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РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјніндј» Мыйзамына ылайык»  
Купуялуулугуна кепилдик берилет 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об официальной статистике» 
Конфиденциальность гарантируется 

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун 
сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти 
тартууга алып келет 

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение 
конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством  
Кыргызской Республики 

 

6123146 

         ГКУД 
 
 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2020-ж. 24 июль № 6 - токтому менен 
бекитилген  

  Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики 
   от  24.07.2020г. № 6 

 

 20____-ж. СТАЦИОНАРДЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА ЗА 20____ г. 
 

Оорукана уюмдары, стационарлары, диспансерлери, төрөт үйлөрү, улуттук борборлордун жана ИИИдын 
клиникалары – облустук медициналык-маалыматтык борборлору 5-январда; облустук медициналык-
маалыматтык борборлору жыйынтыктоочу отчетту белгиленген мөөнөттө – Кыргыз Республикасынын 
Саламаттыкты сактоо министрлигине; Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги 
жана башка министрликтер, ведомстволор облустар жана райондор боюнча жыйынтыктоочу отчетту 5-
мартта - Кыргыз Республикасынын Улутстстакомуна ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ больничные организации, стационары, диспансеры, родильные 
дома, клиники национальных центров и НИИ – областным медико-информационным 
центрам  5-го января; областные медико-информационные центры  сводный отчет - 
Минздраву Кыргызской  Республики в  установленные  последним  сроки; Минздрав 
Кыргызской  Республики и другие министерства, ведомства сводные отчеты в разрезе 
областей и районов   –  5 марта Нацстаткому Кыргызской Республики 

 

         
Ишкана, уюмдун аталышы                                                                                                                                                                                                                                                                            ОКПО 
Наименование предприятия, организации   
               

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)                                                                                                                                                                                   СОАТО  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)   

Территория (область, район, город, нас. 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  (ФИО)                                                          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  
 

№ 14 ФОРМАСЫ   ФОРМА №-14 
                                                                                                                                                                                                                                                            

 ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ 
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1. Стационардагы оорулуу адамдардын курамы, дарылоонун мөөнөтү жана жыйынтыгы                                                                           1. Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения     
 

Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Оорулардын - бардыгы 
Болезни - всего  1.0  

              

  анын  ичинен аялдар 
  из них лиц женского пола 1.1  

              

Жугуштуу жана мите оорулары 
Инфекционные и  
 паразитарные болезни 

2.0 A 00-B 99,  
U 07                

 2.0 сабынан ичеги инфекциясы 
 из строки 2.0  кишечные инфекции 

2.1 A00-A09               

кургак учук 
туберкулез 2.2 A15-A19               

 анын ичинде: 
 дем алуу органдарынын кургак учугу 
 в том числе: 
   туберкулез органов дыхания 

2.3 A15-A16               

бруцеллез 2.4 А23               

сепсис 2.5 A40-A41               
вирустук  гепатит 
вирусный  гепатит 2.6 B15-B19               

а. и. өнөкөт  вирустук  В  гепатити дельта-
агент  менен 
 в т.ч. хронический вирусный  
гепатит В с дельта-агентом 

2.7 В18.0                

өнөкөт вирустук В гепатити дельта-
агенти жок  
хронический вирусный гепатит В  
без дельта-агентом 

2.8 В18.1               

өнөкөт вирустук С гепатит     
хронический вирусный гепатит С 2.9 В18.2               

башка өнөкөттүү вирустук гепатиттер  
другие хронические вирусные гепатиты 2.10 В18.8, В18.9               

цитомегаловирустук оорулар 
цитомегаловирусная болезнь 2.11 В25               

COVID-19 
COVID-19 2.12 U07               

а.и.: COVID-19, лабораториялык 
текшеруудон тастыкталган  
в т.ч. COVID-19, подтвержденный 
лабораторными исследованиями 

2.13 U07.1             
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

COVID-19, клинико-
эпидемиологиялык тастыкталган 
COVID-19, подтвержденный 
клинико-эпидемиологически 
 

2.14 U07.2             

  

башкалар 
 прочие 2.15                

Шишик оорулары 
Новообразования 

3.0 C00-D48               

анын ичинен: коркунучтуу шишик  
оорулары 
 из них:   злокачественные  
новообразования  

3.1 C00-C97               

жатындын лейомиомасы 
лейомиома матки  

3.2 D25          Х   Х Х 

башкалар 
прочие 

3.3                

Канды пайда кылуучу 
органдардын кан оорулары  жана 
иммундук  механизмдеги  айрым 
бузулуулар  
Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм 

4.0 D50-D89               

 анын ичинен:  
  канда темирдин  жетишсиздиги 
 из них:  
 железодефицитная анемия 

4.1 D50               

анын ичинен аялдар 
в т.ч лиц женского пола 

4.2                

апластикалык кан аздуулук  
апластическая анемия 

4.3 D60-D61               

гемофилия  4.4 D66,67,68.0-
68.1,68.4               

башкалар 
прочие 4.5                

Эндокриндик система оорулары, 
тамактануунун жана зат 
алмашуунун  бузулушу 
Болезни  эндокринной системы,  
расстройства  питания и 
нарушение обмена веществ 

5.0  
E00-E90               

эндемикалык зоб 
эндемический зоб 5.1 E01          Х  Х Х Х 
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

