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КР ССМнын 2020-жылдын
«_____»____________
№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
ТЕРИ АЛДЫНА ЖАСАЛУУЧУ ИНЪЕКЦИЯ
Тери алдына жасалуучу инъекция стандарттык операциялык процедура
(мындан ары - СОП) - эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдикметодикалык документтердин негизинде иштелип чыккан.
БАГЫТЫ:
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.
Тери алдына жасалуучу инъекция – бул дары каражатын тери алдындагы май
клеткасына куюу.
Тери алдындагы инъекцияларга карата көрсөтмөлөрдү дарылоочу же кезметтик
дарыгер гана аныктайт. Ал эми медициналык айым дарыгер тарабынан дайындалган
процедураларды аткарат.
Каршы көрсөтмөлөр. Дарыгер тарабынан аныкталат. Инъекция жасалган жерде
сезгентүүчү жана/же дегенеративдик процесстер (ириң ордулары, жарачалар,
күйүтөр ж.б.) болбоого тийиш.
Куюлуучу орду: Тери алдына жасалуучу инъекция анатомиялык аймактардын
бирине жасалат:
- ийиндин сырткы кыртышы (ортоңку бөлүгү)
- сандын алдыңкы каптал кыртышы,
- далынын ылдыйкы бөлүгү,
- курсак көңдөйүнүн май клеткалуу алдыңкы каптап бөлүгү
Процедурага даярдоо: инъекциянын алдында даярдык иштери өткөрүлөт:
 жабдууларды
 бейтапты
 медициналык кызматкерди
Жабдылышы: процедура өткөрүү үчүн керек болот:
 Манипуляциялык стол
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Кушетка
Ампула же дары каражаты куюлган флакон
Зарыл өлчөмдөгү шприц
Дары каражаты сордурулган шприц үчүн стерилизацияларган салфеткалуу
лоток
 Флакондорду ачуу үчүн кайчы же пинцет (стерилизацияланбаган)
 Ампулаларды ачүү үчүн кескич
 Спирттелген салфеткалар же стерилизацияланган кебез шариктер +
ампулаларды, флакондорду жана бейтаптын терисин сүртүп тазалоо үчүн
70%дык (70%дык спирт же башка антисептик)
 Ийне кескич
 Сайуучу калдыктарды чогултуу үчүн Б2 классындагы контейнер
 А жана Б3 классындагы калдыктарды чогултуу үчүн контейнерлер
Медициналык айымды даярдоо: Медициналык айым колдорун гигиеналык
тазалоо эрежелерине ылайык жууп-тазалайт.
Бейтапты даярдоо:
Медициналык айым ортодо ишенимдүү мамиле орун алгыдай кылып бейтапка
жылуу мамиле жасайт: бейтапка өзүн тааныштырат, бейтапка процедуралар
жөнүндө түшүндүрмө берет, эгерде БМСЖ деңгээлинде болсо процедура кайсы
дарыгери тарабынан дайындалгандыгын тактайт, эгерде дарыгердин дареги бар
болсо анда аны процедуралык журналга жазат (шашылыш кырдаалдар үчүн).
Пациентке ыңгайлашып отурууну/жатууну сунуштоо. Инъекция жасалуучу жерди
белгилеп алуу.
Процедурага даярдоо:
1. Дары каражаты куюлган флаконду же ампуланы колго алып, жарактуу мөөнөтүн
текшерип, дарыгер тарабынан жазылып берилген аталышы менен салыштырып,
бейтапка дал ушул дары каражаты жазылып берилгендигине ынануу менен сырткы
жабыркоолордун бар-жогун текшерип, эритиндинин тунуктугун баалайт.
2. Узундугу жана ийнесинин жоондугу жетиштүү өлчөмдөгү шприцти алып,
жарактуу мөөнөтүн, таңгагынын бүтүндүгүн текшерип алгандан кийин шприцти
ачуу.
