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ГКУД 

ПОЧТА АРКЫЛУУ – АЙЛЫК, ЖЫЛДЫК  ПОЧТОВАЯ – МЕСЯЧНАЯ, ГОДОВАЯ  

 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун ___2022 ж. 31.05 

№3_____ токтому менен бекитилген 
 Утверждена Постановлением Нацстаткома 

от 31.05 2022 г. №3 ___ 

 
 
ЭМДӨӨ ИШТЕРИНИН АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ЖАНА ЭМДӨӨ 

ЖҮРГҮЗҮЛГӨН АДАМДАРДЫН КОНТИНГЕНТИ 
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПРИВИВОЧНОЙ РАБОТЫ И 

КОНТИНГЕНТАХ ПРИВИТЫХ ЛИЦ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

за _____ г-ж.(г.) үчүн 

 
1. Эмдөө иштерин алып барган саламаттыкты сактоо уюмдары, 
өздөрүнүн мекемелик таандыгына жана менчиктик түрлөрүнө 
карабастан – Жергиликтүү ооруларды алдын алуу жана 
мамлекеттик санитардык –эпидемиологиялык көзөмөлдөө 
борборуна (ОААжМСЭКБ) – отчеттук мезгилден кийинки 5-күнү; 
2. Жергиликтүү ОААжМСЭКБ – аймактык ОААжМСЭКБ 
координаторуна отчеттук мезгилден кийинки 10 - күнү; 
3. Аймактык ОААжМСЭКБ координатору – Кыргыз 
Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин РЭБ на 
отчеттук мезгилден кийинки 15 - күнү; 
4.Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги 
аймактар боюнча белгиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын 
Улутстаткомуна ТАПШЫРЫШАТ 

 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
1.Организации здравоохранения, занимающиеся 
иммунопрофилактикой, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности – в территориальный Центр 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (ЦПЗиГСЭН) 5 числа после отчетного 
месяца;  
2.Территориальные ЦПЗиГСЭН – координатору ЦПЗиГСЭН по 
области 10 числа после отчетного месяца; 
3.Координатор ЦПЗиГСЭН – Республиканскому центру 
иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики 15 числа после отчетного месяца; 
4. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в разрезе 
районов и областей – Нацстаткому Кыргызской Республики в 
установленные сроки. 

 
 
 

        

Ишкана/уюмдунаталышы 
Наименование организации/предприятия   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункт) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, населенный пункт)                 (заполняется статистическим органом) 
 
Дареги (почта индекси, көчөсү,үй №)                             Телефон               E-mail (электрондук почта электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) 
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

ГКЭД 

 

 « »    20     - ж. (г.) 
Аткаруучунун аты-жөнү, телефон №        _____________________ 

Фамилия и № телефона исполнителя 
Жетекчи            ____________ 
Руководитель   фамилиясы, аты, атасынын аты      колу (подпись) 
Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары: 
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность: 

 
Телефон____________, факс____________ e-mail___________________________, Веб - сайт Нацстаткома - www.stat.kg  
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Маалымдоо: Справочно: 

 

Саптын 
коду 

 
Код 

строки 

Бардыгы, адам  
Всего, человек 

Келгендер  
Приезжие 

 

А Б 1 2 В 

Төрөлгөн балдар 1.0   Родилось детей 

анын ичинде төрөт үйүндө 1.1   в т.ч. в роддоме 

үйүндө 1.2   на дому 
АИС маалымат боюнча 1.3   по данным  АИС о рождении 

 
 

1. Календар боюнча аткарылган алдын алуу эмдөөлөр 1. Выполненные профилактические прививки в рамках календаря 
прививок 

Эмдөөлөрдүн түрү 
 

Вид прививки 

Саптын 
коду 

 
Код 

строки 

Календардын негизинде, жасалган 
эмдөөлөрдүн саны 

 
Количество прививок, сделанных в 

установленные сроки календаря 

Календардын мөөнөтүнөн 
өтүп кеткен эмдөөлөрдүн 

саны 
 

Количество прививок, 
сделанных вне сроков 

календаря 

Бардыгы 
 

Всего 

План боюнча 
Плановые 

Келгендер  
Приезжие 

А Б 1 2 3 4 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

1.0     

ВГВ – 1 «В» сарык оорусуна каршы эмдөө  
 Вакцинация против гепатита «В» 
 төрөт үйүндө / в роддоме 

