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№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
Көз тамчыларын тамчылатуу жана көзгө сүртчүү маздарды колдонуу
Көз тамчыларын тамчылатуу жана көзгө сүртчүү маздарды колдонуу
стандарттык операциялык процедура (мындан ары
- СОП) - эл аралык
сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдик-методикалык 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.
Көз тамчыларын тамчылатуу
Көз тамчыларын тамчылатуу боюнча көрсөтмө дарылоочу же кезметтик
дарыгер тарабынан гана аныкталат.
Медициналык айым процедураны дарыгердин дайындоосунун негизинде
аткарат.
Жабдылышы: стул, көз тамчылатмалары, пипеткалар, кебез же марли шариктер,
кабак көтөргүчтөр, кол каптар, көз тамчылатмалары бар флакон.
Аракеттердин алгоритми:
1. Бейтапка процедура өткөрүүнүн тартибин түшүндүрүү жана макулдугун алуу.
2. Колдорду тазалоо.
3. Дарыгер тарабынан дайындалган тамчылатмалардын аталышынын колдонууга
берилген тамчылатамалардын аталышына шайкештигин текшерүү.
4. Силкип, андан соң тамчылатма куюлган бөтөлкөнү ачыңыз.
5. Башты акырын артка чалкалатып алган соң көз менен кабактын ортосунда бош
орун пайда болгудай кылып сөөмөйдүн жардамы менен алдыңкы кабакты бир аз
төмөн тартыңыз.
6. Кирпиктерге тийбей туруп алдыңкы кабакты төмөн тартыңыз да пипетканы көзгө
1 см жакын кармап, тамчыларды алгач бир көздүн андан соң экинчи көздүн
конъюнктивалдык бүгүшүнө тамчылатыңыз.
7. Эгерде тамчы керектүү жерге тамгандыгына ынансаңыз, анда башка
тамчылатуунун кереги жок. Себеби, экиден көп тамчы «чөнтөкчөгө» батпайт.
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8. Көздү жуумп, сөөмөй менен көздүн ички бурчун (мурун тарапта жайгашкан) 1-2
мүнөттөй басып туруңуз. Мындай жол аркылуу дары агып кетпестен көз тканына
барып түшөт.
9. Флакондун капкагын катуу бурап жабыңыздар
10. Иштетилген буюм-тайымдарды дезинфекциялоочу аралашма куюлган идишке
жайгаштыруу.
11. Колдорду тазалоо
12. Дайындоолордун аткарылгандыгы тууралуу белги коюу.
Көз майларын сүртүү
1. Бардык тамчылатмалар тамчылатылгандан 10 мүнөт өткөндөн кийин көз майлары
сүртүлөт.
2. Эгерде мазь муздаткычты сакталган болсо, тюбиктен оңой чыгуусу үчүн аны
колуңуздарга алып жылытып алыңыздар. Мындай шартта колдор таза жуулган жана
кургак болуусу абзел.
3. Тюбиктин капкагын бурап ачып, ошол эле учурда аны баш бармак жана сөөмөй
менен кармаңыздар.
4. Башыңызды акырын артка чалкалатыңыз да, көз менен кабактын ортосунда
«чөнтөкчө» деп аталган орун пайда болгоудай кылып сөөмөй менен алдыңкы
кабакты кичине төмөн тартыңыз.
5. Жогору карап, пайда боло калган «чөнтөкчөгө» болжол менен дагы 1 см маз
сыгыңыз. Тюбикти көзгө жана кабакка тийгизбеңиз.
6. Көзүңүздү бир-эки жолу ачып-жумуңуз (мындай шартта маз көзгө жакшы тарайт).
Эсиңизде болсун, мазь салгандан кийин көз көрүү 15-20 мүнөтчө так-таасын болбой
калат. Көзүңүздү сүртпөңүз!
7. Мазь салынган тюбикти дыкат жабыңыз.
8. Дайындоолордун аткарылгандыгы тууралуу белги коюңуз.
Эскертүү:
- бир көзгө эки тамчыны бир куюда тамчынын бири адатта агып калат;
- бир бейтап үчүн пипеткалардын саны дары каражатынын санына жараша болот, ар
бир препарат үчүн башка пипетка талап кылынат;
- көздөн чыккан ириңдүү суюктуктар чыкса, анда алгач жууп, андан соң дары
каражатын тамызыңдар.
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