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КОШ БОЙЛУУЛАР ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ COVID19

Кош бойлуу учурдагы кайсы гана болбосун вирустук 
инфекция – бул өзгөчө кош бойлуулуктун эрте мезгилиндеги 
кошумча тобокелчилик. Коронавирус инфекциясына 
чалдыккан кош бойлуу аялдар башка дени сак адамдарга 
караганда олуттуу  татаалдашуулардын жогорку 
тобокелчилигине дуушар болоруна күбө болуучу 
маалыматтар ушул кезге чейин жок. 

Өнөкөт соматикалык оорулар менен жапа чеккен кош бойлуу аялдар үчүн 
экспресс-дарт аныктоо жүргүзүү аркылуу үйгө барып кароолор жүргүзүлөт. 
Үйгө барып кароодо нормадан четтөөлөр аныкталган учурда медицина 
кызматкерлери тарабынан стационарга жаткыруу тууралуу маселе каралат.  

Эгерде аял өзүн начар сезсе же анын башка коштогон оорулары бар 
болсо, дарыгер уюлдук байланыш аркылуу кеңеш берүүгө, 
тиешелүү адистер менен кеңешүүгө жардам берүүгө жана ушул 
кырдаалда кош бойлуулукту кароо планын чогуу иштеп чыгууга 
тийиш.

Кош бойлуу мезгилде коронавирусту жуктуруп алуу 
тобокелчилигин кантип азайтууга болот?

џ Эл көп топтолуучу жайлардан качуу: базарларга, дүкөнгө, мейманга ж.б. жерлерге 
барбоо. 

џ Колду самындап 20 секунддан кем эмес убакыт үзгүлтүксүз жууп туруу.
џ Жанына бир жолу колдонулуучу кол аарчыларды жана спирт камтылган антисептик 

салып жүрүү. 
џ Көчөгө чыгып бара жатканда беткап тагынуу, бетти, мурунду жана көздү кармалабоо.
џ КДВО (курч дем вирустук оорусу), анын ичинде коронавирустун симптомдору бар адам 

менен байланышта болуудан качуу. 
џ Коомдук унаада жүрүүнү чектөө.
џ Телефон, интернет жана социалдык тармактар сыяктуу аралыктан иштөөчү 

технологияларды пайдалануу менен байланышта болуп, ишти үйдө уюштуруу. 
џ Тапшырмаларды аткаруу үчүн достордун, туугандардын жардамын кабыл алуу же 

жеткирүү кызматтарынан пайдалануу.
џ Дарыгер же башка маанилүү кызматтар менен байланышуу үчүн телефон же онлайн-

кызматтарды пайдалануу.
џ Бөлмөлөрдү ар бир 1,5 саат сайын желдетип туруу.
џ Физикалык активдүүлүк менен алектенүүнү улантуу.

 КОРОНАВИРУС КОШ БОЙЛУУЛУККА 
КАНДАЙ ТААСИРИН ТИЙГИЗЕТ?

Пандемиянын шарттарында кош бойлуулар тобокелчилик тобуна кирсе жана өздөрүн 
жакшы сезип жатышса дагы, аял дарыгерге текшерилүү үчүн анча зарыл болбогон 
барууларды чектөөгө аракеттениши керек жана дайыма дарыгер менен уюлдук 
байланыш аркылуу байланышта болуп турууга тийиш.



Кош бойлуу КДВОдо, анын ичинде коронавирустан пайда 
болгон КДВОдо кайда кайрылуусу керек?

џ обочолонуу;
џ дарылоо мекемесине өз алдынча барбоо;
џ жашаган жери боюнча ҮМБ/ҮДТ/ФАПтагы кош бойлуулукка көзөмөл жүргүзүүчү 

медицина кызматкерине телефон чалуу.

Кыргызстан боюнча обсервация катары белгиленген 
төрөт үйлөрүнүн байланыштары

КОШ БОЙЛУУЛАР ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ COVID19

Эгерде кош бойлууда дене табынын жогорулашы, жөтөл, дем алуунун начарлашына 
арыздануулар пайда болсо ага зарыл:

Эгерде медициналык текшерүүнүн жыйынтыгында кош бойлууга COVID-19 диагнозу 
коюлса же ал байланышта болгон адам катары саналса (COVID-19 менен ооруган адам 
менен байланышта болгон адам), анда медицина кызматкерлери обсервациялык төрөт 
бөлүмдөрүнүн бирине жаткыруу тууралуу чечим кабыл алышат (төмөндөгү 
байланыштарды карагыла).

