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№_____ буйругу менен.
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА
БАЛДАРДЫН АНТРОПОМЕТРИЯСЫ
Балдардын атропометриясы стандарттык операциялык процедура (мындан
ары - СОП) эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдик-методикалык
документтердин негизинде иштелип чыккан.
ДАЙЫНДОО
СОП медициналык айымдардын ишин уюштуруунун тартибин аныктайт.
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.
Көрсөткүч: наристе баланын өсүп-өнүгүү процессинин динамикасына байкоо
жүргүзүү.
Жабдылышы: Тараза, горизонталдык бой өлчөгүч, сантимердик тасма, жалаяк
Мүмкүн болгон көйгөйлөр: Баланын тынчсыздануусу
ЭМЧЕК ЖАШЫНДАГЫ ЫМЫРКАЙ БАЛДАРДЫН АНТРОПОМЕТРИЯСЫ
1. Манипуляцияларга карата даярдык көрүү:
1.1. Даярдап алуу: тараза, горизонталдык бой ченегич, сантимердик тасма, жалаяк
2. Манипуляцияларды аткаруу.
2.1. Дене салмагын өлчөө:
- таразаны тактап орнотуу;
- илмекти жабуу,
- баланы отургузуу (жаткыруу),
- илмекти ачуу,
- контролдук пункт менен теңелмейинче планкадагы тараза таштарын нары-бери
жылдыруу,
- илмекти жабуу,
- дене салмагын шкала боюнча аныктоо;
- баланы таразадан түшүрүү.
2.2. Тулку бойдун узундугун өлчөө:
-горизонталдык тулку бой өлчөгүчтүн шкаласын өзүңүзгө каратып орнотуу,
- баланы кыймылсыз планкага жаткыруу;
- тизесин үстүнөн басып, буттарын сундуруу;
- кыймылдуу планканы баланын бутуна жакын жылдырып, шкала боюнча
боюнун узундугун аныктоо.
2.З. Баш айланасын өлчөө:
1

- маңдайы жагынан алганда тасманы каш үстүндөгү догоо тушка коюу;
- арт жагынан кежиге тушка коюу;
- тасманын эни боюнча баш көлөмүн аныктоо.
2.4. Көкүрөк айланасын өлчөө:
- баланы белге чейин чечиндирүү;
- алды жагынан алганда тасманы эмчек тушка, б.а. үрптөрдүн деңгээлине коюу;
- арт жагынан алганда далынын төмөнкү бурчтарынын деңгээлине коюу.
- баланын колун бошотуу;
- тасма боюнча көкүрөк кеңдигин аныктоо.
Манипуляцияларды аяктоо
3.1. Алынган маалыматтарды бала баянына жазуу.
3.2. Таразаны, бой ченегичти, см. тасманы САН ЭжЧ ылайык жууп-тазалоо.
3.3. Колду жууп-тазалоо.
ЖАШЫ ЖОГОРУ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН АНТРОПОМЕТРИЯСЫ
1. Манипуляцияларга даярдоо:
1.1. Баланы алдын ала эскертип алуу.
1.2. Изилдөө иштерин ачкарын өткөрүү.
1.З. Табарсыкты, ошондой эле ичеги-карынды алдын ала бошотуп алуу.
1.4. Белге чейин чечиндирүү.
2. Манипуляцияларды аткаруу:
2.1. Салмакты өлчөө:
- таразаны тактап алуу;
- илмекти жабуу;
- баланы таразанын ортосуна тургузуу;
- илмекти ачуу;
- тараза таштарын нары-бери жылдыруу менен салмакты өлчөп алуу;
- илмекти жабуу;
- баланы таразадан түшүрүү.
2. Тулку бойдун узундугун өлчөө:
- тулку бой өлчөгүчкө жамбаш, далы, каракуш сөөгү тийгидей кылып, кынала
туруу,
- планшетканы төбөгө тийгидей кылып төмөн түшүрүү,
- шкала боюнча бойдун узундугун өлчөө.
З. Баш айланасын өлчөө
- сантиметрлүү тасманы алды жагынан каш үстүндөгү дого тушка коюу;
- арт жагынан кечиге тушка,
- тасма аркылуу чоңдугун аныктаңыздар.
4. Көкүрөк айланасын өлчөө
- алды жагынан алганда тасманы эмчек тушка, б.а. үрптөрдүн деңгээлине коюу;
- арт жагынан алганда далынын төмөнкү бурчтарынын деңгээлине коюу.
- колдорду бош коюу;
- тасма аркылуу чоңдугун аныктоо.
Манипуляцияларды аяктоо.
3.1. Алынган маалыматтарды бала баянына жазуу.
3.2. Таразаларды САН ЭЖЧ ылайык жууп-тазалоо.
3.3 Колду жуу
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