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«_____»____________
№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
ТЕРИ ИЧИНЕ ЖАСАЛУУЧУ ИНЪЕКЦИЯ
Тери ичине 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 ичине жасалуучу инъекция – бул үстүртөдөн жасалуучу инъекция болуп
саналат. Себеби, дары каражатын киргизүү түздөн-түз теринин ортоңку кыртышына,
тагыраак айтканда эпидермис алдындагы дерьмага жасалат.
Тери ички инъекция сыйымдуулугу 1-2 мл шприц менен жасалат, ийненин узундугу
– 30-40 мм. 0,1 ден 1 мл чейинки суюктукту тери ичине куюу.
Максаты: диагностикалык (туберкулиндик үлгү, ар кыл заттарга карата аллергияны
аныктоо), профилактикалык, ошондой эле бөлүктүк ооруксуздандыруу.
Каршы көрсөтмөлөр. Дарыгер тарабынан аныкталат. Инъекция жасалган жерде
сезгентүүчү жана/же дегенеративдик процесстер (ириң ордулары, жарачалар,
күйүтөр ж.б.) болбоого тийиш.
Куюлуучу орду: билектин ички бетинин ортоңку бөлүгү, ийиндин сырткы бети.
Процедурага даярдоо: инъекциянын алдында даярдык иштери өткөрүлөт:
 жабдууларды
 бейтапты
 медициналык кызматкерди
Жабдылышы:
 Манипуляциялоочу стол
 Кушетка
 Ампула же дары каражаты куюлган флакон
 Зарыл өлчөмдөгү шприц;
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 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)
 Сайуучу калдыктарды чогултуу үчүн Б2 классындагы контейнер
 А жана Б3 классындагы калдыктарды чогултуу үчүн контейнерлер
Бейтапты даярдоо:
Медициналык айым ортодо ишенимдүү мамиле орун алгыдай кылып бейтапка
жылуу мамиле жасайт: бейтапка өзүн тааныштырат, 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). Анамнезде
аллергиялык реакциялардын бар же жогун жана бул өңдүү манипуляциялардын
болгон же болбогондугун бейтаптан сурап билүүсү абзел. Бейтап «тери ичине
жасалуучу инъекция» өңдүү медициналык кийлигишүүлөрдү өткөрүүгө макулдук
берүүсү керек. Пациентке ыңгайлашып отурууну/жатууну сунуштоо. Инъекция
жасалуучу жерди белгилеп алуу.
Медициналык айымды даярдоо: Медициналык айым колун гигиеналык тазалоо
эрежелерине ылайык жууп-тазалайт.
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 алган алган 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, моюн тушунан 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 башка стерилизацияланганына алмаштыруу жана ийнеден калпакчаны
албай туруп шприцтен абаны чыгарып салуу, зарылчылыгына жараша шприцти
стерилизацияланган салфеткалуу таза лотокко салуу.
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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:
5. Инъекция жасалган жердин терисин бир аз тартып көрүңүздөр.
6. Тилиги бар капталын жогору каратып ийнени териге параллелдүү түрдө сайып
киргизиңиздер; теринин үстүңкү кыртышына параллелдүү түрдө ийнени 3-4 мм
түртүңүздөр.
6. 1-2 тамчы куюңуздар. Эгерде тери дөмпөйүп чыкса, ийнени андан ары түртүүдө
жана эритинди тамчыларын куюда «лимон кыртышы» пайда болсо,
7. Инъекция ордун кебез тампон менен баспай, этияттык менен ийнени сууруп
алып, шприцти четке коюңуздар. Инъекция болгон жерди укалабаңыздар.
8. 20-25 мүнөттөн кийин инъекция жасалган жерди карап чыгып, бейтаптын
абалын баалаңыз.
Эскертүү:
Туберкулиндик үлгү коюлгандан кийин инъекция жасалган жерди (эгерде инъекция
диагностикалык максатта аткарылган болсо) 3 күн боюу жууганга болбой
тургандыгын бейтапка эскертип коюңуз.
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