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СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА

пульсоксиметрия өткөрүү
Пульсоксиметрия стандарттык операциялык процедурасы (мындан ары СОП) эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү ченемдик-методикалык
документтердин негизинде иштелип чыккан.
ДАЙЫНДОО:
СОП ишти 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.
Процедуранын максаты: кандын канчалык деңгээлде кычкылтек менен
каныктырылгандыгын жана пульстун жыштыгын аныктоо
Процедура өткөрүүгө даярдык:
- кычкылтектик терапия;
- дем адуунун жетишсиздиги;
- гипоксия тобокелдиги (анын ичинде ар кыл өнөкө процесстерде);
- узак мөөнөттүү наркоз;
- өнөкөт гипоксемия;
- операциядан кийинки мезгил (айрыкча дисталдык кийлигишүүлөрдө, кан
тамырлардын бетин калыбына келтирүү боюнча операцияларда же ортопедиялык
хирургияда);
апноэнин ар кыл түрлөрү же ага карата шектенүүлөрдө.
Жабдылышы:
- пульсоксиметр
- самын, ошондой эле колду тазалоо үчүн териге сүртүүчү антисептик
- пульсоксиметрди тазалоо үчүн антисептикалык каражат
Аракеттердин алгоритми:
1. Бейтапка өзүн тааныштыруу;
2. Мекеменин ички эрежелерине ылайык бейтапка идентификация өткөрүү;
3. Пульсоксиметрди колдонуудан мурда батареялардын заряд текшерип алуу
керек. Эгерде заряд өлчөмү төмөн болсо, заряддап алуу зарыл;
4. Процедуранын максатын жана жүрүшүн түшүндүрүү;
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5. Гигиеналык талаптарга ылайык колдорду жууп-тазалоо;
6. Пульсоксиметрди күйгүзүп, ал өз алдынча тестирлөөнү аяктагыча бир нече
секунд күтө туруу;
7. Фиксация туура көрсөтүп, бирок ашыкча басым жок болгудай кылып датчикти
бейтаптын манжасына бекитүү;
8. Пульсоксиметр дисплей бетине сатурация жана пульс боюнча маалыматтарды
чыгагыча 5-20 секунд күтө туруу:
- норма – 95% жана андан көп;
- 1-даража – 90-94%;
- 2-даража – данные менее 75%;
- гипоксемиялык кома – 60%дан аз.
9. Гигиеналык талаптарга ылайык колдорду жууп-тазалоо;
10. Сатурация жана пуль көрсөткүчтөрүн медициналык картага белгилөө жана
дарылоочу/кезметтик дарыгерге кабарлоо.

Эскертүү:
- алынып жаткан маалыматтардын тактыгы үчүн маанилүү кырдаал – бул изилдөө
иштеринин жүрүшүндө манжаны кыймылдатпай кармап туруу;
- тырмак боёочу лактан ж.б. боёгучтар сатурацияны кыйла төмөндөтүп көрсөтүүсү
мүмкүн.
Муну билдүү маанилүү:
- пульсоксиметрге тышкы жарык, кыймыл-аракеттер өтө таасир этерин эстен
чыгарбоо зарыл. Мунун бардыгы сатурациянын жасалма көрсөткүчтөрүн көрсөтүшү
мүмкүн.
- эгерде бейтап ис газы менен ууланса жана канында карбоксигемоглобин бар
кездешсе пульсоксиметр ката көрсөтүүсү ыктымал. Мисалы, прибор сатурация
100% деп туура эмес көрсөтүүсү мүмкүн.
Пульсоксиметрди дезинфекциялоо тартиби
1. Салфетканы алыңыздар.
2. Салфетканы 70% этил спирти менен нымдап алыңыздар.
3. Спиртке малынган салфетка менен пульсоксиметрдин ички жана тышкы беттерин
сүртүп чыгыңыздар.
4. Салфетканы «Б» классындагы калдыктар үчүн контейнерге таштаңыздар.
5. Прибордун үстүңкү кыртыштарындагы спирттин толук кургашын күтүңүздөр.
6. Спирт кургагандан кийин приборду иштетүүгө болот.
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