
Интернатураны бітірушілерге арналған алгоритм 

«Анафилаксиялық шок кезінде жедел медициналық кӛмек кӛрсету»  

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

Жүргізу тәсілі 

1 Науқасты Тренделенбург 

қалпында жатқызу 

 

 

Ауаның және/немесе оттегінің 

жеткілікті болуын қамтамасыз 

ету 

Кӛлденең жатқызу. 

Аяқ жағын жоғары кӛтеру. 

Басын бүйірге бұру. 

Тӛменгі жақты алға жылжыту.   

Терезені ашу немесе оттегі беруді қамтамасыз ету. Оттегі 

бетперде, мұрын катетері немесе спонтанды тыныс сақталғанда 

және ессіз күйде қойылатын ауа ӛткізгіш түтіктер арқылы түседі.  

2 Аллергеннің организмге түсуін 

тоқтату 

 

 

Венаішілік салуды қамтамасыз 

ету 

Дәрілік препараттарды енгізуді тоқтату, жәндіктен қалған 

дақтарды алып тастау. Дәрілер енгізген немесе жәндік шаққан 

орыннан жоғары мүмкіндігінше бұрау (жгут) салу.  

Перифериялық веналарға катетеризация 

3 Ӛмірлік (vitalis) қызметтерін 

бақылау 

АҚ, пульс, тыныс қозғалысы жиілігін бақылау. Мүмкіндік 

болмаған жағдайда АҚ ӛлшеу үшін мониторды қосу, пульсті 

әрбір 2-5 минут сайын қолмен ӛлшеу, оксигенация деңгейін 

бақылау.  

Емдеу іс-шаралары 

4 Тамырларды тарылтатын 

терапия 

0,3-0,5 мл адреналинді в/і енгізу (салмаққа 0,01 мл/кг, максимум 

– 0,5 мл), қажет болған жағдайда эпинефринді 5-15 минуттан соң 

қайталап енгізуге болады. 

Тиімсіз болғанда: 

1) 0,1% немесе 0,18% адреналин ерітіндісін венаішіне 0,3-0,5 мл  

енгізу. 1,0 мл-ден кӛп емес бӛлігін 5-20 минут аралықпен 

бӛлшектеп енгзу. АҚ, ЖЖЖ және мӛлшері асып кету 

симптомдарын бақылау.  

5 АҚ жоғарылату мақсатында 

қысымды  аминдерді енгізу 

 

(берілгендердің біреуін) 

в/і тамшылата: 

- норэпинефрин – 2-4 мг (1-2 мл 0,2% ерітінді), 5% глюкозаның 

немесе 0,9% натрий хлоридінің 500 мл ерітіндісінде сұйылту, 

АҚ тұрақтанғанға дейін 4-8 мкг/мин инфузия 

жылдамдығымен;  

- допамин (в/і тамшылата) – 400 мг допаминді 0,9% натрий 

хлоридінің немесе 5% глюкозаның 500 мл ерітіндісінде 

сұйылтады, 2-20 мкг/кг/мин бастапқы жылдамдықпен енгізеді, 

систолалық қысым 90 мм сынап бағанынан асу үшін мӛлшерді 

титрлейді, анафилаксияның ауыр ағымында мӛлшер 50 

мкг/кг/мин және одан жоғары артуы мүмкін.  

6 Инфузиялық терапия 

 

(берілгендердің біреуін) 

(гиповолемияны тоқтату мақсатында) (коллоидты және 

кристаллоидты ерітінділер): 

 декстран, орташа молекулалық салмағы 35000-45000 Дальтон; 

 0,9% натрий хлоридінің ерітіндісі (немесе басқа изотониялық 

ерітінділер), 1-2 литр (5-10 мл/кг алғашқы 5-10 минутта) 

7 Гормондық терапия 

 

(берілгендердің біреуін) 

 

бастапқы мӛлшерде: 

 дексаметазон 8-32 мг в/і тамшылата; 

 преднизолон 90-120 мг в/і сорғалата құю; 

 метилпреднизолон 50-120 мг в/і сорғалата құю; 

 бетаметазон 8-32 мг в/і тамшылата; 



8 Бронхолитикалық терапия 

 

(берілгендердің біреуін) 

 

Эпинефрин енгізгенге қарамастан бронхтың обструкциялық 

стиндромы сақталған жағдайда: 

 аминофиллин 

- венаішілік сорғалата баяу 5-6 мг/кг 2,5% ерітіндісін 20 минут 

бойы; 

- венаішілік тамшылата сағатына 0,2-0,9 мг/кг (бронхоспазмды 

тоқтату үшін). 