  алардын ичинен аялдар 
  из них лиц женского пола 5.2           Х  Х Х Х 

кант диабети 
сахарный диабет     

5.3 E10-E14               

а.и. инсулинге муктаж болгон 
       в т.ч. инсулинозависимый 5.4 Е10               

а.и. катуу белоктук-энергетикалык 
жетишсиздик (курч алсыроо) 

тяжелая белково-энергетическая 
недостаточность (острое истощение) 

5.5 Е43               

Семирүү, 
ожирение 5.6 E66          Х  Х Х Х 

башка  эндокриндик 
бездердин  бузулуулар 
нарушения деятельности 
других эндокринных желез 

5.7 Е20-Е35.8               

Башкалар,  прочие 5.8                

Психикалык жактан жана жүрүм-
турумдун бузулуусу 
Психические расстройства и 
расстройства поведения 

6.0 F00-F99             

  

  а.и. психикалык активдүү заттарын 
колдонууга байланыштуу 
психиканын жүрүм–турумдун 
бузулушунун оору-сыркоо 
 в т.ч. психические расстройства и 
расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных 
веществ 

6.1 F10- F19 

         

Х 

  

Х  

 кумар оюндарына патологиялык 
кызыгуу,   патологическое влечение к 
азартным играм 

6.2 F63.0 
  

Х Х 
  

Х Х 
 

Х  Х Х Х 

аутизм 6.3 F84.0, F84.1   Х Х   Х Х  Х  Х Х Х 

башкалар 
прочие 6.4                

Нерв системасынын оорулары 
Болезни нервной системы 7.0 G00-G99          

     
 а.и.:        дистония 
 из них:   дистония 7.1 G24          Х  Х Х Х 

Уйку учурунда апноэ (дем алуунун 
токтолушу),  
апноэ во сне 

7.2 G47.3 
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

айрым  нервтердин,  нерв 
тамырчалардын  жана чатыштардын 
бузулуусу 
поражения отдельных нервов, 
нервных корешков и сплетений 

7.3 G50-G59 

         

     

 балдардын церебралдык шал оорусу 
жана башка паралитикалык 
синдромдор 
 детский церебральный паралич и 
другие паралитические синдромы 

7.4 
 

G80-G83 

         

     

башкалар 
прочие 7.5  

              

Көз жана ага тийиштүү 
бөлүктөрдүн оорусу 
Болезни глаза и его придатков 

8.0 H00-H59 
         

     

катаракта 8.1 H25-H26 
         Х  Х Х Х 

    
глаукома 8.2 H40-H42 

         
Х  Х Х Х 

башкалар 
прочие 8.3  

         
     

Кулактын  жана чыкый  сөөгүнүн 
оорусу 
Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

9.0 H60-H95 

         

     
Кан айлануу  системасынын 
оорулары 
Болезни системы кровообращения 

10.0 I00-I99             
  

   алардын ичинен:   активдүү фазадагы  
ревматизм (хореяны  кошкондо) 
из них: ревматизм в активной фазе 
   (включая хорею) 

10.1 I00-I02          Х   Х  

  жүрөктүн  өнөкөт  ревматикалык 
оорулары 
хронические ревматические 
 болезни сердца 

10.2 I05-I09          Х   Х  

а.и. митралдык, аорта клапанынын 
оорулары 
из них болезни митрального, 
аортального клапана 

10.3  
I05-I06          Х   Х  

гипертония оорусу, бардыгы 
гипертоническая болезнь - всего  

10.4 I10-I15          Х  Х Х Х 
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

а.и. ооруга бута болгон органдарын 
жабырлантуучу  гипертониялык оору 
в т.ч. гипертоническая болезнь  
с поражением органов  мишений 

10.5  
I11-I13         Х Х Х Х Х Х 

жүрөктүн  ишемикалык  оору  
ишемическая болезнь сердца  10.6 I20-I25         Х Х Х Х Х Х 

стенокардия  10.7 I20         Х Х Х Х Х Х 
анын ичинен:  туруктуу эмес 
стенокардия                                            
в т.ч. нестабильная стенокардия 

10.8 I20.0         Х Х Х Х Х Х 

  миокарддын  өткүр  инфаркты  
  острый  инфаркт  миокарда 

10.9 I21         Х Х Х Х Х Х 

  а.и. миокарддын  өткүр 
  субэндокардиалдык  
  инфаркты  (Q  толкундуу  эмес) 
  в т.ч.: острый  субэндокардиальный  
  инфаркт  миокарда  (не Q волновой) 

10.10 I21.4         Х Х Х Х Х Х 

    миокарддын кайталанган нфаркты  
    повторный инфаркт миокарда 10.11 I 22         Х Х Х Х Х Х 

а.и. миокарддын  топтолушу белгисиз 
кайталган  инфаркты  (Q  толкундуу 
эмес субэндокардиалдык  инфаркты) 
в т. ч.: повторный  инфаркт  миокарда 
не уточненной локализации 
(субэндокардиальный  инфаркт 
миокарда не Q волновой) 

10.12 I 22.9         Х Х Х Х Х Х 

жүрөктүн  ишемикалык  оорусунун 
башка өткүр түрлөрү 
другие формы острой ишемической  
болезни  сердца 

10.13  
I 24         Х Х Х Х Х Х 

   анын ичинен:  жүрөктүн 
ишемикалык  оорусунун  башка 
түрлөрү  (ОИМ + постинфарктык 
стенокардия) 
  в том числе: другие формы 
ишемической болезни  сердца (ОИМ 
+ постинфарктная стенокардия) 