3. Дары каражатын шприцке сордуруу:

Препаратты ампуладан алууда: аталышын, сырткы көрүнүшүн, доза
өлчөмүн жана жарактуу мөөнөтүн текшерүү. Эритинди кең жагына куюлуусу үчүн
ампуланы чайкоо, моюнун кесип алып салуу үчүн спирттелген салфетка менен
сүртүү, моюн тушунан сындыруу, препаратты сордуруп алуу, шприцтеги абаны
чыгарып салуу, зарылчылыгына жараша бир кол методу аркылуу калпакчасын
кийгизүү жана шприцти стерилизацияланган салфеткалуу лотокко салуу.

Дары каражатын ампуладан алууда: аталышын, сырткы көрүнүшүн, доза
өлчөмүн жана жарактуу мөөнөтүн текшерүү. Кайчы же пинцет менен желим
тыгынды жаап туруучу капкактын бир бөлүгүн ийип алган соң капкактын үстүн
спиртке малынган салфетка менен сүртүп алган соң, кесинди флакондун ичинде
калгыдай кылып ийнени капкак аркылуу 90 градус жантайтып киргизүү. Мындан
соң флаконду көмкөрүп жиберип, эритиндини шприцке сордуруп алуу. Шприцтин
ийнесин стерилизацияланганына алмаштыруу жана ийнеден калпакчаны албай
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туруп шприцтен абаны чыгарып салуу, зарылчылыгына жараша шприцти
стерилизацияланган салфеткалуу таза лотокко салуу.
4. Колдорду антисептик менен тазалоо.
5. Инъекция жасалуучу жерди жок эле дегенде эки спирттелген салфетка менен
тазалоо жана спирт кургагыча күтө туруу.
Тери алдына инъекция жасоо техникасы:
6. Инъекция жасалуучу жерге бош колдун 1- жана 2-манжалары менен бүгүш
жасоо. Ийнени 45 градуска жантайтып, 15 мм тереңдиктеги теринин аталган
бүгүшүнө ыкчамдык менен (ийне узундугунун 2/3) түртүп киргизүү, мындай шартта
ийненин тилиги жогору кароосу шарт.
7. Сол колдун манжалары менен поршеньди өзүнө тартуу жана ийне кан тамырга
сайылып калбагандыгына ынануу (шприцте кандын кездешпөөсү). Дары каражатын
шашылбай куюу;
8. Ыкчамдык менен ийнелүү шприцти сууруп алуу. Инъекция жасалган орунду
спирттелген шарик же спирттелген салфетка менен басуу.
9. Пайдаланылган шприцти ийне кескичке коюп, ийнесин кесип алган соң
желимден жасалган бөлүгүн жана салфетканы Б классындагы медициналык
калдыктар үчүн идишке таштоо.
10. Зарылчылыгына жараша тешик салынган жерге лейкопластырдан даярдалган
стерилизацияланган таңгыч коюу зарыл.
11. Иштетилип, бейтаптын териси менен контакт болгон башка материалдардын
бардыгы «Б» классындагы калдыктар үчүн контейнерге салынат.
12. Бош флакон жана иштетилип, бейтаптын териси менен контакт болбогон башка
материалдардын бардыгы «А» классындагы калдыктар үчүн контейнерге салынат.
13. Колду гигиеналык тазалоо эрежелерине ылайык жууп-тазалоо.
14. Өткөрүлгөн процедурадан 20-25 мүнөт өткөндөн кийин бейтаптын абалын жана
куюлган препаратка карата реакциясын билүү. Абалы жакшы болбой жаткандыгы
тууралуу айтып кайрылса, дарылоо иштерин жүргүзүп жаткан дарыгерге билдирүү.
15. Тери алдыңкы инъекция жөнүндө маалыматтарды медициналык документацияга
киргизүү.
Эскертүү:
Куюлган бир жолку дары каражатынын көлөмү 1-2 мл ашпоого тийиш.
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