Ингаляциялық терапия: 

 сальбутамол ерітіндісі 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер арқылы); 

 ылалданған оттегі (SpO2 бақылауымен). 

9 Антигистаминді препараттар 

енгізу 

 

(берілгендердің біреуін) 

 

Н1-гистаминді рецепторлар блокаторларын қолдану тек 

гемодинамика толық тұрақтанғанда және кӛрсеткіштер болғанда 

ғана мүмкін болады. 

Енгізу керек: 

- клемастин 0,1%-2 мл (2 мг), венаішілік немесе бұлшіқетішілік; 

- хлоропирамин гидрохлориді 0,2%, венаішілік немесе 

бұлшықетішілік 1-2 мл; 

- дифенгидрамин 25-50 мг. 

Науқастың бағытын анықтау 

10 Шұғыл ауруханаға жатқызу Реанимация және интенсивті терапия бӛлімшесіне жатқызуға 

жіберу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернатураны бітірушілерге арналған алгоритм 

«Балалардағы анафилаксиялық шок кезінде жедел медициналық кӛмек кӛрсету»  

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

Жүргізу тәсілі 

1 Науқасты 

Тренделенбург 

қалпында жатқызу 

 

 

Ауаның және/немесе 

оттегінің жеткілікті 

болуын қамтамасыз ету 

Кӛлденең жатқызу. 

Аяқ жағын жоғары кӛтеру. 

Басын бүйірге бұру. 

Тӛменгі жақты алға жылжыту.   

Терезені ашу немесе оттегі беруді қамтамасыз ету. Оттегі 

бетперде, мұрын катетері немесе спонтанды тыныс 

сақталғанда және ессіз күйде қойылатын ауа ӛткізгіш 

түтіктер арқылы түседі.  

2 Аллергеннің 

организмге түсуін 

тоқтату. Венаішілік 

салуды қамтамасыз ету 

Дәрілік препараттарды енгізуді тоқтату. Дәрілер енгізген 

орыннан жоғары мүмкіндігінше бұрау (жгут) салу.  

Перифериялық веналарға катетеризация 

 

3  Ӛмірлік (vitalis) 

қызметтерін бақылау 

АҚ, пульс, тыныс қозғалысы жиілігін бақылау. Мүмкіндік 

болмаған жағдайда АҚ ӛлшеу үшін мониторды қосу, пульсті 

әрбір 2-5 минут сайын қолмен ӛлшеу, оксигенация деңгейін 

бақылау.  

Емдеу іс-шаралары: 

4 Тамырларды 

тарылтатын терапия 

1 жастағыларға 0,1% эпинефриннің 0,1 мл в/і енгізу (0,01-

0,02 мг/кг), 1,0 мл-ге дейін, қажет болған жағдайда 

эпинефринді 5-15 минуттан соң қайталап енгізуге болады. 

Тиімсіз болғанда: 

1) анафилаксия симптомдарын басу үшін эпинефринді сол 

мӛлшерде қайта енгізу. АҚ, ЖЖЖ және мӛлшері асып кету 

симптомдарын бақылау.  

