
БУЙРУК 

 22. 05. 2017 ж.   № 431 

 

 «Кыргыз Республикасында  вирустук 

 гепатиттер оорусуна 2017-2022 жылдарга карата 

 каршы курошуу стратегиясы» максаттуу  

программасын ишке ашыруу боюнча  

 
 Вирустук гепатит оорулары азыркы учурда саламаттык сактоонун 

орчундуу  маселелеринин катарына кирет. Кыргыз Республикасында акыркы 

40 жылдын ичинде  өткүр  вирустук  гепатиттер  оорусунун  көрсөткүчү 

жогорку деңгээлде калууда,  100000 калктын санына 163,3 тартып 1084,5 

чейинки көрсөткүчтү ээлейт. 

 Республикада  коомдук саламаттыкты  сактоо үчүн коркунуч болуп 

жаткан  вирустук гепатиттер  оорусуна  медициналык кызматтардын сапатын 

жакшыртуу жана орууну азайтуу  максатында  

БУЙРУК КЫЛАМ 

1. Төмөнкү тиркемелер бекитилсин: 

1.1 «Кыргыз Республикасында вирустук гепатиттер оорусуна 2017-

2022 жылдарга карата каршы күрөшүү стратегиясы» максаттуу 

программасын ишке ашыруу боюнча (мындан ары - Программа) (1-тиркеме); 

1.2. Жобо "Кыргыз Республикасындагы вирустук гепатит маселелери 

боюнча координациялык кеңеши" (2-тиркеме); 

1.3. Кыргыз Республикасынын вирустук гепатит маселеси боюнча 

координациялык кенешинин мүчөлөрү " (3-тиркеме). 

2.  Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам 

уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармагалыгынын жетекчиси,   

«Кыргыз Республикасында вирустук гепатиттер оорусуна 2017-2022 жылдарга 

карата каршы курошуу стратегиясы» максаттуу программасын иштеп чыгуу 

боюнча жумушчу топтун жетекчиси С.Ш. Тойматовко Программаны ишке 



ашыруу боюнча иш-чараларын иштеп чыгуу, аткаруучуларды тактоо, 

каржылоо булактарын аныктоо, аткаруу мөөнөттөрүн, ошондой эле  

программаны  иш жүзүнө ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баа берүүнүн 

шарттарын иштеп чыгууну камсыз кылуу жүктөлсүн.   

Мөөнөтү: 01.07.2017ж. чейин. 

3. Республикалык  клиникалык   жугуштуу  оорулар ооруканасынын 

башкы дарыгери Г.К. Аалиевке  гепатологиялык  борбор  жөнүндө Жобону, 

вирустук гепатитке каршы күрөшүүгө тиешеси бар  башка саламаттыкты 

сактоо уюмдары менен өз ара байланышуу механизмин эске алуу менен кайра 

карап чыгып,  Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо 

министирлигине макулдашуу жана бекитүү үчүн киргизүү тапшырылсын. 

                                                                    Мөөнөтү:10.08.2017ж. чейин. 

4. КММКДжАЖИ ректору Т.Ч. Чубаковко  үй-бүлөлүк дарыгерлер 

борборлорунун жана ооруканалардын дарыгерлери, ошондой эле  

эпидемиологдор үчүн  вирустук гепатит боюнча окутуу программаларын 

иштеп чыгуу тапшырылсын. 

                                                                     Мөөнөтү: 1.09.2017ж. чейин. 

5. «Алдын алуучу медицина» илимий өндүрүштүк бирекмесинин 

директору  О.Т. Касымовко  Ош жана Бишкек шаарларында өткүр вирустук 

гепатиттин этиологиялык  структурасына, калктын аялуу топторунун 

арасында ВГ таралышына дозордук эпидемиологиялык көзөмөл  жүргүзүү 

тапшырылсын. 

Мөөнөтү:  2017 -2022жж. 

6. ОААжМСЭКД, «Алдын алуучу медицина» ИӨБ директорлору  

(Исаков Т.Б., Касымов О.Т.) жана  КММКДжАЖИ ректору (Чубаков Т.Ч.)  

саламаттык сактоо уюмдарынын адистерине Программаны ишке ашыруу 

үчүн семинарларды өткөрүү тапшырылсын. 

Мөөнөтү: 01.09.2017ж. чейин. 



7. Республиканын саламаттык сактоо багытындагы  медициналык жана 

билим берүү мекемелеринин жетекчилерине «Кыргыз Республикасында 

вирустук гепатиттер оорусуна 2017-2022 жылдарга карата каршы күрөшүү 

стратегиясы» максаттуу программасын ишке ашырууну кабыл алуу 

тапшырылсын. 

Мөөнөтү: 2017-2022 ж. 

8. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун 

басарлары А.Дж. Мурзалиевке  жана О. В. Горинге жүктөлсүн. 

 

 

 

Статс-катчы     Ж. И. Кийизбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макулдашуу барагы 
«Кыргыз Республикасында вирустук гепатиттер оорусуна 
2017-2022 жылдарга карата каршы күрөшүү стратегиясы» 

максаттуу программасын ишке ашыруу боюнча буйрука. 
Буйрук даярдалган: 

ОААжМСЭКД       Т.Б. Исаков 

Киргиз�� датасы                                                              «___»_______2017г. 

 

“Алдын алуу медицинасы” илимий  

өндүрүштук бирикмеси      О.Т.Касымов 

Киргиз�� датасы                                                            «___»_______2017г       

 

Аткаруучу         З.Ш. Нурматов 
          Тел. 323074, 077810477 
Макулдашты: 
  
Статс–секретарь                                                           Ж.И.Кийизбаева 

Макулдашуу датасы                                                       «___»______ 2017г. 

 

Министрдин орун басары                                                 А.Дж.Мурзалиев  

Макулдашуу датасы                                                       «___»______ 2017г. 

 

Министрдин орун басары, 

 

 О.В. Горин  

 «___»______ 2017г. 

 

 

МЖУжДДСБнын жетекчиси                           С.Ш.Тойматов  

Макулдашуу датасы                                                       «___»______ 2017г. 

 

 

Заведующая ООЗ                                                         Б.А.Исмаилова 

Макулдашуу датасы                                                     «___»______ 2017г. 

 

     В. Маликова  

      «___»______ 2017г. 

КР башкы мамлекеттик 

Санитардык доктору 

Макулдашуу датасы                                                      

Начальника УФП        

Макулдашуу датасы                                                 

 

Начальник УЧРиД 

Макулдашуу датасы   

  М.М. Атакулов 

  «___»______ 2017г. 

 
 

  Г.А. Ибраева                              

«___»______ 2017г. 

Юридикалык бөлүм 

Башкы адис 

 Макулдашуу датасы                                                


