2- тиркеме
Кыргыз Республикасынын
Экономика министрлигинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 152 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин оорулардын
алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаментинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 95 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Саламаттык сактоо объектилериндеги менчик формасына көз карандысыз
ишкердүүлүк объектилери үчүн текшерүү барагы
Текшерүүнү дайындаган
орган____________________________________________________________________
Текшерүү субъектисинин аталышы
_____________________________________________________________________________
Текшерүүнү аткаруу
мөөнөтү____________________________________________________________________
Текшерүү маалы______________________________________________________________
Салык төлөөчүнүн жеке
номери_______________________________________________________________________
Юридикалык тараптын мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүгү______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дареги______________________________________________________________________
Текшерүү үчүн
тапшырма_____________________________________________________________________
Телефон:_______________________
факс:________________________________
Моб:___________________________
Электрондук почтанын дареги:
№

@

Текшерүүдө камтылуучу суроолор

Инспектордун белгиси
бар

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Жалпы маалымат
Медициналык объектинин профили
Иштөө режими
Керебет (койка) саны, күнүнө келүүнүн
саны
Имараттын орун алышы (тиби, кабаты,
кирүүсу)
Имарат типтүү/ылайыкташтырылган
Керектүү зарыл документтер
Долбоорлоо документтери, мамлекеттик
кабыл алуу актысы

жок

талап
кылын
байт

Комме
нтарий
лер

Талапты
бузуунун
пайызы

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1

Дезинфекциялоочу
каражаттарды
колдонуу коопсуздугун жана сапатын
тастыктоочу шайкештик сертификаттар,
справкалар
Тамак-аш продуктуларына жана сырьего
шайкештик сертификаттар жана коштоочу
документтер
Таштандыны атайы бөлүнгөн жайларда
утилизацияланганын
тастыктоочу
документтер (таштандыны чыгаруу үчүн
келишим)
Медициналык
калдыктардын
атайы
бөлүнгөн жайларда утилизацияланганын
тастыктоочу
документтер (келишим,
справка)
Жайларды
курт-кумурскаларга
жана
кемирүүчүлөргө каршы иштеп чыгууну
тастыктоочу
документтер (дезиштеп
чыгууга жана дератизацияга келишим)
Эмгектенүүчү персоналдын ден соолугун
тастыктаган документтер (медициналык
китепче)
Санитардык–гигиеналык
окуудан
өткөндүгү жөнүндө справка (санитардык
минимум)
Медициналык
аспаптардын,
таңуу
материалдарынын
жана
бельенун
дезинфекциялоодон жана стерилизациядан
өткөндүгүн тастыктаган документтер
Инфекциялык оорулар чыккан учурларды
тастыктаган документтер
Аймактын абалы
Подъездге келүүчү жолго, короонун
аймагына, таштанды контейнерлер үчүн
аянтчаларга асфальт, таш төшөлгөн
Нөшөр сууларын чогултуу жана төгүү
уюштурулган
Аймак
жашылдандырылган,
сугаруу,
таштандыдан, кардан жана муздан тазалоо,
тайгак учурунда кум себүү уюштурулган
Медициналык калдыктарды (шприцтер,
ийнелер,
таңуу
материалдары,
анатомиялык калдыктар, эритмелер ж.б.)
чогултуу,
зыянсыздандыруу,
сактоо,
транспортировкалоо,
утилизациялоо
уюштурулган
Суу
менен
камсыздоонун,
канализациянын,
жылытуунун,
желдетүүнүн талаптарын сактоо
Муздак
сууну
берип
туруу
борбордоштурулган жана үзгүлтүксүз