5 АҚ жоғарылату 

мақсатында қысымды  

аминдерді енгізу 

 

(берілгендердің 

біреуін) 

в/і тамшылата: 

- норэпинефрин – 2-4 мг (1-2 мл 0,2% ерітінді), 5% 

глюкозаның немесе 0,9% натрий хлоридінің 500 мл 

ерітіндісінде сұйылту, АҚ тұрақтанғанға дейін 0,1-0,5 

мкг/кг инфузия жылдамдығымен;  

- допамин (в/і тамшылата) – 400 мг допаминді 0,9% натрий 

хлоридінің немесе 5% глюкозаның 500 мл ерітіндісінде 

сұйылтады, 8-10 мкг/кг/мин бастапқы жылдамдықпен 

енгізеді, систолалық қысым 90 мм сынап бағанынан асу 

үшін мӛлшерді титрлейді 

6 Инфузиялық терапия 

 

(берілгендердің 

біреуін) 

 (гиповолемияны тоқтату мақсатында) (коллоидты және 

кристаллоидты ерітінділер): 

 декстран, орташа молекулалық салмағы 35000-45000 

Дальтон; 

0,9% натрий хлоридінің ерітіндісі (немесе басқа 

изотониялық ерітінділер 20 мл/кг 20-30 минут ішінде)  

7 Гормондық терапия 

 

(берілгендердің 

біреуін) 

 

бастапқы мӛлшерде: 

 дексаметазон 0,6 мг/кг в/і тамшылата; 

 преднизолон 5-10 мг/кг в/і сорғалата құю; 

 гидрокортизон 8 мг/кг в/і сорғалата құю; 

8. Бронхолитикалық Эпинефрин енгізгенге қарамастан бронхтың обструкциялық 



терапия 

 

(берілгендердің 

біреуін) 

 

стиндромы сақталған жағдайда: 

 аминофиллин 

- 1 жастағыларға венаішілік сорғалата баяу 0,5-1 мл 2,4% 

ерітіндісін (10 мл-ден кӛп емес) 20 минут бойы натрий 

хоридінің изотоникалық ерітіндісінде енгізу; 

- венаішілік тамшылата сағатына 0,2-0,9 мг/кг 

(бронхоспазмды тоқтату үшін). 

Ингаляциялық терапия: 

 сальбутамол ерітіндісі 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер арқылы); 

 ылалданған оттегі (SpO2 бақылауымен). 

9 Антигистаминді 

препараттар енгізу 

 

(берілгендердің 

біреуін) 

 

Н1-гистаминді рецепторлар блокаторларын қолдану тек 

гемодинамика толық тұрақтанғанда және кӛрсеткіштер 

болғанда ғана мүмкін болады. 

Енгізу керек: 

- 1 жастағыларға хлоропирамин гидрохлориді 0,2%, 

венаішілік немесе бұлшықетішілік 0,1-0,15 мл; 

- дифенгидрамин 0,05  мг/кг, бірақ 1 мл-ден асырмау.  

Науқастың бағытын анықтау 

10 Шұғыл ауруханаға 

жатқызу 

Реанимация және интенсивті терапия бӛлімшесіне 

жатқызуға жіберу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернатураны бітірушілерге арналған алгоритм 

«Жүрек  кенеттен тоқтаған кезде жедел  медициналық кӛмек кӛрсету»  

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

Науқастың жағдайын бағалау 

1 Ситуацияны бағалау: 

Ақыл-есін анықтау, кӛмек 

шақыру 

науқастың иығынан қағу және дауыстап шақыру, жедел 

жәрдем бригадасын шақыру немесе шақыруды ӛтіну 

2 Пульс пен тынысын бағалау: 

ұйқы артериясындағы 

пульсацияны анықтау, 

тыныстың болуын анықтау 

ұйқы артериясын сипалау, ондағы пульсацияны анықтау, 

кеуде қозғалысының болуын кӛзбен бақылау  

Жүрек-ӛкпе реанимациясын ӛткізу 

3 Науқасты дайындау зақым кӛрушінің мойнын және кеудесін киімнен босату 

4 Қолды зақым кӛрушінің тӛсіне 

дұрыс қою 

қолды тӛстің тӛменгі жартысына қою; 

тірек нүктесі жұмыс қолының тенар және гипотенары 

болады. Сол қолдың негізімен оң қолдың сыртына 

сүйенеді.  

5 Кеудесіне компрессия жасау басу күші тек тігінен жасалады, шынтақ буынында қол 

жазылыңқы; 

компрессия тереңдігі – 5-6 см, алақанды кеудеден алмайды. 