1.1    х 

участкада / на участке 1.2    х 

ВГВ – 2  «В» сарык оорусуна каршы эмдөө  
 Вакцинация против гепатита «В» 

1.3    х 

ВГВ – 3 «В» сарык оорусуна каршы эмдөө  
 Вакцинация против гепатита «В» 

1.4    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

2.0     

БЦЖ - 1 Кургак учук оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против туберкулеза  
 төрөт үйүндө / в роддоме 

2.1    х 

участкада / на участке 2.2    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

3.0     

бОПВ – 1 Шал оорусуна каршы эмдөө бОПВ 
 Вакцинация против полиомиелита бОПВ 

3.1    х 

бОПВ – 2 Шал оорусуна каршы эмдөө бОПВ 
 Вакцинация против полиомиелита бОПВ 

3.2    х 

бОПВ – 3 Шал оорусуна каршы эмдөө бОПВ 
 Вакцинация против полиомиелита бОПВ 

3.3    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

4.0     

ИПВ – 1 Шал оорусуна каршы эмдөө ИПВ 
 Вакцинация против полиомиелита ИПВ 

4.1    х 

ИПВ – 2 Шал оорусуна каршы эмдөө ИПВ 
 Вакцинация против полиомиелита ИПВ 

4.2    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

5.0     

Пента – 1 ХИБ-оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против гемофильной инфекции типа В 

5.1    х 

Пента – 2  ХИБ-оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против гемофильной инфекции типа В 

5.2    х 

Пента – 3  ХИБ-оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против гемофильной инфекции типа В 

5.3    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

6.0     

АКДС-1 Кептөөргө, сеннекке каршы эмдөө
 Вакцинация против дифтерии/столбняка 

6.1    х 

АКДС-2 Кептөөргө, сеннекке каршы эмдөө
 Вакцинация против дифтерии/столбняка 

6.2    х 

АКДС-3 Кептөөргө, сеннекке каршы эмдөө
 Вакцинация против дифтерии/столбняка 

6.3    х 

АКДС-4 Кептөөргө, сеннекке каршы кайра эмдөө
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка 
 2 жаш (года) 

6.4     
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Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

7.0     

ПКВ – 1 Пневмококк - оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против пневмококковой инфекции 

7.1    х 

ПКВ – 2 Пневмококк - оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против пневмококковой инфекции 

7.2    х 

ПКВ – 3 Пневмококк - оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против пневмококковой инфекции 

7.3    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

8.0     

РВ - 1 Ротавирус оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против ротавирусной инфекции 

8.1    х 

РВ - 2 Ротавирус оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против ротавирусной инфекции 

8.2    х 

РВ - 3 Ротавирус оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против ротавирусной инфекции 

8.3    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

9.0     

АДС – 1 Кептөөргө, сеннекке каршы эмдөө 
 Вакцинация против дифтерии/столбняка 

9.1    х 

АДС - 2  Кептөөргө, сеннекке каршы эмдөө 
 Вакцинация против дифтерии/столбняка 

9.2    х 

АДС – 3 Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

9.3    х 

АДС - 4 Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка 
 6 жаш (лет) 

9.4    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

10.0     

КПК – 1 Кызамык оорусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против кори 
 1 жаш (год) 

10.1    х 

КПК - 2 Кызамык оорусуна каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против кори 
 6 жаш (лет) 

10.2    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

11.0     

ВПЧ - 1 Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против вируса папилломы человека
 11 жаш (лет) 

11.1    х 

ВПЧ - 2 Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 
 Вакцинация против вируса папилломы человека
 11 жаш (лет) 

11.2    х 

Жасалган эмдөөлөрдүн бардыгы 
Итого сделано прививок 

12.0     

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 11 жаш (лет) 

12.1    х 

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 16 жаш (лет) 

12.2    х 

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 26 жаш (лет) 

12.3    х 

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 36 жаш (лет) 

12.4    х 

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 46 жаш (лет) 

12.5    х 

АДС-М Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
 Ревакцинация против дифтерии/столбняка
 56 жаш (лет) 

12.6    х 

АДС-М Башкалар 
 Другие 

12.7     
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2. 1 жашка чейинки балдар арасында Пента-вакцина (АКДС-ВГВ-Хиб) 
боюнча медициналык  бошотуулардын саны 

