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СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
Небулайзерди пайдалануу техникасы

Небулайзерди пайдалануу техникасы стандарттык операциялык процедура
(мындан ары - СОП) эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдикметодикалык документтердин негизинде иштелип чыккан.

БАГЫТЫ:
СОП небулайзерди пайдалануу боюнча медициналык айымдардын ишин
уюштуруунун тартибин аныктайт. Аталган СОП медициналык кызмат
көрсөтүүлөрдүн сапатын камсыздоо системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат
жана бардык адистердин иш-аракеттерин стандартташтырууга, ошондой эле ишти
аткаруу учурунда кетирилген каталар менен байланыштуу тобокелдиктерди
азайтууга багытталган
АТКАРУУ БОЮНЧА ТАЛАПТАР
Аракеттенүү мезгилинде СОПту аткаруу милдеттүү болуп саналат, аны
аткаруудан баш тартуунун жүйөөсү айтылып, документке түшүрүлүп, КР
Саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашуусу зарыл. Зарылчылыгына
жараша СОП кайрадан каралып чыгып, КР ССМнын макулдугу боюнча
өзгөртүлүүсү ыктымал.
Небула́йзер – ингаляция өткөрүү үчүн дары каражатын дисперстүү түрдө чачуучу
түзүлүш. Бронхиалдык астма жана респиратордук ооруларды дарылоодо колдонулат.
Жабдылышы:
Небулайзер, дары каражаты (дарыгердин дайындоосу боюнча).
Небулайзер аркылуу дары каражаттарын колдонуунун алгоритми.
I. Процедурага карата даярдык көрүү:
1. Бейтапка өзүн тааныштыруу, процедуранын максаты жана жүрүшү тууралуу түшүнүк
берүү жана өткөрүлүүчү процедура боюнча бейтаптын маалымдалган макулдугунун бар
экендигине ынануу.
2. Дары каражатынын аталышын жана жарактуу мөөнөтүн текшерүү.
3. Бейтаптын стулдун жөлөнгүчүнө таянып отуруусун (ыңгайлуу абалда)
өтүнүү/жардамдашуу.
4. Колдорду жууп-тазалоо.
5.
Түтүкчөлөрдүн
бири-бирине
жакшылап бекитилгендигин жана
чыпкалардын тазалыгын текшерип,
небулайзерди
ингаляцияга
даярдаңыздар
(тармакка
кошуу,
дарыгер тарабынан дайындалган дары
каражатынын дозасын резервуарга
куюу, зарыл болгон ингаляциялык
насадканы бекитүү).
II Процедуралардын аткарылышы:

6. Бейтапка кайрылып, оозуна загубникти салуусун (же ингаляция үчү бет кап
кийүүсүн) айтуу, эмчектеги бала үчүн дем алдыруучу бет кап же мүштөк.
7. Небулайзерди күйгүзүп, бейтаптын загубникке же бет капка шашпай, терең дем
алуусун айтуу.
III Процедуралардын аякташы:
8. Небулайзерди тармактан өчүрүү. Ооз көңдөйүндөгү загубникти сууруп алып салуу.
9. Дезинфекция
Небулайзерди дезинфекциялоо милдеттүү түрдө жүзөгө ашырылышы керек. Андай
болбогон учурда оору жаратуучу микрофлора көбөйүп, ингаляторду кайрадан
колдонуу мезгилинде дем алуучу жолдорго келип түшөт.
Жууп-тазалоо эрежеси
Небулайзерди жууп-тазалоо процессине төмөнкүлөр кирет:
 бет кап же дем тартуу үчүн түтүкчө (мүштөк);
 бет кап менен контейнерди бириктирүүчү түтүк;
 дары каражаттары салынуучу идиш, ошондой эле анын капкагы;
 аппараттагы газды берип туруучу түтүкчө.
Небулайзердин ичинде соргуч түрүндөгү чыпка жайгашкан. Ал аба аркылуу өтүүчү
айрым бир заттарды өткөрбөй кармап калат. Пайдалануу процессинин жүрүшүндө
ал дагы кирдейт. Аны тазалап кайра салбастан, жаңысына алмаштыруу сунушталат.
Ингаляторду жөнөкөй түрдө жууп-тазалоо процесси бир нече баскычтан турат.
1. Небулайздерди алдын ала чечип алуу жана тазаланбай турчу блокту четке
алып коюу.
2. Дезинфекциялоочу аралашмага (хлор кошулбаган, жуучу эффектке ээ) толук
чөмүлтүү, каналдар менен көңдөйчөлөр толук сууга малынгыдай болсун,
ошол эле учурда аба тыгындарынын пайда болуусун алдын алуу зарыл.
3. Агып жаткан жылуу сууга ар бир деталды жууп чыгып, кургатып алуу.
4. Колдонуунун алдында загубникти 70%дык спиртке малынган кебез тампон
же марлиден жасалган салфетка менен тазалоо.