компрессия жиілігі – 30 (минутына 100-ден кем емес); 

қысулар арасындағы аралық минимальды болу керек; 

кеуде әрбір басудан кейін толығымен жазылуы тиіс; 

(техниканы бұзған кезде бұл қадам орындалмаған болып 

саналады) 

6 Ауыз қуысын қарау және 

тазалау 

Науқастың басын ӛзін қарай бұру, ауыз қуысын дәкеге 

оралған саусақпен тазалау. Санация бір рет айналдыру 

қозғалысымен жасалады.  

7 Сафар үштігін ӛткізу: 

басты шалқайту,  

тӛменгі жақты жылжыту,  

науқастың аузын ашу 

бір қолды зақым кӛрушінің маңдай-тӛбе аймағына қойып 

басты артқа шалқайту, 

екінші қолмен бір мезетте иекті кӛтеріп тӛменгі жақты 

созу, науқастың аузын ашу 

Ӛкпеге жасанды желдетуді ӛткізу 

8 науқастың мұрнын (аузын) 

жабу 

тыныс жолына тыныс беру  

 

 

 

 

компрессия мен тыныс беру 

қатынасы 30:2 болуын сақтау 

науқастың басынан бір қолды алмастан, екінші қолмен 

оның аузына дәкелік сүткішті қойып науқстың мұрнын 

қысу, 

кеуде кӛтерілетіндей тынысты жылдам шығару, екінші 

тыныс шығаруды кеудеде кӛрінетіндей қозғалыс болғанда 

жасайды  

(техниканы  бұзған кезде бұл қадам орындалмаған болып 

саналады) 

компрессия мен тыныс беру қатынасы 30:2 

9 жүрек-ӛкпе реанимациясының 

1-ші кезеңін ӛткізу 

ЖӚР бір кезеңін ӛткізу – 2 минут ішінде ЖӚР 5 

айналымын жасау 

10 ЖӚР тиімділігін анықтау ұйқы артериясында пульсация болуын анықтау 

 

 

 

 

 



 

 

Клиникалық станция «Жедел коронарлық синдром кезінде жедел медициналық 

кӛмек кӛрсету»  

 

ӘРЕКЕТ АЛГОРИТМІ  
 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

1 Науқаспен қатынас 

орнату. 

Науқаспен танысу және ӛзін таныстыру. 

 

2 Сәйкес вербальдық емес 

мінез-құлықты қолдану 

Сәйкес вербальдық емес мінез-құлықты қолдану. 

Ӛзара түсіністіктің дамуы. 

Науқастың қатысуы. Науқасты вербальдық емес қолдау. 

3 Науқастың шағымдарын 

сұрастыру. 

Науқастың шағымдарын сұрастыру 

 

4 Орналасуын нақтылау 

 

Қай жері ауырады? (тӛс артында, кеуденің сол жақ 

жартысында). 

Таралуы; 

Қалай ауырады? 

Ауыру себебі? 

Қаншаға созылады және осындай жағдайлар бұрын 

болған ба? 

Немен тоқтатылады? Стандартталған науқас (әрі қарай - 

СН) ӛзіндік қимылдарды кӛрсете алады – Левин 

симптомы: галстукты созу типі бойынша тӛстің бойымен 

жұмылған жұдырық;  

5 Таралуын Иррадиация (солға және жоғарыға); 

6 Ауырсыну сипатын 

 

Қалай ауырады? (ауырсыну сипаты: күйдіре, жаншып, 

қысып және т.б.); 

7 Ауырудың пайда болу 

себебін 

Ауырудың себебі? (физикалық күш, стресс); 

8 Ауырудың ұзақтығын  Қаншаға созылады және бұрынырақ осыған ұқсас 

жағдайлар болды ма? (минуттармен); 

9 Ауыруды тоқтату 

 

Ауырсынуды немен тоқтатады? (тыныштықта немесе 

нитроглицериннің 2-3 таблеткасын ішкен соң басылады, 

алайда толығымен тоқтамайды). 

10 Қосымша шағымдар Ауыруға тағы не қосылады, тағы қандай симптомдар 

мазасын алады? (суық жабысқақ тер, ӛлімнен қорқу, ауа 

жетпеу сезімі, кейде жүрек қағуы және т.б.); Ентікпенің, 

әлсіздіктің, ұйқысыздықтың, ұйқысының бұзылысы және 

т.б. болуы. 