2. Количество медицинских отводов по Пента-вакцине  
(АКДС-ВГВ-Хиб) среди детей до 1 года 

Эмдөөлөрдүн түрү 
Вид прививки 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Медициналык бошотуулар 
Количество медицинских отводов 

Бардыгы 
Всего 

Убактылуу 
Временных 

Узакка 
Длительных 

Дайыма 
Постоянных 

А Б 1 2 3 4 

Пента – 1 (АКДС-ВГВ-Хиб) 1.0     

Пента – 2 (АКДС-ВГВ-Хиб) 1.1     

Пента – 3 (АКДС-ВГВ-Хиб) 1.2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 14 жашка чейинки балдардын арасында эмдөөдөн баш тартуулардын саны 
3. Количество отказов от профилактических прививок среди детей до 14 

лет 

Жашы 
Возраст 

Сапты
н коду 
Код 

строки 

Алдын алуу эмдөөдөн 
бащ тартуунун саны  
Общее количество 

отказов от 
профпрививок 

Алдын алуу эмдөөлөрдөн баш тартуу санынын себептери боюнча: 
Количество отказов от профпрививок по причине: 

шектенүү коопсуздук 
эмдөөгө  

сомнения в 
безопасности 
иммунизации 

диний көз караш 
боюнча 

религиозных 
взглядов 

эмдөөнүн пайдасы жөнүндө 
маалыматтары жоктугу  

отсутствие информации о 
пользе иммунизации 

Башка 
себептер 
другие 

причины 

лиц лиц лиц лиц лиц 

А Б 1 2 3 4 5 

1 жашка чейин / до 1 года 1.0      

1 – 5 лет 1.1      

6 – 10 лет 1.2      

11-14 лет 1.3      

Бардык / Всего 2.0      

 
 

4. Эпидемиологиялык көрсөтүүлөр боюнча эмдөөлөр 4. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям 

Эмдөөлөрдүн түрү 
Вид прививки 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Жасалган эмдөөлөрдүн саны, жашка карата 
Количество сделанных прививок по возрасту, лет 

Бардыгы 
Всего 

16 17 18-28 29-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 
90 жаштан 

өйдө 
старше 90 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

COVID-19 - 1 1.0            

COVID-19 - 2 2.0            

COVID-19 - 3 3.0            
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5. Эмдөөлөрдүн чыгымы (доза менен) 5. Расход вакцины (в дозах) 

Эмдөөлөрдүн түрү  
Виды вакцин 

Сапт
ын 

коду 
 

Код 
строк

и 

Отчеттук 
мезгилдин 
башына 
карата 
калдык 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Алынды 
Получен

о 

Берилди 
Выдано 

Чыгым 
Расход 

Чыгымдын 
көрсөткүчү 
Показатель 

расхода 
вакцины 

Эсептен 
чыгарылды 
Списано 

Остаток 

ОЗ 
ПМСП 

Склад 
рай/гор 
ЦПЗиГ
СЭН 

Склад 
ЦПЗи 

ГСЭН по 
области 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«В»-сарык оорусуна каршы 
вакцинасы. 
Вакцина против гепатита «В» 

1.0                   

БЦЖ-кургак учукка каршы 
вакцинасы 
Вакцина против туберкулеза 

2.0                   

бОПВ-шал оорусуна каршы 
вакцинасы 
Вакцина против полиомиелита 
бОПВ 

3.0                   

ИПВ-шал оорусуна каршы 
вакцинасы 
Вакцина против полиомиелита 
ИПВ 

4.0                   

АКДС-кептөөргө, сеннекке 
каршы вакцинасы 
Вакцина против 
дифтерии/столбняка 

5.0                   

АДС-кептөөргө, сеннекке каршы 
вакцинасы 
Вакцина против 
дифтерии/столбняка 

6.0                   

АДСМ-кептөөргө/сенекке каршы 
кайра вакцинасы 
Вакцина против 
дифтерии/столбняка 

7.0                   

Пента (АКДС-ВГВ-Хиб) Хиб-
оорусуна каршы вакцинасы. 
Вакцина против гемофильной 
инфекции типа В 

8.0                   

ПКВ-пневмококк оорусуна 
каршы вакцинасы 
Вакцина против пневмококковой 
инфекции 

9.0                   

КПК- кызамык оорусуна каршы 
вакцинасы 
Вакцина против кори 

10.0                   

РВ-ротавирус оорусуна каршы 
вакцинасы 
 Вакцина против ротавирусной 
инфекции 

11.0                   

ВПЧ- адамдын папиллома 
вирусуна каршы вакцинасы. 
Вакцина против вируса 
папилломы человека 

12.0          

0,1 мл. шприцтер (БЦЖ). 
Шприцы 0,1 мл. (БЦЖ). 

