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ДҮЙНӨЛҮК ДЕӉГЭЭЛДЕ ТАМАК-АШ 
ТАРМАГЫНДА, ӨНӨКТӨШТҮКТҮ, 
НАТЫЙЖАЛУУЛУКТУ ЖАНА 
ИННОВАЦИЯНЫ ЧЫӉДОО 
ДОЛБООРУ (SPRING)   
SPRING (The Strengthening Partnerships, Results, and Innovations 
in Nutrition Globally) долбоорунун негизги максаты – Кыргыз 
Республикасында төрөт курагындагы энелердин жана эки 
жашка чейинки балдардын тамактануусун жакшыртуу.  

ДОЛБООРДУН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ  
2012-жылдагы Кыргызстандын демографиялык  жана ден соолук боюнча изилдөөсү беш 
жашка чейинки балдардын 18 пайызынын бою көп өспөй калганын көрсөттү. Ошондой 
эле, беш жашка чейинки балдардын 43% жана аялдардын 35% (15-49 жаштагы) 
анемиянын ар кандай түрлөрү аныкталды. SPRING, Кыргыз Республикасында балдардын 
боюнун өспөй калуусун жана аз кандуулукту азайтууга 11 далилдүү ыкмаларды 
өздөштүрүү аркылуу салым кошуу үчүн жергиликтүү жана улуттук деңгээлде иштейт. 
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Ишке ашыруу мөөнөтү: август 
2014-жыл – сентябрь, 2016-жыл,  

Ишке ашыруучу уюм: SPRING 
долбоору  
 
Негизги өнөктөштөр: КР 
Саламаттыкты сактоо 
министирлиги,  Кыргыз 
Республикасынын айыл чарба 
жана меллиорация  
министирдиги, БУУнун балдар 
фондусу,  USAIDдин 
АгроГоризонт долбоору  
 
Долбоор ишке ашырылуучу 
аймак: Жалал-Абад областынын 
10 району жана шаарлары  
(Жалал-Абад шаары да кирет), 
Нарын областы  

USAID өкүлү: 
Айша Жоробекова, Саламаттыкты 
сактоо жана билим берүү бөлүмү 
+996-312-597714 
azhorobekova@usaid.gov 

SPRING долбоорунун өкүлү: 
Майкл Фолий, Долбоордун 
жетекчиси  
mfoley@spring-nutrition.org 

Вебсайт: 
www.usaid.gov/kyrgyz-republic 
www.spring-nutrition.org 

Бул ыкмаларга толук кандуу эмчек эмизүү, өз убагында 
кошумча тамактандыруу, жыл бою тамак-аштын көп 
түрдүүлүгү, зыяндуу тамак-ашты кыскартуу жана колду жуу 
кирет. Алар Кыргызстанда аялдардын жана наристелердин 
жашоосунун биринчи 1000 күнүндөгү жүрүм-турумуна 
тиешелүү жана жергиликтүү жашоо шартына 
ылайыкташтырылган.  

SPRING, тамактын түрлѳрүнүн жеткиликтүүлүгүн 
жогорулатуу жана азыктануу маселелери, окуу 
материалдарын иштеп чыгуу боюнча USAIDдин Агро 
Горизонт долбоору менен иштейт. Ошондой эле, SPRING 
тамак-ашты коопсуз сактоо жана тамак-аштын 
түрдүүдүүлүгүн кыш мезгилинде камсыз кылууну 
жогорулатуу үчүн технологиялар менен ыкмаларды 
аныктоого жана алдыга жайылтууга көмөк көрсөтөт. 

НАТЫЙЖАЛАР  
Улуттук деңгээлде, SPRING кош бойлуу аялдар үчүн темир 
фолий  кошулмалары боюнча жана  мите куртту жоюунун  
жоболорун камтыган улуттук анемия боюнча техникалык 
колдонмолорду жана протоколду жыйынтыктоодо колдоо 
кѳрсѳттү. Ошондой эле, дарыгерлер жана медайымдар 
үчүн азыктандыруу маселелерин клиникалык окутуу 
программасына киргизүүгѳ салым кошуп, мите куртту жоюу 
боюнча жумушчу топту түзүүнүн башында турат.  

SPRING, азыктандыруу боюнча жогорку сапаттагы кеңеш 
берүү үчүн улуттук денгээлде жана долбоорду ишке 
ашыруу аймактарында саламаттыкты сактоо уюмдары үчүн 
окуу өткөрөт. 2015-жылдын январынан бери бул 
окуулардан 1200 кызматкер өттү.  

Ошондой эле, 17 ооруканага окутуу жана кѳзѳмѳлдѳѳ 
жүргүзүү аркылуу колдоо кѳрсѳтүп, “Наристеге 
ылайыктанган бейтапкана” демилгесинин аккредитациясын 
алууга жардам беребиз. 

SPRING долбоору жамааттарда активист-ыктыярчылардын жардамы менен толук кандуу 
тамактануу жана гигиена жөнүндө маалыматты, өзгөчө кош бойлуу, наристе эмизген 
аялдар жана эки жашка чейинки балдары бар үй-бүлөлөр арасында кыдырып таратат. Ай 
сайын 2000 ашык активисттер болжол менен 21 000  ашуун бала караган камкорчуларга, 
7000 ашык эки жашка чейинки балдары бар 4000 түтүнгө маалымат жеткиришет. 

 
Мындай маалыматты таратуу үчүн SPRING жергиликтүү жана аймактык деӊгээлде 
массалык маалымат каражаттар менен да иштейт.  
 
Тамак-аштын көп түрдүүлүгүнө жеткиликтүүлүктү жакшыртуу максатында жылдын ар 
мезгилинде үй-бүлөлөрдүн, аялдардын жана балдардын түрдүүлөп тамактануусун 
изилдеп, азыктарды сактоо жана консервалоонун ыкмаларын сунуштайбыз. Ошону менен 
бирге SPRING ар кандай айыл чарба долбоорлорунун потенциалын өнүктүрүүгө жардам 
берет жана максаттуу техникалык колдоо көрсөтөт. Тамактанууга байланышкан 
программалардын чечилишине көмөк көрсөтөт. 
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