10.14 I24.8         Х Х Х Х Х Х 

жүрөктүн  өнөкөт   ишемикалык 
ооруларынын  башка  түрлөрү 
другие формы  хронической 
ишемической болезни  сердца 

10.15 I23, I25         Х Х Х Х Х Х 

 өпкө артериясындагы 
тромбоэмболия 
 тромбоэмболия легочной артерии 

10.16 I26               
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

митралдык клапандын пролапсы 
пролапс митрального клапана 10.17 I34.1               

цереброваскулярдык  оорулар 
цереброваскулярные  болезни 10.18 I60-I69          Х   Х  

а.и.:          геморрагиялык  инсульт                     
из них:     геморрагический  инсульт 10.19  

I60-I62          Х   Х  

 ишемикалык  инсульт 
 ишемический инсульт 

10.20 I63          Х   Х  

 такталбаган инсульт 
 неуточненный инсульт 

10.21 I64          Х   Х  

башка цереброваскулярдык  оорулар 
другие цереброваскулярные  болезни 10.22 I67         Х Х Х Х Х Х 

башка периферикалык кан 
тамырлардын оорусу 
 другие болезни периферических 
сосудов 

10.23 173               

буттун сырткы кан тамырларынын 
тромбофлебитти жана флебитти 
флебит, тромбофлебит поверхностных 
сосудов нижних конечностей 

10.24 I80.0               

буттун ички терең кан 
тамырларынын тромбофлебитти 
жана флебитти 
 флебит, тромбофлеблит других 
глубоких сосудов нижних конечностей 

10.25 I80.2               

буттун варикоздук тамырлар кеңейиши 
варикозное расширение вен нижних 
конечностей 

10.26 I83               

башкалар 
прочие  10.27                
Дем алуу органдарынын оорулары 
Болезни органов дыхания 

11.0 J00-J99 
              

алардын ичинен: ѳйдѳңкү дем алуу 
жолдорунун ѳткүр респиратордук 
инфекциясы 

  из них: острые респираторные 
инфекции верхних дыхательных 
путей 

11.1  
J00-J06 

              

 пневмония 11.2 J12-J18               
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

ылдыйкы дем алуу жолдорунун өткүр 
респиратордук  инфекциясы 

  острые респираторные инфекции 
нижних дыхательных  путей 

11.3 J20-J22               

Ѳнѳкѳткѳ  айланган жана 
аныкталбаган бронхит, эмфизема 
 бронхит хронический и 
неуточненный, эмфизема  

11.4 J40-J43          Х   Х  

Ѳпкѳнүн башка ѳнѳкѳткѳ айланган  
обструктивдик оорулары 
другие хронические обструктивные 
болезни легких 

11.5 J44 

  

       Х   Х  

бронхиалдык астма  
бронхиальная астма 11.6 J45               

астматикалык статус  
астматический статус 11.7 J46               

башкалар 
  прочие 11.8                

Тамак сиңирүүчү  органдардын 
оорулары 
Болезни  органов  пищеварения 

12.0 K00-K93               

алардын  ичинен: ашказандын жана 
он эки эли ичегинин жарасы 
из них:  язва желудка и  
 двенадцатиперстной кишки 

12.1 K25, K26          Х   Х  

 гастрит менен дуоденит 
 гастрит и дуоденит 12.2 K29               

 перитонит 12.3 K65               
боордун иштешинин жетишсиздиги 
печеночная  недостаточность 12.4 K72               

 гепатит 12.5 K73               
 цирроздор 
 циррозы 12.6 K74          Х   Х  

өттүн жана өт чыгаруучу түтүктүн 
оорулары 
болезни желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 

12.7 K80-K83               

башкалар 
прочие 12.8                

Теринин  жана  тери  астындагы 
клетчатканын  оорулары 
Болезни  кожи  и  подкожной 
клетчатки 

13.0 L00-L99               
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

Булчуң-сѳѳк системасынын жана 
бириктирүү ткандарынын 
оорулары 
Болезни  костно-мышечной 
системы и  соединительной  ткани 

14.0 M00-M99               

алардын  ичинен: ревматоиддик 
артрит 
из них:  ревматоидный  артрит  

14.1 M05-M14  
         Х   Х  

бириккен  ткандын  диффузиялык 
оорулары,  алкилозиралоочу 
спондилит 
диффузные  заболевания 
соединительной  ткани, 
алкилозирующий  спондилит 

14.2 М30-М36, 
М45 

              

башкалар 
прочие 14.3                

Жыныстык заара системасынын 
оорулары 
Болезни  мочеполовой системы 

15.0 N00-N99               

   
а.и бѳйрѳктүн жана сийдик бѳлүп 
 чыгаруучу органдар системасынын 
оорулары 
из них: болезни почек и органов  
мочевыделительной системы 

15.1 N00-N39               

  анын ичинде: өткүр гломерулонефрит 
   в том числе: острый гломерулонефрит 

15.2 N00-N01               

өнөкөт  гломерулонефрит 
   хронический  гломерулонефрит 

15.3 N03          Х   Х  

өткүр  пиелонефрит 

острый  пиелонефрит 
15.4 N10               

өнөкөт  пиелонефрит 
хронический  пиелонефрит 

15.5 N11          Х   Х  

  бѳйрѳктүн иштешинин ѳткүр 
бузулушу 

острая  почечная  недостаточность 
15.6 N17               

бөйрөктүн иштешинин өнөкөткө 
айланган  жетишсиздиги                                                     
хроническая  почечная недостаточность 

