Бектилди:
КР ССМнын 2020-жылдын
«_____»____________
№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
БЕЙТАПТЫ ТАШЫП ЖЕТКИРҮҮ
Бейтапты ташып жеткирүү жана бир орундан экинчи орунга которуу
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.
Пациентти ташып жеткирүү – бейтапты же жабырлануучуну коопсуз, ыкчам
жеткирүү үчүн көрсөтүлүүчү жардам методдорунун бири.
Процедуранын көрсөткүчү: көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү бейтапка колдоо
көрсөтүү.
Ташып жеткирүүнүн түрүн бейтаптын абалына жараша дарыгер аныктайт. Бейтап
канааттанган абалда жана медайымдын коштоосунда бөлүмгө жөө жөнөйт. Ал эми
абалы оор бейтапты жеткиришет: - зембилде; - түртмө арабада (каталка); - креслоарабада; - колго көтөрүп жеткирүү.
Жабдылышы:
 зембилдер (жумшак, катуу),
 түртмө араба (каталка);
 кресло-каталка;
 одеяло;
 жаздык;
 шейшеп;
 клеенка, жалаяк.
Зембил менен ташып жеткирүү
Аракеттердин алгоритми:
1. Этияттык менен жана бир мезгилде көтөрүп, жерге коюп туруңуздар, такай
горизонталдык абалда кармаңыздар.
2. Зембилдин нары-бери силкилдеп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кадамдарды бирдей
таштаңыздар.
3. Түз жерде жана тепкич менен өйдө чыгууда зембилдин баш жагын жогору
көтөрүп алдыга өткөрүү, ал эми тепкичтен төмөн түшүүдө бут жагын жогору
көтөрүп алдыга өткөрүү зарыл.
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4. Көтөрүп бара жаткан санитарлардын ичинен кимдир бирөө алсырай баштаган
болсо, манжалар капысынан жазылып кетпеши үчүн бул тууралуу дароо билдирүүсү
абзел.
Түртмө арабада ташып жеткирүү
Аракеттердин алгоритми:
1. Баш жагы кушетканын аяк жагына келгидей кылып түртмө арабаны кушеткага
перпендикуляр түрүндө коюу зарыл.
2. Санитарлардын үчөө тең бейтаптын бир тарабына турат: бирөө колун бейтаптын
башы менен далысы алдына коёт, экинчиси жамбаш менен сандын жогорку
аймагына, ал эми үчүнчүсү сандын ортосу менен шыйрак алдынан алат.
3. Бейтапты көтөрүп алып түртмө арабаны көздөй 90°га бурулуңуздар.
4. Бейтапты түртмө арабага жаткырып, одеял менен жаап коюңуздар.
5. Бейтапты бөлүмгө жеткирүүдө түртмө арабынан баш жагы алдыда болсун.
6. Палатада түртмө арабанын башын керебеттин бут жагына тууралап токтоткон соң,
бейтапты көтөргөн боюнча 90°га бурулуп, мурдатадан даярдалып коюлган
керебетке жаткырып, үстүн одеял менен жаап коюңуздар.
7. Пайдаланып бүткөн соң түртмө арабаны дезинфекциялаңыздар.
8. Колдорду гигиеналык тартип боюнча жууп-тазалаңыздар.
Кресло-түртмө арабада ташып жеткирүү:
Аракеттердин алгоритми:
1. Буттары үчүн орнотулган таканчыкты тээп туруп кресло-түртмө арабаны
алдыга
эңкейтиңиздер,
2. Бейтапты буттары үчүн таканчыкка тургузуп, андан соң сүйөп-таяп креслого
отургузуңуздар,
3. Кресло-түртмө арабаны мурдагы абалына коёо жибериңиздер.
4. Кресло-түртмө арабанын жөлөнүүчү жагында жайгашкан раманын жардамы
менен бейтапты ыңгайлуу абалга келтириңиз: отургузуп, жаткырып, же жарымжартылай жаткырып.
5. Палатага келгенде мурдатадан даярдалып коюлган керебетке отуруусуна жардам
берип, андан соң үстүн одеял менен жаап коюңуздар.
7. Түртмө арабаны дезинфекциялаңыздар.
8. Колдорду гигиеналык тартип боюнча жууп-тазалаңыздар.
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