DÖWLET STATISTIK
HASABATY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet
statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir
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Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2017-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky
№ __55__ buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk

SAGLYGY GORAÝYŞ EDARALARYNYŇ
ULGAMY, IŞGÄRLERI WE DYNÇ ALYŞ
EDARALARY BARADA HASABAT
2017-nji ýyl boýunça

Tabşyrýarlar:
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi,
Türkmenistanyň goranmak ministrligi, Türkmenistanyň
Milli howpsyzlyk ministrligi, Türkmenistanyň döwlet
serhet gullugy, "Türkmenhowaýollary" gullugy –
Türkmenistan, welaýatlar, Aşgabat ş. boýunça jemleýji
hasabatlary Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetine – martyň 1-ne

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy_________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)
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Setiriň
№
B

Görkezijileriň atlary

Ölçeg
birligi
Ç

Hasabat döwründe

A
1
Hassahana edaralary
Hassahanalaryň sany
01
birlik
Orunlaryň sany
02
-"Gatnaw şertinde bejergi berýän goraýyş edaralar
Şäher saglyk öýleriniň sany
03
-"Oba saglyk öýleriniň we merkezleriniň sany
04
-"Maslahat beriş-keseli anyklaýyş bölümleriniň sany
05
-"Bejeriş-keseliň öňüni alyş edaralarynyň sany (1+3 setir)
06
-"Aýallara maslahat beriş bölümleriniň sany
07
-"Gatnap alynýan edaralaryň meýilnama boýunça kuwwatlylygy
08
-"(salkynda kabul edilýänleriň sany)
Feldşerlik sagaldyş bölumleriniň sany
09
-"Arassaçylyk we kesseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek
10
-"gulluklarynyň sany
Saglygy goraýyş işgärleri
Ähli hünärdäki lukmanlaryň sany
11
adam
şolardan aýallar
12
-"Orta bilimli saglygy goraýyş işgärleriň sany
13
-"şolardan aýallar
14
-"Dynç alyş edaralary
Şypahanalaryň sany
15
birlik
Olardaky orunlaryň sany
16
-"Hyzmat edilen näsaglaryň sany
17
adam
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
Hasabatа welaýatyň, şäheriň çäginde ýerleşýän we hasabat ýylynyň ahyryna hereket edýän ähli saglygy
goraýyş edaralary barada maglumatlar goşulýar.
01-02-nji setirler boýunça ähli (etrap, welaýat, şäher) hassahanalar hasabat berýärler. Eger-de edaranyň
düzüminde hem býujet hem hojalyk hasaplaşygyndaky gurluşy bar bolan ýagdaýynda, onda iki sany hasabat formasyny
doldurylýar (biri býujet boýunça, beýlekisi hojalyk hasaplaşygy boýunça). Diňe býujet ýa-da diňe hojalyk
hasaplaşygyndaky edaralar diňe bir hasabat formasyny doldurýarlar.
Bu hasabatda esasan ýatymlaýyn bejeriş orun gaznasynyň sany barada maglumatlar görkezilýär. Orunlar
barada edaranyň ýatymlaýyn bejeriş orunlarynyň hakyky sany, şeýle-de abatlaýyş işleri boýunça ýapylan orunlar barada
maglumatlar görkezilýär.
03-09-njy setirler boýunça saglygy goraýyş degişli edaralaryň: Saglyk öýleriniň, saglyk bölümleriniň, aýallara
maslahat beriş bölümleriniň, kesel bejerýän sagaldyş bölumleriniň, Arassaçylyk we keselleriň ýayramagyna garşy
göreşmek gullugynyň, feldşerlik sagaldyş bölumleriniň sany baradaky maglumatlar görkezilýär.
08-nji setirde saglyk öýleriniň kuwwatlygy salkynda kabul edilýänleriň sanyny aňladýar. Bu setiri doldurmak
üçin esasy meýilnamalaşdyrlan kuwwatyny, her bir saglyk öýi üçin ýokary saglygy goraýyş guramalar görkezme
berýär.
11-12-nji setirler boýunça ähli saglygy goraýyş edaralary, guramalary, hem-de pudaklaýyn saglygy goraýyş
edara tarapyndan bellenen tertipde tassyklanan wezipe sanawyna we barlag sanawyna laýyklykda hasabat ýylynyň 31nji dekabry ýagdaýyna düzülýär. 13-nji setirde ähli hünärdäki lukmanlaryndan we 14-nji setirde orta bilimli saglygy
goraýyş işgärleriň sanyndan aýallaryň sany görkezilýär.
15-17-nji setirlerde şypahana edaralarynda ýylyň dowamynda işlänleriň maglumatlary görkezilýär. 15-nji
setirde şypahanalaryň sany, 16-njy setirde olardaky orunlaryň sany (ýylboýy hemişelik orun diýlip, ýyl boýunça
saklanan orunlar hasaplanylýar) 17-nji setirde bolsa hyzmat edilen näsaglaryň sany barada maglumatlar görkezilýär.
Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(goly)