15.7 N18          Х   Х  
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

бөйрөктө жана заара чыгаруучу 
түтүкчөлөрүндө  пайда  болгон  таш  
камни  почек  и  мочеточника 

15.8 N20-N23          Х   Х  

аялдардын  кичи  жамбаш сөөгүнүн 
сезгенген оорулары 
воспалительные болезни органов 
малого таза у женщин 

15.9 N70-N77.8          Х   Х  

аялдардын  жыныс мүчөлөрүнүн 
сезгенбеген оорулары 
невоспалительные  болезни  женских 
половых  органов 

15.10 N80-N90          Х   Х  

айыздын бузулушу  нарушение  
менструального  цикла 15.11 N91-N95.9          Х  Х Х Х 

 аялдардын  тукумсуздугу 
 женское  бесплодие 

15.12 N97.0-
N97.9         Х Х Х Х Х Х 

башкалар 
прочие 

15.13                

Кош бойлуу, төрөт жана төрөттөн 
кийинки  мезгил 

Беременность, роды  и 
послеродовой  период 

16.0 O00-O99          Х   Х  

Пузырный занос 16.1 O01          Х   Х  

алардын  ичинен: шишиктер,  
протеинурия, гипертензиялык  
бузулуу, из них: отеки, протеинурия,  
гипертензивные расстройства  

16.2 O10-O16          Х   Х  

Кош бойлуулуктун веноздук 
татаалдыгы 

 Венозные осложнения беременности 
16.3 О22               

төрөт жана өз алдынча  төрөө  (өз 
маалында төрөткө – минималдуу 
жардам  көрсөтүлгөн  же такыр 
жардам көрсөтүлбөгөн  учурларды 
кошкондо) 
роды, самопроизвольное 
родоразрешение (включены случаи с 
минимальной помощью или без нее – 
нормальные роды) 

16.4 O80,O84.0          Х   Х  

төрөттѳн кийинки сепсис 
послеродовой сепсис 

16.5 O85          Х   Х  
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

башкалар 
прочие 16.6           Х   Х  

Перинаталдык мезгилде  пайда 
болуучу айрым абалдар 
Отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном 
периоде 

17.0 P00-P96 Х Х Х Х Х Х Х Х       

перинаталдык мезгилге  мүнөздүү 
жугуштуу  оорулар 
инфекционные болезни, 
специфичные для перинатального 
периода 

17.1 P35-P39 Х Х Х Х Х Х Х Х       

а.и. тубаса  цитомегавирусттук 
инфекциясы  
в т. ч. врожденная 
цитомегаловирусная инфекция 

17.2 Р35.1 Х Х Х Х Х Х Х Х       

башкалар 
прочие 17.3  Х Х Х Х Х Х Х Х       

Тубаса бузулуулар (өнүгүүнүн 
жетишпестиги) 
Врожденные аномалии  (пороки 
развития) 

18.0 Q00-Q99               

анын ичинде: 
 нерв системасынын тубаса аномалиясы 
в.том  числе: врожденные аномалии 
развития нервной системы 

18.1 Q00-Q07               

кан айлануу системасынын тубаса 
аномалиясы  
врожденные аномалии системы 
кровообращения 

18.2 Q20-Q28               

а.и.жүрѳктүн тубаса аномалиясы  
из них врожденные аномалии сердца 

18.2.1 Q20-Q24               

жырык таңдай жана эриндер 
расщелина  губы  и нёба 18.3 Q35-Q37            Х Х Х 

тамак сиңирүү органдарынын тубаса 
аномалиясы  
другие врожденные анамалии 
органов пищеварения 

18.4 Q38-Q45               

башкалар 
прочие 18.5                

Симптомдор, белгилер жана так 
белгиленбеген абалдар 

 Симптомы,  признаки  и  неточно 
обозначенные  состояния 

19.0 R00-R99               
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Класстардын жана айрым 
оорулардын аталышы 

Название классов и отдельных 
болезней 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

стро- 
ки 

10-каралуудагы 
ОЭК боюнча 

шифр 
Шифр 
МКБ X 

пересмотра 

Улуу адамдар (18 жаш жана андан улуу) 
Взрослые (18 лет и старше) 

Өспүрүмдөр (15-17 жаш курагында) 
Подростки (в возрасте 15-17 лет) 

Балдар (0-14 жаш курагында) 
Дети (в возрасте 0-14 лет) 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар
дын койка-

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

өлгөн 
умерло 

оорулулар-
дын койка- 

күндөрү 
проведено 
ими койко-

дней 

чыгарылган 
оорулуулар 
выписано 
больных 

а.и.  
1жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 
1 года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

өлгөн 
умерло 

а. и.  
1 жашка 
чейинки 
балдар 
в т.ч. 