13.0                   

БЦЖ-вакцинаны аралаштыруу 
үчүн 2 мл. Шприцы 2 мл.для 
разведения БЦЖ 

14.0                   

СБ 0,5 мл. шприцтер. 
Щприцы СБ 0,5 мл. 

15.0                   

Аралаштыруу үчүн 5 мл. 
шприцтер. 
Шприцы 5 мл.для разведения. 

16.0                   

КБУ (даана). 
КБУ (штук). 

17.0                   

Башкалар. 
Другие. 

18.0                   

СБ 0,5 мл. шприцтер COVID-19. 
Щприцы СБ 0,5 мл. COVID-19. 

19.0          

COVID-19. 20.0          
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6. Эмдөөгө тийиштүү максаттуу топтору 6. Целевые группы подлежащие к иммунизации 

Жашы 
Возраст 

Эмдөөнүн түрү 
Вид прививки 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Эмдөөгө тийиштүү адамдардын 
максаттуу тобу 

Число лиц целевой группы, 
подлежащих к иммунизацию 

Эмделди 
Привито 

План боюнча 
пайызы 

Процент по 
плану 

План боюнча 
По плану * 

Келгендер 
Приезжие 

План боюнча 
По плану 

Келгендер 
Приезжие 

А Б В 1 2 3 4 5 

1 жашка 
чейинки 
балдар 

 
 
 

Дети в 
возрасте 
до 1 года 

«В» сарык оорусуна каршы эмдөө Вакцинация 
против гепатита «В» 

1.0      

Кургак учук оорусуна каршы эмдөө  
Вакцинация против туберкулеза 

1.1      

Шал оорусуна каршы эмдөө бОПВ 
Вакцинация против полиомиелита бОПВ 

1.2      

Шал оорусуна каршы эмдөө ИПВ 
Вакцинация против полиомиелита ИПВ 

1.3      

Кептөөр/сенек оорусуна  каршы эмдөө   
Вакцинация против дифтерии / столбняка 

1.4      

Көк жөтөл оорусуна каршы эмдөө     
Вакцинация против коклюша 

1.5      

ХИБ-оорусуна каршы эмдөө              
Вакцинация против гемофильной инфекции 
типа В 

1.6      

Пневмококк- оорусуна каршы эмдөө 
Вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

1.7      

Ротавирус оорусуна каршы эмдөө 
Вакцинация против Ротавирусной инфекции  

1.8      

1 жаш 
(год) 

Кызамык оорусуна каршы эмдөө Вакцинация 
против кори 

2.0      

Кызылча оорусуна каршы эмдөө  Вакцинация 
против краснухи 

2.1      

Тепки оорусуна каршы эмдөө       
Вакцинация против эпидпаротита 

2.2      

Пневмококк - оорусуна каршы эмдөө 
Вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

2.3      

2 жаш 
(года) 

Кептөөргө, сеннекке каршы кайра эмдөө/ 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

3.0      

Көк жөтөлгө каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против коклюша 

3.1      

6 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

4.0      

Кызамык оорусуна каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против кори 

4.1      

Кызылча оорусуна каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против краснухи 

4.2      

Тепки оорусуна каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против эпидпаротита 

4.3      

11 жаш 
(лет) 

Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө 
Вакцинация против папилломы человека 

5.0      

11 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

6.0      

16 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

7.0      

26 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

8.0      

36 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө  
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

9.0      

46 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө 
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

10.0      

56 жаш 
(лет) 

Кептөөргө/сенекке каршы кайра эмдөө  
Ревакцинация против дифтерии/столбняка 

11.0      

*Эскертүү, план боюнча – тейленген административдик аймакта. 
* Примечание, по плану – на обслуживаемой административной территории. 


