Сонымен қатар халықаралық «Адам құқығы және биомедицина 
туралы» CETS N/216 конвенцияда адам органдарын қаржылық мақсатта 
сатуға немесе сатып алуға тиым салынған [10]. Себебі, органдарды сату 
немесе сатып алуда, әлеуметтік жағдайы төмен топ өз денсаулықтарына зиян 
келтіруі әбден мүмкін. Екіншіден, «адам саудасы», «қара базар» сынды заңға 
қайшы орталықтардың пайда болуына жол бермеу. Үшіншіден, әлемдегі 
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дамыған елдер үшін, дамудан артта қалған, мешеу елдер «арзан қол – қара 
базар орталығы» немесе «медициналық зерттеу тәжірибиесінің орталығына» 
айналу мүмкіндігі өте жоғары.  

Тірі донордан ағза органдарын транспланттау тек ерікті болуы шарт. 
Сондай-ақ тірі донор рецепиентпен генетикалық байланыста болуы міндетті. 
Мұны этикалық комиссия құрамы зерттейді [6].  Этикалық комиссия құрамы 
реципиент пен донор арасындағы генетикалық байланысты құжаттар арқылы 
нақты зерттеуі қажет, себебі, туыс емес адамдардың донор болу мәселесі, 
органдарды сату, сатып алу мәселесін туындатады. 

Әлеуетті донор денсаулығына қатысты туындайтын қиындықтар жайлы 
толық ақпараттандырылуы қажет [6]. 

Орган трансплантациясы донор өміріне моральды, психологиялық, 
биологиялық тұрғыда қауіпті болған жағдайда тыйым салынады. 

Биоэтикалық принцип міндетті түрде сақталуы шарт. «Жақсылық 
жаса», «зиян келтірме» принциптеріне донор, реципиент, дәрігер сүйенуі 
тиіс. Яғни, бір адамның өмірін ұзарту үшін, екінші бір адамның өмірін өмір 
сүруді қамтамасыз ететін процедуралардан айыруға болмайды [7]. 

Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және өзге де қызметкерлеріне 
донор және (немесе) реципиент туралы мәліметтерді жария етуге тыйым 
салынады [6].

Транспланттау үшін органдарды алуды жүзеге асыратын тұлғаға, бас 
миының біржола семуін растауға қатысуға тыйым салынады [6]. 

Донорлық органдарды бөлуде жекелеген топтардың(адамның) 
артықшылығы немесе арнайы қаржыландыру мәселесі туындамауы тиіс.  

Донорлық органдарды бөлуде үш қағидат басты назарда болуы шарт: 
донор мен реципиенттің иммунологиялық сәйкестігі (HLA), реципиент 
жағдайының дәрежесі және күту парағының кезегі. 

Моральдық тұрғыда донор ретінде келесі топ өкілдерін: әлеуметтік 
қорғалмаған, яғни баспанасыз, психиатрлық клиника пациенттерін, 
балаларды, экономикалық дамудан артта қалған мемлекет тұрғындарын 
пайдалануға жол берілмейді [10]. 

Қорытынды
Орган донорлығының құқықтық-этикалық аспектілерімен қоғамды 

ақпараттандыру өте маңызды. Еліміздегі кез-келген тұлға орган донорлығына 
қатысты туындайтын кез-келген сұраққа жауап таба алуы тиіс. Себебі, 
орган донорлығымен әлемдегі барлық адамзат бетпе-бет келеді. Орган 
донорлығының құқықтық және этикалық қағидалары биоэтикалық 
принциптер қағидатына және халықаралық «Адам құқығы және биомедицина 
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туралы» конвенцияға, ҚР № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі» туралы Кодексіне қарама-қайшы келмеуі  тиіс. 

 Орган донорлығы және трансплантология барысында аталмыш 
биоэтикалық принциптер сақталуы тиіс: зиян келтірме, жақсылық жаса, жеке 
тұлғаның дербестігі, әділеттілік. Донор мен реципиент және трансплантолог 
арасындағы байланыста толығымен биоэтикалық принцип сақталуы міндетті.

Қоғамда донор-реципиент-трансплантолог арасында биоэтикалық 
және құқықтық нормалардың сақталуы трансплантологиялық оталар 
санын көбейтуге, күту парағының кезегін жылжытуға, донор-реципиент-
трансплантолог арасындағы ресми, этикалық, коммуникациялық қарым-
қатынасты ретті, дау-дамайсыз шешуге септігін тигізеді. ҚР № 360-VI 
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы Кодексі 
еліміздегі орган донорлығына қатысты құқықтық нормаларды реттеуде 
маңызды. 
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В данной статье рассмотрены нормативно-этические 
проблемы между донором и реципиентом в сфере трансплантологии. 
Проанализированы степень сохранения биоэтических принципов 
между живым донором и реципиентом, социальное положение донора 
после трансплантации и процесс его возвращения к нормальной жизни 
в обществе.

Цель статьи – анализ нормативно-этических вопросов между 
донором и реципиентом и информирование общества о результатах 
социологического анализа закона Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения». 
Это связано с тем, что распространяемые в различных СМИ слухи о 
том, что «органы любого умершего человека изымает медицинский 
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персонал», противоречат этическим нормам и создают в обществе 
негативное отношение к донорству.

Данная статья предназначена для разрешения противоречий 
в общественном мнении относительно донорства органов, 
формирования положительного общественного восприятия 
донорства органов, а также для понимания и разрешения 
биоэтических противоречий между реципиентом-донором-врачом-
обществом.

Ключевые слова: донор, реципиент, биоэтика, этические 
принципы, HLA, трансплантология.

This article discusses the legal and ethical issues between donor 
and recipient in the field of transplantation. Also, in this article there 
are analyzed the degree of preservation of bioethical principles between 
the living donor and the recipient, the social status of the donor after 
transplantation and the process of his return to normal life in society.

The purpose of the article is to analyze the normative and ethical 
issues between the donor and the recipient and inform the society about 
the results of the sociological analysis of the Law of the Republic of 
Kazakhstan dated July 7, 2020 No. 360–VI «On the health of the people 
and the health care system». This is due to the fact that rumors spread in 
various media that «the organs of any deceased person are removed by 
medical personnel» contradict ethical norms and create a negative attitude 
towards donation in society.

This article is intended to resolve controversies in public opinion 
regarding organ donation, to form a positive public perception of organ 
donation, and to understand and resolve bioethical contradictions between 
recipient-donor-doctor-community.

Keywords: donor, recipient, bioethics, ethical principles, HLA, 
transplantology.
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