Бишкек шаары: 
џ №2 клиникалык төрөт үйү, дареги: Москва көч., 225, телефону 0312 65 73 97, кабыл 

алуу блогу – 0312 657401 
Чүй областы: 

џ а) Ысык-Ата аймактык ооруканасы: Кант ш., Эмил Иманкулов көч. 6, төрөт бөлүмүнүн 
телефону 03132 52130, кабыл алуу блогу – 03132 55727,  0553 023 271  

џ б) Москва аймактык ооруканасы:  Беловодское а., Ленин көч. 94а,  төрөт бөлүмүнүн 
телефону 03131 52137, 0559 500 315
Ош областы: 

џ Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт бөлүмү, дареги: Ош ш., Саргалчаева 
көч., кабыл алуу бөлүмүнүн телефону 03222 55104, 0555 859 076
Жалал-Абад областы:

џ С.Жолдошев атындагы Сузак аймактык ооруканасынын  төрөт бөлүмү, дареги: 
Сузак району, Дакан Палван көч., телефону 03748 50042, 0772 691 414; 0557 271 733
Талас областы: 

џ Талас областтык бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмү, Бердике баатыр көч.1, 
кабыл алуу бөлүмүнүн тел. 0222 721 272, 0773 453 636 
Нарын областы: 

џ Нарын областтык бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмү, дареги:  Нарын ш., 
Раззаков көч., төрөт бөлүмүнүн телефону 03522 53013; 0702 324 065
Баткен областы:

џ Баткен областтык бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмү, дареги:  Баткен ш., 
Раззаков көч., уюл. тел.: 0773 220 434
Ысык-Көл областы

џ Ысык-Көл областтык бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмү, дареги: Каракол ш., 
Мичурин көч. 1, уюл. тел.: 0777 151 613

Коронавирус кош бойлуу мезгилде жана төрөт учурунда
 энеден балага жугабы?

Учурда COVID-19 энеден түйүлдүккө жатын ичинде жукпайт деп эсептелет. 



Коронавирус инфекциясына шектелген же диагнозу тастыкталган 
кош бойлуу төрөтүү үчүн кайда жайгаштырылат?

Төрөт үйүнүн обсервациялык бөлүмүнө келип түшкөн учурдагы 
жалпы сунуштар:

џ Төрөт үйүнө кире бериште кош бойлууга өзүнчө палатада обочо жаткырууга чейин 
тагынууга тийиш болгон хирургиялык беткапты беришет. 

џ Коронавируска тест алынат.
џ Өнөктөш төрөттүн учурунда жубайы же жакын туугандарынын ичинен кимдир бирөө 

катыша алат (аларда коронавирус жок болсо).

Медицина кызматкери кош бойлуу/төрөй турган аялда  коронавирус болгон учурда 
дарылоонун жекече тактикасын тандайт.

КОШ БОЙЛУУЛАР ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ COVID19

Эгерде кош бойлуу аялда коронавирус инфекциясынын бар экендиги аныкталса, анда 
сактык чарасы катары, айыккандан соң аз дегенде эки жумадан кийин, баланын абалын 
жана өнүгүүсүн текшерүү үчүн  УҮИ жасалат. 

Эгерде кош бойлуу аял коронавирус инфекциясы менен ооруп айыкса жана төрөттүн 
алдында вируска жасалган тест терс болуп чыкса, анда ал жашаган жери боюнча төрөт 
бөлүмүнө төрөй алат.

Коронавирус инфекциясына шектелген же диагнозу тастыкталган кош бойлуу төрөтүү 
үчүн жогоруда белгиленген төрөт үйлөрүнө жаткырылат, анткени аларда түйүлдүккө 
туруктуу  электрондук мониторингдин жардамы менен балага байкоо жүргүзүүнүн 
оптималдуу шарттары түзүлгөн, ошондой эле кычкылтектин деңгээли саат сайын 
көзөмөлгө алынат. 

Төрөттөн кийинки мезгил кандай өтөт? 
Төрөттөн кийинки бөлүмдө коронавирус инфекциясы менен жапа чеккен төрөгөн аялга 
дарыгер жана акушер күн сайын байкоо жүргүзөт. 

џ Төрөгөндөн кийин бир канча сааттан кийин баса баштоо керек, анткени эрте 
активдешүү балага кам көрүүгө жардам берет, бала менен эненин ортосундагы 
байланышты жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. 

џ Медицина кызматкеринин жардамынан баш тартпоо зарыл (керебеттен турууга, 
душка жуунууга жардам берүү), анткени төрөгөндөн кийинки биринчи күндөрү 
алсыроо болушу мүмкүн. 

џ Мүмкүн болушунча көбүрөөк эс алуу керек. Баланы бир канча убакытка чейин 
перинаталдык борбордо калтырууга болот. 