детей до 1 
года 

оорулулар
дын койка- 

күндөрү 
проведено 

ими 
койко-
дней 

Травмалар  менен  уулануулар  
Травмы  и  отравления 20.0 S00-T98               

    анын  ичинен:  жаракаттар 
    из них:  травмы 20.1 S00-T35               

а.и: БНС  жаракаты 
   в т.ч. травмы  ЦНС 

20.2 S06,14,24,34  
T06,09               

   сыныктар 
   переломы 

20.3 
S02,12,22,32,
42,52,62,72, 

82,92, T02,10 
              

    күйүктөр 
    ожоги 

20.4 T20-T32               

  Дары  каражаттар,  медикаменттер, 
биологиялык  заттар жана айрыкча 
медициналык  эмес заттар  менен 
уулануу 
отравления  лекарственными 
средствами,  медикаментами, 
биологическими  веществами  и 
веществами  преимущественно 
немедицинского  назначения 

20.5 T36-T50, T65               

анын ичинде опиаттар жана ушул 
өңдүү баңги заттар менен  уулануу 
в том  числе отравление опиатами и 
родственными  наркотиками 

20.6 T40          Х   Х  

алкоголдун токсикалык таасири 
токсическое действие алкоголя 20.7 T51          Х   Х  

углерод  кычкылынын токсикалык  
таасири  (ис)                                          
токсическое действие окиси  
углерода  (угарный  газ) 

20.8 Т58               

башкалар 
прочие 

20.9                
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2. Шашылыш хирургиялык жардам                                                                                                                                                                                                                    2. Экстренная хирургическая помощь                     

Аталышы 
Наименование 

Оору башталгандан 
баштап стационарга 
жеткирүү мөөнөтү 

Сроки доставки   
в стационар от  

начала заболевания 

Сап- 
тын 
коду 
Код 
стро-
ки 

Жеткирилген оорулуулар                                                       Доставлено больных 
Операция жасалбаган 

Не оперировано 
алардын ичинен өлгөндөр 

из них умерло 
Операция жасалган 

Оперировано 
алардын ичинен өлгөндөр 

из них  умерло 

бардыгы 
всего 

анын ичинен 
балдар 

в т.ч. детей 

бардыгы 
всего 

анын ичинен 
балдар 

в т.ч. детей 

бардыгы 
всего 

анын ичинен 
балдар 

в т.ч. детей 

бардыгы 
всего 

анын ичинен 
балдар 

в т.ч. детей 
 А                                   Б                  В      1 2 3 4 5 6 7 8 

Ичегиден өткүр жин өтпөөчүлүк 
Острая непроходимость 
кишечника   

бардыгы 
всего 1.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

2.0 
        

Өткүр сокур ичеги       
Острый аппендицит                 

бардыгы 
всего 3.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

4.0 
        

Ашказандын жана он эки эли 
ичегинин жарылып кеткен жарасы 
Прободная язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки 

бардыгы 
всего 5.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

6.0 
        

Жара жарылгандан ашказан-
ичегиден  кан кетүү  этиологиясы 
Желудочно-кишечные 
кровотечения  язвенной  
этиологии 

бардыгы 
всего 7.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

8.0 
        

Кыпчытып  коюлган  чурку 
Ущемленная  грыжа 

бардыгы 
всего 9.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

10.0 
        

Өткүр холестицит 
Острый  холецистит                 

бардыгы 
всего 11.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

12.0 
        

Өткүр  панкреатит     
Острый  панкреатит                 

бардыгы 
всего 13.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

14.0 
        

Жатындан  тышкары бойго  бүтүү 
Внематочная беременность  

бардыгы 
всего 15.0         

алардын ичинен 24 
сааттан кийин 
из них позже 24 часов 

16.0 
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3. Кош бойлуу, төрөй турган, төрөгөн аялдарга жана 1 жашка чейинки балдарга                                                               3.  Деятельность отделений, оказывающих  медицинскую  помощь беременным, 
       медициналык  жардам  берген бөлүмдүрдүн  ишмердиги                                                                                                               роженицам, родильницам  и  детям  в  возрасте  до 1  года 

Аталышы Саптын коду/ Код строки Саны/Количество Наименование 
А Б 1 В 

Төрөттүн  бардыгы 3.0  Родов всего                           
    Анын  ичинен  Х      в том числе 
      22-27 жума мөөнөтндө  3.1           в сроке 22 – 27  недель 
      көп  төрөгөн  аялдардын  төрөтү 3.2           роды, принятые у многорожавших женщин 
      көп тукумдуу  төрөт  3.3           многоплодные роды 
       алардын  ичинен  эки  эгиздер 3.4              из них двойни 
                                   үч  эгиздер 3.5                          тройни 
                                    башка  көп  тукумдуу  төрөттөр 3.6                          другие многоплодные роды 
Төрөттүн жалпы санынан,  төрөт бөлүмүнөн  тышкары  сыртан  төрөп  
түшкөндөр:    Х  Из общего числа родов, поступило родивших вне родильного отделения:                                   

                 төрөгөндөр   3.7              родильниц      
                 ымыркайлар 3.8              новорожденных 
Стационарда  төрөгөндөрдүн санынын  ичинен  кош бойлуу  кезде 
медициналык  кароодо  турбагандар  (3.0 сабынан) 3.9  Из числа родивших: 

 не состояло под медицинским наблюдением во время беременности (из строки 3.0) 
Кош бойлуу кезде байкоодо тургандардын ичинен, төрөткө үйдө сакталуучу 
медициналык  картасы  жок түшкөндөр  (алмашуу картасы),  (3.0 сабынан) 3.10   поступило на роды без мед. карт домашнего хранения (обменных карт),  из числа 

наблюдавшихся во время беременности (из строки 3.0) 
 

3.1. Төрөй турган жана төрөгөн аялдардын  өтүшүп кеткен абалынын жана ооруларынын катталган саны                          3.1  Число зарегистрированных осложнений и заболеваний у рожениц  и родильниц 

