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МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ ЖѲНҮНДѲ  

ОТЧЕТ 

 
О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ,  
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1.ТѲРѲЙ ТУРГАН, ТѲРѲГѲН АЯЛДАР ЖАНА ЖАӉЫ   
ТЈРЈЛГЈН БАЛДАР ЖѲНҮНДѲ МААЛЫМАТТАР 

1. СВЕДЕНИЯ О РОЖЕНИЦАХ, РОДИЛЬНИЦАХ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

                          
 

Кѳрсѳткүчтүн аталышы 
 

Саптын 
коду 
Код          

строки 

Бардыгы 
Всего Наименование показателя 

А Б 1 А 
Отчеттук мезгилдин башында ҮДТнын байкоосунда 
болгон 1.0  Состояло под наблюдением ГСВ на начало 

отчетного периода 

Отчеттук мезгил ичинде ҮДТнын байкоосуна ѳткѳн  2.0  Поступило под наблюдение ГСВ в течении 
отчетного периода 

Отчеттук жылда кош бойлуулугу бүткѳн (жылдын 
башында байкоодо турган жана отчеттук жылда 
байкоого алынгандардын санынын ичинен) - бардыгы 

3.0 
 В отчетном году закончили беременность (из числа 

состоящих под наблюдение на начало года и 
поступивших под наблюдение в отчетном году) - всего 

    мѳѳнѳтүндѳ тѳрѳгѳн 3.1  
    родами в срок 

    мѳѳнѳтүнѳн эрте тѳрѳгѳн 3.2  
    преждевременными родами 

    бойдон алдыруу (ѳзүнѳн ѳзү бойдон түшүү жана  
    медициналык кѳрсѳткүчтѳр боюнча бойдон алдыруу) 3.3      абортами (самопроизвольными  

      и по медицинским показаниями) 
Отчеттук жылда кош бойлуулук мезгили бүткѳндѳрдүн 
жалпы санынын ичинен, тѳмѳнкү оорулар менен ооруганы 4.0  Из общего числа лиц, закончивших беременность, 

страдали 

шишиктер, протеинурия, гипертензиялык бузулуу 4.1     отеки, протеинурия, гипертензивные   
     расстройства 

    кан айлануу системасынын оорулары 4.2     болезнями системы кровообращения 

    кант диабети 4.3     сахарным диабетом 

    сийдик бѳлүп чыгаруучу жыныс системасынын оорулары 4.4     болезнями мочеполовой системы 

    кош бойлуулук учурундагы венанын оорулары 4.5     венозными осложнениями при беременности 

    кан аздуулук 4.6     анемией 
Кош бойлуулукка жана тѳрѳткѳ байланышпаган 
оорулар: 5.0  Заболеваниями, не зависящими от беременности и 

родов: 
    кан аздуулук 5.1      анемией 
    сийдик бѳлүп чыгаруучу жыныс  
      системасынын оорулары 5.2  

    болезнями мочеполовой системы    
    кан айлануу системасынын оорулары 5.3      болезнями системы кровообращения 
    кант диабети 5.4      сахарным диабетом 
Тѳрѳттүн бардыгы (22-27 жумалык тѳрѳттѳрдү 
кошкондо) 6.0  Родов всего (включая роды в сроке беременности 

22-27 недель) 
анын ичинде мөөнөтүнө жетпей төрөгөндөр 6.1   в том числе преждевременных родов 
         тѳрѳт бѳлүмүнѳн тышкары  
          тѳрѳгѳн аялдар 6.2              женщин, родивших вне 

            родильного отделения 
Тѳрѳттү кыйындаткан оорулар (тѳрѳттүн жана тѳрѳттѳн 
кийинки мезгилдин кыйындашы) 

7.0 
 

 Заболевания, осложнившие роды (осложнения 
родов и послеродового периода) 

сийдик бѳлүп чыгаруучу жыныс  
      системасынын оорулары 7.1  

   болезнями мочеполовой системы               
баланын тонунун бѳлүнүшүнѳ жана жайланышына 
байланыштуу кан агуу 7.2     кровотечением в связи с отслойкой и  

    предлежанием плаценты 

   кан аздуулук 7.3     анемией 

    кан айлануу системасынын оорулары 7.4    болезнями системы кровообращения 

    тѳрѳт ишмердигинин аномалиясы 7.5    аномалиями родовой деятельности 
  жыныс мүчѳ менен арткы тешиктин  
   ортосундагы аралыктын айрылышы 7.6  

  разрывами промежностей III ст. 