11 Аурудың анамнезін 

нақтылау 

Ауру қашан және қалай басталды, немен емделді, 

ауруханада емделді ме және т.б. 

12 Ӛмірлік анамнезін 

нақтылау 

Ӛмірлік анамнезін нақтылау: 

Басқа созылмалы аурулары; 

Зиянды әдеттері; 

Аллергоанамнез; 

Тұқымқуалаушылық; 

Жұмысының сипаты және т.б. 

13 АҚ ӛлшеу  Науқасқа ӛлшеу іс-шарасын түсіндіру және сұрақтардың 

бәріне кейінірек жауап беретінін ескерту. АҚ ӛлшеу 



кезінде сӛйлеуге болмайды,  себебі бұл АҚ-ға әсер етуі 

мүмкін. Қысымды екі қолдан да ӛлшеу қажет.  

АҚ ӛлшеу ережесі мен техникасы: 

Науқас арқасымен жатқан кезде немесе ыңғайлы 

қалыпта отырған кезде иық артериясынан АҚ 

анықталады. 

Манжетті жүрек тұсынан иыққа салады, оның тӛменгі 

жиегі шынтақ бүгілуінен 2 см-ге жоғары тұрады.  

Манжет 2/3 бицепсті жауып тұратындай кӛлемде болу 

керек.  

Манжетті кигізген соң, онда күтілетін систолалық 

қысымнан жоғары мәнге дейін қысым айдалады. 

Сосын қысымды біртіндеп түсіреді (2 мм сынап 

бағаны/сек жылдамдықпен) және фонендоскоп кӛмегімен 

ӛлшеніп жатқан қолдың иық артериясы үстінен жүрек 

тондарын тыңдайды.   

Пальпациялаумен иық артериясының максимальды 

пульсация нүктесі анықталады, бұл нүкте шынтақ 

ойығының үстінде иықтың ішкі беткейінде орналасады.   

Стетоскоп мембранасы иық беткейіне тығыз жатуы 

керек. Стетоскоппен қатты қысып тастамау керек, себебі 

иық артериясына қосымша компрессия туындатуы 

мүмкін. Стетоскоп басы манжетке немесе түтікке тимеуі 

қажет, ӛйткені оларға тиген кездегі дыбыс Коротков 

тондарын қабылдауды бұзуы мүмкін.  

Жүректің бірінші тоны естілетін қысым систолалық 

АҚ болады.  

Жүрек тоны естілмейтін қысымды диастолалық АҚ деп 

атайды. 

14 Артериялық пульсті 

ӛлшеу 

Артериялық пульсті екі қолдан да анықтайды. 

Артериялық пульсті ӛлшеу ережесі және техникасы: 

Артериялық пульсті науқастың отырған жағдайында 

немесе еркін жатуында ірі артерия аймағында анықтайды 

(кӛбінесе бұл кәріжілік артериясы, бұл бас бармақ 

жағынан тікелей кәріжілік-білезік буындар алдында 

білектің тӛменгі үштен бірінде орналасқан). 

Науқастың қол басын оң қолмен кәріжілік-білезік 

буындары аймағынан бос ұстайды. 

Бас бармақ шынтақ жағынан орналасқан, қалған 

тӛртеуі – тікелей кәріжілік артериясында. Қалыпты 

жағдайда саусақтың астында тамыр соғуы жұмсақ, 

жіңішке, тегіс және серпімді түтік  түрінде сезіледі.  

Артерияны орташа күшпен кәріжілік сүйегінің ішкі 

жағынан басады. Оны қатты басуға болмайды, себебі 

қысымның әсерінен пульстік толқын жоғалып кетуі 

мүмкін.  

Пульстің негізгі қасиеттері бағаланады: жиілігі, 

ырғақтығы, кернеулігі (тымырды басқан кездегі 

қарсылық), биіктігі және толымы. Пульс жиілігін ырғақ 

дұрыс болғанда анықтайды, пульстің соғу санын жарты 

минутта есептейді және нәтижені екіге кӛбейтеді. 

