Бектилди:
КР ССМнын 2020-жылдын
«_____»____________
№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
МУРУН ТАМЧЫЛАРЫН ТАМЧЫЛАТУУ ЖАНА МУРУН МАЙЛАРЫН
КОЮУ
Мурун тамчыларын тамчылатуу жана мурун майларын коюу 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.
Тамчылатмаларды мурунга куюу
Көрсөткүчтөр: мурун көңдөйлөрүндөгү сезгентүүчүлүктү ликвидациялоо,
өткөргүчтүгүн жакшыртуу, кеңилжээрди бойлой инфекциянын өтүүсүн алдын алуу.
Жабдылышы:
1) дары каражаттары;
2) атравматикалык пипетка;
3) кебез шариктер;
4) иштетилип бүткөн материал үчүн лоток.
1. Апасына процедура өткөрүүнүн максатын жана анын жүрүшү тууралуу түшүндүрмө
бериңиз.
2. Жабдууларды даярдап алуу
3. Колдорду гигиеналык ыкма менен жууп-тазалоо.
4. Дары каражаттары салынган флакондогу жазууларды окуп чыгуу (аталышын,
дозасын, жарактуу мөөнөтүн).
5. Мурун көңдөйлөрүн стерилизацияланган тампон (жгутик) менен тазалоо.
6. Баланын башын кичине чалкалатып, дары куя турган жагын көздөй буруу.
7. Алаканды баланын чекесине коюп, бармак менен мурундун учун бир аз өйдө
көтөрүү.
8. Мурундун сырткы бетиндеги былжыруу кыртышка куюлуп кетпегидей кылып,
төмөнкү мурун көңдөйүнө 3-4 тамчы тамчылатуу (пипетканы мурунга толук
киргизбестен).
9. Манжалар менен мурундун калканчаларын тосмону көздөй кысып, этияттык менен
айландыруучу кыймылдарды жасоо.
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10. Жогорудагыдай эле аракеттерди жасоо менен тамчылатманы экинчи таноого куюу.
11. Пипетканы дезрастворго маалып, андан соң тазалап алуу.
Эскертүү. Дары каражатын 22-24°С бөлмө температурасына чейин жылып алуу зарыл.
Мурун көңдөйүнө маз киргизүү
Максаты: дарылоочу – ДКны мурунга куюу.
Көрсөтмөлөрү: мурундагы патологиялык процесстер.
Жабдылышы:
- кебез шариктер (турундалар), салфекткалар, пинцет, мазь, кол каптар салынган
лоток, иштелип бүткөн материалдарды салуу үчүн идиш, стул же кушетка.
Аткаруу алгоритми
1. Бейтапка манипуляциялардын жүрүшү тууралуу түшүнүк берүү жана макулдугун
алуу.
2. Башын бир аз чалкалатуу менен бейтапты жарыкты каратып отургузуу же жаздык
жөлөбөй чалкасынан жаткыруу.
3. Колдорду кол гигиенасынын талабы боюнча жуу.
4. Мурун көңдөйлөрүн текшерип, зарылчылыгына жараша мурунду жууп-тазалоо.
5. Кебез шариктен турунда жасоо.
6. Тубдан турундуга маз сыгып алуу.
7. Сол колдун баш бармагы менен мурун учун жогору көтөрүү.
8. Айландыруучу кыймылдын жардамы менен мазь сүйкөлгөн турунданы 1-1,5 см
тереңдиктеги мурун көңдөйүнө 2-3 мүнөткө киргизүү.
9. Турунданы алып салуу
10. Ушундай эле жол менен турундадагы мазьды бейтаптын экинчи таноосуна
киргизүү.
11. Иштелип бүткөн, ороп-таңуучу материал менен пипетканы дезэритинди
куюлган идишке салуу.
12. Колдорду жууп-тазалоо.
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