Аталышы 
 

Саптын 
коду 
Код  

строки 

10-каралуудагы ОЭК боюнча 
шифр 

Шифр по МКБ X пересмотра 

Төрөй турган жана төрөгөн 
аялдардын  өтүшүп кеткен 

абалынын жана 
ооруларынын катталган саны  

Число осложнений  и 
заболеваний у рожениц и 

родильниц 

Наименование 

А Б В 1 А 
Плацента туура эмес жайгашуусуна байланыштуу кан кетүү 3.11 О44.1  Кровотечение в связи с предлежанием плаценты 
Плацента козголушуна байланыштуу кан кетүү 3.12 O45  Кровотечение в связи с отслойкой плаценты 
Кандын  уюлганы  бузулуп  кетишинен  кан  кетүү 3.13 О46.0, O67.0, О72.3  Кровотечение, связанное с нарушением свертываемости крови 

Шишиктер, протеинурия  жана  гипертензиялык  бузулуу 3.14 O10 - O16  Отеки, протеинурия и  гипертензивные  расстройства 
   анын ичинде преэклампсиясы 3.15 O14.1      в том числе: тяжелая  преэклампсия,  

             эклампсия  3.16 О 15.1-О 15.2              эклампсия 

                 алардын  ичинде стационарда болгон  эклампсия 3.17                    из них:  эклампсия, произошедшая в стационаре   

Сийдик-тукум  мүчөлөрүнүн  инфекциясы 3.18 O23.0-О23.9, О86  Инфекции мочеполовой системы 

   анын ичинен:   бөйрөктүн инфекциясы 3.19 O23.0, О86.2 бөлүм (часть)    в том числе:     инфекции почек 

Кант  диабети 3.20 O24  Сахарный диабет 

Калкан бездин  дисфункциясы 3.21 O99.2 бөлүм (часть)  Дисфункция щитовидной железы 

Аз кандуулук 3.22 O99.0  Анемия 

   анын ичинен:   оор аз  кандуулук  (III  даражадагы) 3.23     в том числе:  тяжелая анемия (III степени) 

Кан айлануу  системанын оорулары 3.24 O10.0-4,9, Q20-Q28, O99.4  Болезни системы кровообращения 

Төрөттүн  бузулуулары 3.25 O62,O63  Аномалии родовой деятельности 

   алардын  ичинен:  төрөткө  түрткү  берүү 3.26      из  них:  с  родостимуляцией 

Аралыктын III-IV  даражадагы  айрылып  кетиши 3.27 O70.2, O70.3  Разрыв промежности III-IVстепени 
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Аталышы 
 

Саптын 
коду 

Код строки 

10-каралуудагы ОЭК боюнча 
шифр 

Шифр по МКБ X пересмотра 

Төрөй турган жана төрөгөн 
аялдардын өтүшүп кеткен 

абалынын жана 
ооруларынын катталган саны  

Число осложнений и 
заболеваний у рожениц и 

родильниц 

Наименование 

А Б В 1 А 
Жатындын  айрылып  кетиши 3.28 O71.0,  O71.1  Разрыв матки 
   анын  ичинен:   стационардан  тышкары 3.29      из них:  вне стационара 
Тондун  түшүүсүндөгү жана төрөттүн  кийинки  мезгилдеги канн  кетүү 3.30 О72.0-2  Кровотечение в последовом и послеродовом периоде 
  анын  ичинде хирургиялык  кийлигишүүнү  пайдалануу  менен  3.31       из них: с использованием хирургического вмешательства 

    анын  ичинен жатынды  алып  салуу 3.32          в том числе:  с удалением матки 

                     жатынды  албаган  кезде 3.33                                без удаления матки 
Төрөт сепсиси жана таралып  кеткен  төрөттөн  кийинки  инфекция 3.34 O75.3,O85  Родовой и послеродовой сепсис  

 анын  ичинен: кесарево операция кылып баланы   чыгаруудан  кийинки  
перитонит 3.35 O85 бөлүм (часть)    в том числе:  перитонит после операции кесарево сечение 

                         төрөттүн  кийинки  эндометрит 3.36 O85 бөлүм (часть)                           послеродовой эндометрит 

                          септицемия 3.37 O75.3, O85 бөлүм (часть)                           септицемия 
хирургиялык  кийлигишүүнү  пайдалануу менен төрөт  учурунда жана  
төрөттүн кийинки  учурлардагы  сепсистердин  жалпы  санынан  (3.34  
сабынан)   

3.38  
 из общего числа случаев родового и послеродового сепсиса 

(строка 3.34) – с использованием хирургического вмешательства 

  анын  ичинен  жатынды  алып  салуу 3.39       в том числе:  с удалением матки 

                     жатынды  албаган  кезде 3.40                             без  удаления  матки 

Веналык  бузулуулар 3.41 O22, O87  Венозные осложнения 

Кургак  учук 3.42 О98.0  Туберкулез 

Сифилис 3.43 О98.1 бөлүм (часть)  Сифилис 

Гонорея 3.44 О98.2 бөлүм (часть)  Гонорея 

Вирусттук гепатит 3.45 О98.4  Вирусные гепатиты 

Кызылча 3.46 О98.5 бөлүм (часть)   Краснуха 

Цитомегаловирустук инфекция 3.47 О98.5 бөлүм (часть)  Цитомегаловирусная инфекция 

Токсоплазмоз 3.48 О98.6 бөлүм (часть)  Токсоплазмоз 
 
3.2. Жаш курагы  боюнча  аялдардын  төрөтү                                                                                                                                                               3.2 Роды у  женщин  по  возрасту 

 

Аталышы 
 

Сапты
н коду 

Код 
строки 

Бар-
дыгы 

 
Всего 

    анын ичинен жаш курагы                                                    из них в возрасте 