  жатындын айрылып кетиши 7.7    разрывами матки 

  тон түшкѳндѳ жана тѳрѳттѳн кийинки кан агуу 7.8    кровотечением в последовом и послеродовом периоде 

  сепсис 7.9    сепсисом 

  кант диабети   7.10    сахарным диабетом 
алардын ичинен:шишиктер, протеинурия, гипертензиялык 
бузулуу 7.11  

  отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства 

  вена оорулары   7.12    венозными осложнениями 

Жаңы тѳрѳлгѳндѳр жѳнүндѳ маалыматтар 8.0  Сведения о новорожденных 
Тирүү тѳрѳлгѳнү (кош бойлуулуктун 22-27 жумалык 
мѳѳнѳтүндѳ эле тѳрѳлгѳндѳрдү кошкондо), бардыгы 8.1  Родилось живыми (включая родившихся в сроке 

беременности 22-27 недель), всего 
    анын ичинен мѳѳнѳтүнүн эрте тѳрѳлгѳндѳр 
     (мѳѳнѳтүнѳ жетпеген) 

8.1.1     из них родилось ранее срока  
      (недоношенных) 

      тѳрѳт бѳлүмүнѳн тышкары тирүү тѳрѳлгѳндѳр 
8.1.2  

      родилось живыми вне родильного отделения   

Ѳлүү тѳрѳлгѳндѳр, бардыгы 
8.2.  

Родилось мертвыми, всего   
    анын ичинен мѳѳнѳтүнѳн эрте тѳрѳлгѳндѳр  
     (мѳѳнѳтүнѳ жетпеген) 

8.2.1     из них родилось ранее срока  
     (недоношенных) 
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II. ТИРҮҮ ЖАНА ѲЛҮҮ ТѲРѲЛГѲНДѲРДҮН ТѲРѲЛГѲНДѲГҮ 
САЛМАГЫ БОЮНЧА БѲЛҮШТҮРҮҮ (КОШ БОЙЛУУЛУКТУН           
22-27 ЖУМАЛЫК МѲѲНѲТҮНДѲ ТѲРѲЛГѲНДѲРДҮ (КОШКОНДО)                                                                                                               

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ ПО 
МАССЕ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ (ВКЛЮЧАЯ РОДИВШИХСЯ В 
СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 22-27 НЕДЕЛЬ) 

                 
      

Аталышы 

  
Саптын 

коду 
Код 

строки 

Тѳрѳлгѳндѳгү салмагы, грамм 
Масса тела при рождении, граммов 

Наименование 
                    

1000ден аз 
(500-999) 

менее 1000 
(500-999) 

                       
1000ден 

1499га чейин 
от 1000 до 

1499 

                            
1500дѳн 

2499га чейин 
от 1500 до 

2499 

                                
2500дѳн жана 
андан ашык 

от 2500 и более 

     
Бардыгы 

 
всего 

А В 1 2 3 4 5 А 
Тирүү тѳрѳлгѳндѳр 1.0      Родилось живыми 
анын ичинен  
   ѳлгѳнү, бардыгы 2.0      из них  

   умерло, всего 
анын ичинде  
    алгачкы 0-6 суткада 3.0      в том числе 

    в первые 0-6 суток 
 

 
 
 
III. ЖАҢЫ ТѲРѲЛГѲНДѲРДҮН ООРУЛАРЫ                                                                           III. ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Кѳрсѳткүчтүн  
аталышы 

 

                       
Саптын 

коду 
 

Код    
строки 

Оорулуу болуп тѳрѳлгѳнү жана жаңы тѳрѳлгѳндѳрдүн 
ооруп калганы, тѳмѳнкү салмакта тѳрѳлгѳндѳр 
Родилось больным и заболело новорожденных, 

родившихся с весом 

 
 

Наименование  
показателя 

1500-2499 грамм 
 

1500-2499 граммов 

2500 грамм жана андан ашык 
 

2500 граммов и более 
А В 1 2 А 

Бардык балдар 1.0   Всего детей 
анын ичинде тѳмѳнкү оорулар менен 
ооругандар: 

2.0   в том числе с заболеваниями: 

ѳткүр респиратордук инфекциялар 2.1.   острые респираторные инфекции 
пневмония 2.2.   пневмония 
тери жана тери астындагы клетчатка 
инфекциясы 

2.3.   инфекции кожи и подкожной 
клетчатки 

тубаса аномалия 2.4.   врожденные аномалии 
баш сѳѳктѳгү тѳрѳттѳ алынган 
жаракат  

2.5.   внутричерепная родовая травма 

тѳрѳт учурунда алынган башка 
жаракаттар 

2.6.   другие родовые травмы 

жатын ичиндеги гипоксия жана тѳрѳт 
учурундагы асфиксия 

2.7.   внутриматочная гипоксия и 
асфиксия при родах 

дем алуу органдарынын бузулуу 
синдрому жана башка респиратордук 
абал 

2.8.   синдром дыхательных 
расстройств и другие 
респираторные состояния 

перинаталдык мезгилде тийиштүү 
спецификалык инфекциялар 

2.9.   инфекции, специфические для 
перинатального периода 

аныны ичинде  
 жаңы тѳрѳлгѳндѳрдүн сепсиси 

2.9.1    в том числе  
  сепсис новорожденных 

иммунизацияга шартталган 
гемолитикалык оору 

2.10.   гемолитическая болезнь, 
обусловленная иммунизацией 

түйүлдүктүн жана жаңы тѳрѳлгѳн 
баланын башка оорулары 

2.11.   прочие болезни плода и 
новорожденного 
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