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

Саат сайын муздак сууну берип туруу
борбордоштурулган
Муздак
сууну
берип
туруу
борборлошпогон
Ысык сууну ЖЭЦ же котельнядан
борбордоштурулган берип туруу
Сууну электрожылыткычтар менен ысытуу
Канализация системасы борбордук, оң
абалда
Канализация
системасы
жергиликтүү
(септик, казылган чункур),
дайыма
тазаланып турат
Жылуулук жана желдетүү системасы оң
абалда, жетиштүү аба алмаштыруу камсыз
кылынат
Температура режими сакталат (абаанын t:
палаталарда
20-22-250С,
дарылоо
кабинеттеринде 20-220С)
Жайлар
Санитардык-техникалык
абалы
канааттандырарлык
Негизги
жана
көмөкчө
жайлардын
аянттары долбоорлоо документтерине
туура келет, максат боюнча пайдаланылат
Жайларды, персоналдарды, пациенттерди
радиациядан коргоо уюштурулган
Иондоштурулбаган
нурлуу
(электр
магниттүү,
лазерлик
ж.б.
түрлөрү)
аспаптар
менен
коопсуз
иштөө
уюштурулган
Оруулулардын,
персоналдын
,
технологиялык процесстердин (“таза”
жана “кир” болуп болүшү) кыймылынын
удаалаштыгын сактоо
Жайлардын
ички
жасалгасынын
функционалдык
милдетине
(нымдуу
жыйнап тазалоого мумкүн болгон, жууй
турган
жана
дезинфекциялоочу
каражаттарга туруктуулугу ) жооп бериши
Жайларга табигый жана жасалма жарык
берүүнүн гигиеналык нормативдерге жооп
бериши
(табигый
жарык
берүүнүн
коэффициенти 1-ден кем эмес, жасалма
жарык берүүнүн коэффициенти аткарылуу
жумуштун тактыгына карай 200-500 лк)
Жасалма жарык берүүчү лампалардын
коопсуздук чараларын сактоо (коргоо
плафондору)
Жайлардын
санитардык
абалы
канааттандырарлык
(кезектеги
жууптазалоо кун аралыгында,
генералдык

айына 1 жолу жана атайы багытындагы
жайлар үчүн бекитилген режим боюнча)
5.10

6
6.1
6.2

6.3

7
7.1

8
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

Тазалоо инвентарын, идишти колдонуу
(багыты боюнча маркировкалоо, атайын
бекитилген жайда сактоо)
Азыктанууну уюштуруу
Азыктануунун химиялык курамы, азыктык
баалулугу жана азыктын топтому
Сырьену, компоненттерди жана даяр
продукцияны
сактоо
шарттары
(температуралык
режим,
товардык
жанашалык,
сырьенун,
полуфабрикаттардын, даяр тамактардын
жарактуулук мөөнөтү)
Тамакты
даярдоонун
технологиясы
(сырьенун
алгачкы
иштетүү,
температуралык режимди, технологиялык
процесстин удаалаштыгын сактоо)
Профилактикалык эмдөөлөр (эмдөө
календары,
көрсөткүчтөр,
каршы
көрсөткүчтөр)
Медициналык иммунобиологиялык жана
диагностикалык аспаптарды колдонуу
(жарактуулук
мөөнөтү,
Кыргыз
Республикасында
катталышы,
сактоо
шарттары,
температуралык
режими,
ташуу)
Оорукана ичиндеги инфекциялардын
алдын алуу
Оорулууларды стационардык дарылоого
кабыл алуудагы талаптарды сактоо
(оорулууларды
санитардык
жактан
тазалоо, изилдөө)
Оорулууларды инфекциялык стационарга
которуу талаптарын сактоо (төшөк
буюмдарын тазалоо, дезинфекциялык
караржаттарды
колдонуу
менен
генералдык жууп тазалоо, байланышкан
адамдарды изилдөө)
Операциялык жайда, төрөт залында,
тануучу, процедуралык, стерилизациялык
жайда иштөө режимин сактоо (колду жууш
эрежесин аткаруу, таза жана стерилдүү
санитардык кийим, аспаптар, таңуу
материалы, абаны кварцалоо ж.б.)
Палатанын толуу циклин сактоо
Бир жолку колдонулуучу аспаптарды
колдонуу
Дезинфекциялык-стерилизациялык
режимди сактоо

