
БУЙРУК А

КР Саламаттык сактоо министрлигинин 15.03.2004-ж. №117 
МКР саламаттык сактоо уюмдарынын персоналдар типтеринин 

коддорун, кызмат орундардын коддорун, адистиктер коддорун жана 
кызматкерлердин кызмат орундарынын коддорунун адистик коддоруна 
шайкеш келуу тизмесин бекитуу женундегу" буйругуна толуктоолорду

киргизуу жонунде

Кыргыз Республикасынын вкметунун токтому менен бекитилген 
“2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ-инфекциясын жецуу 
боюнча Кыргыз Республикасынын 0кмвтунун программасы женунде” 2017- 
жылдын 30-декабры № 852 65- пунктунун 2017-2021-жылдарга Кыргыз 
Республикасында АИВ-инфекциясын жецуу боюнча Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун программасынын планын ишке ашыруу 
боюнча Иш-чараларын ишке ашыруу максатында

БУИРУК КЫЛАМ:

1. КР Саламаттык сактоо министрлигинин 15.03.2004-ж. № 117 "КРнын 
Саламаттык сактоо уюмдарындагы персоналдар типтеринин коддорун, 
кызмат орундарынын коддорун, адистиктеринин коддорун жана 
кызматкерлердин кызмат орундарынын коддорунун адистик коддоруна 
шайкеш келуу тизмесин бекитуу женунде" буйругуна темендегу толуктоо 
киргизилсин:

1.1. 2-тиркемедеги "КР саламаттык сактоо уюмдарынын кызмат 
орундарынын кодундагы" "Кызмат орундарынын коду", "Персоналдар 
типтеринин коду” жана "Кызмат орундарынын аталышы" графалары теменку 
мазмундагы сап менен толукталсын:

- кызмат орундарынын коду - 361, персоналдар типтеринин коду -  31, 
кызмат орундарынын аталышы - патронаждык кызматкер.

2. Бардык саламаттык сактоо уюмдарынын жана медициналык билим 
б еру у уюмдарынын, ОАжМСЭКД жетекчилери, облустардагы жана Ош ш.



саламаттык сактоо боюнча координаторлору жогоруда айтылган кызмат 
орундарынын кодун жетекчиликке алышсын.

3. Саламаттык сактоо министрлигинин Электрондук саламаттык сактоо 
борборунун директору (Мурзакаримова J1.K.) статистикалык отчеттуулук 
формасына озгертуулерду киргизууде ушул буйрук менен бекитилген 
кызмат орундарынын кодуна таянсын. .

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо иши статс-катчы 
К.Т.Шадыхановго жуктолсун.
Саламаттык сактоо 
министри

К.С. Чолпонбаев

ПРИКАЗ

О внесении дополнений в приказ Министерства здравоохранения КР
от 15.03.2004 г. № 117

"Об утверждении кодов типов персонала, кодов должностей, кодов 
специальностей и списка соответствия кодов должностей кодам 
специальностей работников организаций здравоохранения КР"

В целях реализации п.65 Плана мероприятий по реализации 
Программы Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ- 
инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 
2017 года № 852 «Программа Правительства Кыргызской Республики по 
преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения КР от 15 марта 2004 
года № 117 "Об утверждении кодов типов персонала, кодов должностей, 
кодов специальностей и списка соответствия кодов должностей кодам 
специальностей работников организаций здравоохранения КР" следующее 
дополнение:

1.1. Приложение 2 «Коды должностей работников организаций 
здравоохранения Кыргызской Республики», графы «Код должности», «Код 
типа персонала» и «Наименование должности», соответственно дополнить 
строкой следующего содержания:

- код должности - 361, код типа персонала -  31, наименование 
должности -  патронажный работник.

2. Руководителям всех организаций здравоохранения, ДПЗиГСЭН, 
координаторам по здравоохранению областей и г.Ош руководствоваться 
перечисленным кодом должностей.



3. Директору Центра электронного здравоохранения Минздрава 
(Мурзакаримова JI.K.) внести в форму статистической отчетности изменения 
в соответствии с кодом должности, утвержденной настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс- 
секретаря Шадыханова К.Т.
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