Наименование 12 
жаш 
(лет) 

13 
жаш 
(лет) 

14 
жаш 
(лет) 

15-17 
жаш 
(лет) 

18-19 
жаш 
(лет) 

20-24 
жаш 

(года) 

25-29 
жаш 
(лет) 

30-34 
жаш 

(года) 

35-39 
жаш 
(лет) 

40-44 
жаш 

(года) 

45 жана 
андан 

улуу (и 
более) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А 

 Төрөттүн бардыгы   3.49             Всего родов 
анын ичинен  јтішіп  кеткен  абалы 
жана оорулары  менен:  х х х х х х х х х х х х из них с осложнениями и 

заболеваниями: 
анын  ичинен  шишик,  протеинурия  жана 
гипертензиялык  бузулуулар  менен 3.50             с отеками, протеинурией и 

гипертензивными расстройствами 
  кандын  кетүүсү  менен    3.51                с кровотечением 

Сепсис менен 3.52                с сепсисом 
төрөттүн бузулуулары   3.53               с аномалиями родовой деятельности 
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3.3  Жаңы  төрөлгөндөр  жөнүндө  маалыматтар                                                                                                    3.3. Сведения  о  новорожденных.          
3.3.1. Тирүү жана өлүү төрөлгөндөрдүн  төрөлгөндөргү салмагы  боюнча  бөлүштүрүү                                                3.3.1.Распределение  родившихся  и  умерших  по  массе тела  при рождении. 
 

Төрөлгөндөргү салмагы, грамм   
Масса тела при рождении в граммах 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Тирүү 
төрөлгөн-

дөрдүн 
саны 

Число 
родившихся 

живыми 

Өлүү 
төрөлгөн-

дөрдүн 
саны  

Число 
родившихся 
мертвыми 

алардын ичинен            из них Неонаталдык 
мезгилде өлгөндөр 

(0-6 сутка) 
Умерло в раннем 

неонатальном 
периоде 

(0-6 суток) 

Кечки 
неонаталдык 

мезгилде өлгөндөр  
(7-27 сутка) 

Умерло в позднем 
неонатальном 

периоде 
(7-27 суток) 

Неонаталдык 
мезгилден кийин  

өлгөндөр 
 (28 сутка–1 жаш) 

Умерло в 
постнеонатальном 

периоде 
(28 суток-1год) 

0-1 жашында өлгөн 
балдардын саны, 

бардыгы 
Число умерших 

детей от 0 до 1 года, 
всего 

антенаталдык 
мезгилде  

 

өлгөндөр 
смерть наступила в 

антенатальном 
периоде 

интранаталдык 
мезгилде өлгөндөр 
смерть наступила  
в интранатальном 

периоде 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
Бардыгы 
Всего 3.54         

500-  999 3.55         
1000-1499 3.56         
1500-2499 3.57         

2500  
жана улуу 

3.58 
        

и более 
Төрөлгөндөрдүн жалпы  санынын  
ичинен мөөнөтүнө жетпеген 
Из общего числа родившихся -
недоношенные 

3.59 

        

 
Тирүү төрөлгөндөрдун жалпы санынын ичинен:          
       дененин 2000 грамм салмагы менен тируу төрөлгөндөр      

 
3.3.2.___________ 

Из общего числа живорожденных:  
    число живорожденных с массой тела менее 2000 грамм 

   анын ичнен:     дененин салмагы 1300 граммга чейин 3.3.2.1. ____________ в том числе:      с массой тела менее 1300 грамм 
 
3.4. Ымыркайлардын оорулары  жана  өлүмүнүн  себептери                                                                                                     3.4. Заболевания  новорожденных  и  причины   мертворождения 
 
 

 
Аталышы 

 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

строки 

10-каралуудагы ОЭК 
боюнча шифр 

Шифр по МКБ X 
пересмотра 

Дененин 500-2499 грамм  салмагы  
менен 

С массой  тела 500-2499 грамм 

Дененин 2500 грамм  жана андан ашык 
салмагы  менен 

 С  массой  тела 2500 грамм  и  более 

Наименование Оорулуу болуп 
төрөлгөн  жана 
ооруп калган 

Родилось больными 
и  заболело 

Өлүп 
төрөлгөн 
Родилось 
мертвыми 

Оорулуу болуп 
төрөлгөн жана ооруп 

калган 
Родилось больными 

и  заболело 

өлүп  төрөлгөн 
Родилось 
мертвыми 

А Б В 1 2 3 4 А 

Каттого алынган  ооруп  калган  ымыркайлар 3.60      Зарегистрировано заболевших  
новорожденных 

Каттоого алынган оорулардын,  бардыгы 3.61      Зарегистрировано заболеваний,  всего 
Тубаса сифилис 3.62 А50     Врожденный сифилис 
Өткүр респиратордук  инфекциясы 3.63 J00-J06, J20,J21     Острые респираторные инфекции 
Пневмония 3.64 J12-J16, J18.0,J18     Пневмония 
Теринин жана тери астындагы  клетчаткалардын  
инфекциясы 

3.65 L01-L05, L08     
Инфекции  кожи и подкожной  клетчатки 

Перинаталдык  мезгилде пайда болгон  өзгөчө абалдар 3.66 Р00-Р96     Отдельные состояния,  возникшие в 
перинатальном  периоде 

 Анын  ичинде: бойдун  өсүшүнүн  басаңдашы жана 
тамактын  жетишпестиги 

3.67 Р05 
      в т.ч.: замедление роста и недостаточность   

           питания 
 баш сөөктүн ички  ткандарынын  жарылышы жана 
ЦНСтин  башка төрөт  травмалары 