Төрөгөн аял үчүн сунуштар:

Балага коронавируска тест жасалабы?
Эгерде аял төрөттүн алдында коронавирус инфекциясына шектелип же тастыкталган 
диагнозу менен келген болсо, анда бала коронавируска текшерилет.

Эне жана ымыркай кайсы учурларда бир палатада боло алышат?  

Ымыркайдын дени сак болсо жана неонаталдык бөлүмдө кароого муктаж болбосо өзүнчө 
обочолонгон палатада, эне ымыркай менен төмөндөгү учурларда чогуу боло алат:

џ Эне байланыштагы адам болуп саналат (CОVID-19 менен ооруган адам менен 
байланышта болгон), CОVID-19дун клиникалык белгилери жок, CОVID-19га жасалган 
тесттердин көрсөткүчтөрү терс. 



џ Байланышта болгон, текшерүүдө турган, ошол эле учурда COVID-19дун белгилери жок 
энелер. Сактык чараларын сактоо менен эмчек эмизүү сунушталат: бала менен 
байланышта болгонго чейин жана андан кийин колду самындап 20 секунддан кем 
эмес жууп же колду спирт камтылган антисептикалык каражат менен тазалоо. 
Эмизүүнүн алдында эмчекти самындап жуу. Мүмкүнчүлүк болгон учурда күнүнө 1 
жолу душка жуунуу. Баланы эмизүүнүн алдында жана бала менен болгон кайсы гана 
болбосун байланышта беткап тагынуу. 

џ · Байланышта болгон, текшерүүдө турган, акыбалы оор, бирок COVID-19 тастыктала 
элек энелер сактык чараларын жана санитардык-гигиеналык эрежелерди сактоо 
менен сүттү саап бериши керек. 

Төрөгөндөн кийин ошол замат бойго бүтүрүүдөн сактанууга болобу?
Бала төрөлгөндөн кийинки биринчи айларда каалабаган кош бойлуулукка бөгөт коюу 
репродуктивдик ден соолукту сактоонун маанилүү фактору болуп саналат. Төрөгөндөн 
кийинки 2 жылдын ичиндеги пландалбаган кош бойлуулук аялдын репродуктивдик ден 
соолугу үчүн терс кесепеттерге ээ. Репродуктивдик системанын органдарынын 
баштапкы абалына кайтып келүүсү төрөгөндөн кийин 4-6 жумадан кийин аяктай 
тургандыгына карабастан, организмдин толук калыбына келүүсү 1,5-2 жылдан кем эмес 
убакытка созулат. Төрөт үйүндөгү медициналык кызматкер үй-бүлөнү пландоо жөнүндө 
маек жүргүзөт жана контрацепциянын көбүрөөк ылайыктуу ыкмасын тандап берет.   
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џ Эне байланыштагы адам болуп саналат (CОVID-19 менен ооруган 
адам менен байланышта болгон), CОVID-19дун тестинин 
жыйынтыктары жок (тесттин жыйынтыгы даяр боло элек же тест 
жасалбаса). Ошол эле учурда байланыштан обочолонуу режимин 
сактоо зарыл, б.а. баланын керебети эненин керебетинен 2 
метрден кем эмес аралыкта жайгашат, эне беткап режимин жана 
колдун гигиенасын сактайт.

џ Оорусу симптомдорсуз өтүп жаткан жана CОVID-19га жасалган 
тест оң болуп чыккан эне. Ошол эле учурда байланыштан 
обочолонуу режимин сактоо зарыл, б.а. баланын керебети 
эненин керебетинен 2 метрден кем эмес аралыкта жайгашат, эне 
беткап режимин жана колдун гигиенасын сактайт.

Эне жана ымыркай кандай учурларда бир палатада боло алышпайт? 

Төмөндөгү учурларда эне обочолонгон палатада жатат, ымыркай неонатологиянын 
карантин бөлүмүнүн обочолонгон палатасына жайгаштырылат:

џ Энеде CОVID-19дун клиникалык белгилери жана симптомдору болсо, CОVID19га 
текшерилген тест оң болуп чыкса. 

џ Энеде CОVID-19дун белгилери жана симптомдору бар болсо, бирок CОVID-19га 
жасалган тесттин жыйынтыгы жок болсо (тесттин жыйынтыгы даяр боло элек же тест 
жасалбаса).

џ Ымыркай CОVID-19га шектелип жатса же CОVID-19 диагнозу тастыкталган болсо. 
Эненин гана келүүсү менен ага баруулар чектелет.

Эне ымыркайды эмизсе болобу? 

Эне жана ымыркайдын обочолонуусунун узактыгы жөнүндө чечим стационардын 
эпидемиологиялык көзөмөл тобу тарабынан жекече тартипте кабыл алынат. 

Төмөндөгү учурларда эмчек эмизүүгө уруксат берилет:
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