8.7

Бельего коюлуучу талаптар (өз-өзүнчө
чогултуу, жууш, ташуу, таза жана
колдонулган бельелорду сактоо
Өздүк гигиенаны сактоо (которум бут
кийимдерди пайдалануу, колду жууш,
дезинфекциялоо ж.б.)
Чумага каршы костюмдардын бар болушу,
сырткы чөйрөдөн, өзгөчө коркунучтуу
жана карантиндик инфекциясы бар
оорулардан материалдарды алуу учун
атайын таралар.
СПИД үчүн атайын таранын бар болушу
жана комплектүүлүгү
Персоналдардын ден соолугу
Медициналык кароону адистер тарабынан
уюштуруу (лабораториялык изилдөөлөр,
врачтардын бүтүмдөрү, профилактикалык
эмдөөлөр)
Иш процессинде зыяндуу факторлорду
аныктоо жана жоюу (кесиптик оорулардын
алдын алуу)
Чукул медициналык жардам көрсөтүү
үчүн
аптечканын
бар
болушу
(медикаменттер жана таңуу материалдары
менен комплектүүлүгү)
Санитардык-гигиеналык
жана
эпидемиялык иш чараларга каршы
ички көзөмөлдөөнүн аткарылышы
Микроклиматты текшерүү жүргүзүлөт
(операциялык, төрөт залдарында, таңуучу,
процедуралык жабдыктар палатасында,
колдо абанын микробдук уруктанышы,
медициналык аспаптардын, тануу, тигиш
материалдарынын,
иньекциялык
эритмелердин ж.б. стерилдүүлүгү)

8.8
8.9

8.10
9
9.1

9.2
9.3

10
10.1

Текщеруу барагында пайдаланылган белгилердин чечмелениши
1
2
3

«Ооба» - ооба, бар, дал келет, канааттандырарлык
«Жок» - жок, дал келбейт, канааттандырарлык эмес
«Т/К» - талап кылынбайт /мыйзам чыгаруу тарабынан
каралган эмес

Х
Х
Х

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча объект
_____________________________________________________________________________
(обьектинин аталышы)
(+ белгиси менен белгиленген) объектердин категориясына которулат
Жогорку даражадагы
тобокелдик

Ортонку даражадагы
тобокелдик

Төмөнку даражадагы
тобокелдик

Өкүл болгон органдын кызматчысы:
______________________ _____________ ________________________________________
кызматы
колу
Ф.А.А.
Эскертуу: Бул текшерүү барагы негиз катары эсептелсин жана көрсөтүлгөн талаптар
саламаттык сактоо объектилериндеги менчик формасына көз карандысыз ишкердүүлүк
объектилери үчүн жайылтылсын.
Бул текшерүү барагы төмөндөгү нормативдик укуктук актылардын негизинде
түзүлгөн:
1. Кыргыз Республикасынын «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө” Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө”
Техникалык регламент;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Радиациялык коопсуздук жөнүндө” Техникалык
регламенти;
4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык
коопсуздугу жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-октябрындагы № 679
“Эпидемиялык коркунучу жогорку объекттерде ишкердик субъекттерине пландуу
текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коркунучтарды баалоо критерийлери жөнүндө жобону
бекитүү жөнүндө” токтому;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы N 225 “Кыргыз
Республикасынын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдик укуктук
актыларын бекитүү жөнүндө” токтому;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын.4-ноябрындагы № 173 “Кыргыз
Республикасындагы дезинфекциялоо иштеринин негизги багыттары жөнүндө”токтому;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы № 32 “Кыргыз
Республикасынын Саламаттык сактоо уюмдарындагы инфекциялык контролдоо боюнча
нускамаларды бекитүү жөнүндө” токтому;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 583
“Кыргыз Республикасында жугуштуу ооруларды каттоого алуу боюнча нускаманы
бекитүү жөнүндө” токтому;
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 10-июнундагы № 297
“Карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекцияларга, ошондой эле мите ооруларга
каршы күрөшүү боюнча министрликтердин жана ведомстволордун ортосунда өз ара
байланышта иштешүүнү күчөтүү жөнүндө” токтому;
12. Санитардык-эпидемиологиялык эреже жана нормативдер. СанЭжН 2.1.3.003-03.
Ооруканалардын, төрөт үйлөрдүн, ж.б. дарылануучу стационарлардын жайгашуусуна,
түзүлүшүнө, жабдуулугуна жана эксплуатациялоосуна болгон гигиеналык талаптар.