3.68 Р10, Р11 
    разрыв внутричерепных  тканей и другая  

родовая травма ЦНС 
   башка төрөт  травмасы    3.69 Р12-Р15     другая  родовая  травма 
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Аталышы 

 

Сап- 
тын 
коду 
Код 

строки 

10-каралуудагы ОЭК 
боюнча шифр 

Шифр по МКБ X 
пересмотра 

Дененин 500-2499 грамм  салмагы  
менен 

С массой  тела 500-2499 грамм 

Дененин 2500 грамм  жана андан ашык 
салмагы  менен 

 С  массой  тела 2500 грамм  и  более 

Наименование Оорулуу болуп 
төрөлгөн  жана 
ооруп калган 

Родилось больными 
и  заболело 

Өлүп 
төрөлгөн 
Родилось 
мертвыми 

Оорулуу болуп 
төрөлгөн жана ооруп 

калган 
Родилось больными 

и  заболело 

өлүп  төрөлгөн 
Родилось 
мертвыми 

А Б В 1 2 3 4 А 
 төрөт  учурундагы курсак ичинин гипоксиясы  
  жана асфиксиясы 

3.70 Р20, Р21 
    внутриутробная  гипоксия  и асфиксия  при 

родах 

ымыркайлардын дем алуусу бузулусунун синдрому 3.71 Р22 
    синдром  дыхательных  расстройств  у 

новорожденных 
а.и. респиратордук дистресс-синдрому  
(гиалиндик мембрандын оорусу) 

3.72 Р22.0 
    в т.ч. респираторный дистресс-синдром 

(болезнь гиалиновых мембран) 

Перинаталдык мезгилде мөнөздүү  инфекциялар 3.73 Р35-Р39 
    инфекции, специфичные для  перинатального 

периода  
ымыркайлардын сепсиси  3.74 Р36     сепсис новорожденных 
 гемморагиялык бузулуулар  3.75 Р50-Р54     геморрагические  нарушения 

а.и. карынча ичиндеги кан агуулар (травмалык эмес) 3.76 Р52.0-Р52.3     в т.ч. внутрижелудочковое кровоизлияние 
(нетравматическое) 

 ымыркайдын  гемолитикалык оорусу  3.77 Р55-Р57     гемолитическая  болезнь  новорожденного 
  башка гематологиялык бузулуулар   3.78 Р58-Р61     другие гематологические  нарушения 

некротиздөөчу энтероколит 3.79 Р77     некротизирующий энтероколит 
  ымыркайдын  церебралдык статусунун  башка  
бузулуулары 

3.80 Р90-Р91 
    другие нарушения церебрального статуса 

новорожденного 

перинаталдык мезгилде пайда болгон  башка оорулар 
3.81 Р07,Р08,Р29, Р70-

Р84, Р92-Р96 
    прочие болезни, возникшие в перинатальном 

периоде  
Тубаса аномалиялар 3.82 Q00-Q99     Врожденные аномалии 
  а.и. нерв системасынын  аномалдуу јнігісі 3.83 Q00-Q07       в т.ч. аномалии развития нервной системы 
  алардын ичинен  анэнцефалиясы 3.84 Q00.0                из  них  анэнцефалия 
  кыр арка омурткасынын тітігі толу эмес  
бітіші  (spina bifida)  

3.85 Q05       неполное  закрытие позвоночного  канала 
           (spina bifida) 

анын ичинде таңдай менен эриндин жарылышы 3.86 Q32-Q37                 расщелина  нёба  и  губы 
 
4. Акы төлөп тейлөө көрсөтүүчү бөлүмдүрдүн чарба эсеби жана каражаттары боюнча ишмердиги атайын                      4. Деятельность отделений на хозрасчете и спецсредствах, оказывающих платные услуги 

 Саптын коду 
Кодстроки 

Штаттагы кызмат орундардын 
Штатных  должностей 

Ээленген кызмат орундары 
Занятых должностей 

Жеке адамдар 
Физических лиц 

Катышуулардын саны 
Число посещений 

 

А Б 1 2 3 4 А 
Бардыгы 4.0     Всего 
анын  ичинен  дарыгерлер 4.1     из них врачи 
орто  медициналык  персонал 4.2    Х средний  медперсонал 
башка  медициналык  персонал 4.3    Х прочий медперсонал 

 

Тейлөө кызматын көргөн адамдардын саны 4.4     ______________       Число лиц, получивших услуги 
Жасалган операциялардын саны (чечип көргөзүү керек) 4.5     ______________      Число проведенных операций (расшифровать) 
Процедуралардын саны:    Число отпущенных процедур: 
  Бардыгы   4.6     ______________    Всего 
    анын ичинен физиотерапиялык   4.7     ______________      в том числе: физиотерапевтических 
                        укалоо   4.8     ______________              массаж 
                        ийне саюу 4.9     ______________              иглоукалывание 
                        башкалар   4.10   ______________              прочие 

 


	РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
	Конфиденциальность гарантируется
	20____-ж. СТАЦИОНАРДЫН ИШИ ЖӨНҮНДӨ
	ОТЧЕТ
	О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА ЗА 20____ г.
	Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)                                                                                                                                                                                   СОАТО  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)  
	                                                                                                                          ГКЭД

	Купуялуулугуна кепилдик берилет
	в т.ч. внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое)