Аритмия кезінде пульстік соғуды толық бір минут 



ішінде есептейді. 

15 Жүрекке аускультация 

жасау 

Систола мен диастола фазаларындағы дыбыстық 

құбылысты синхронизациялау үшін сол қолмен бір 

мезетте науқастың оң жақ ұйқы артериясын пальпациялау 

керек, бұл артерияның пульсациясы қарынша 

систоласымен әрқашан сәйкес келеді.  

Жүрек аускультациясы тәртібі тӛмендегідей: 

жүрек ұшында – митральды клапанды тыңдау нүктесі. 

Бұл үшін фонендоскопты қолтықасты ортаңғы сызығы 

қиылысына және 5-ші қабырғааралыққа (ер адамдарда 

емшек ұшы арқылы бағдарлауға болады) қойыңыз.  

тӛстен оң жақ II-ші қабырғааралығына – қолқа 

клапанын тыңдау нүктесі. Бұл үшін фонендоскопты 

тӛстің оң жақ жиегінде кеудеге II-ші қабырғааралығына 

(бұғана бойынша, тӛменнен қабырға бойынша 

бағдарланады) қойыңыз. 

тӛстен сол жақ II-ші қабырғааралығына – ӛкпе 

артериясы клапанын тыңдау нүктесі. Бұл үшін 

фонендоскопты тӛстің сол жақ жиегінде кеудеге II-ші 

қабырғааралығына (бұғана бойынша, тӛменнен қабырға 

бойынша бағдарланады) қойыңыз. 

семсер тәрізді ӛсіндінің негізіне – үш жармалы 

клапанды тыңдау нүктесі. Бұл үшін фонендоскопты 

тӛстің тӛменгі үштен бірінің оң жақ жиегінің үстіне  

қойыңыз.  

IV қабырғааралығы – Боткин-Эрба нүктесі – қолқа 

клапанын тыңдаудың қосымша нүктесі. Бұл үшін 

фонендоскопты тӛстің сол жақ жиегінде кеудеге III 

қабырғааралығына қойыңыз. 

16 Зертханалық және 

аспаптық зерттеулердің 

минимальды қажетті 

кӛлемін тағайындау 

Зертханалық және аспаптық зерттеулерді тағайындау: 

ЭКГ зерттеу, миокард зақымдануының маркерлерін 

анықтау (кӛбінесе жүректік тропонин Т немесе жүректік 

тропонин I)  

 

17 Жедел коронарлық 

синдромды тоқтату 

мақсатымен дәрілік 

препараттарды 

(антиагрегант) таңдау  

Жедел коронарлық синдромды тоқтату мақсатында келесі 

дәрілік препараттарды тағайындау қажет: 

Аспирин 00-300 мг мӛлшерде шайнау, сумен ішу; 

 

18 Жедел коронарлық 

синдромды тоқтату 

мақсатымен дәрілік 

препараттарды таңдау  

 

1. Нитроглицерин 0,0005 тілдің астына әрбір 10-15  мин 

сайын, АҚ бақылау, 3 реттен артық қолданбау. 

2. β-блокатор, егер қарсы кӛрсетілімдер болмаса 

(кӛрнекті гипотензия, брадикардия, ЭКГ-да ӛткізгіштіктің 

бұзылысы) 

Науқасқа барлық тағайындауларды түсіндіру қажет  

19 Науқастың әрі қарайғы 

бағытын анықтау 

Тӛсек тәртібін сақтауды қамтамасыз ету. 

Егер Сіз кӛшеде немесе үйде болсаңыз, жедел жәрдем 

бригадасын телефонмен ӛзіңіз шақыру немесе бұл туралы 

басқалардан ӛтіну.  

Егер Сіз жедел жәрдем бригадасында болсаңыз 

аурухананың қабылдау бӛлімшесіне осы науқасты 

ауруханаға жатқызу туралы телефонмен хабарлау.  



 

 

 

 

Интернатураны бітірушілерге арналған алгоритм 

«Жарақаттану кезінде жедел медициналық кӛмек кӛрсету»  

 

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

1 Қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету 

Жан-жағына қарап ӛзіне және зақым кӛрушіге 

қауіптігін жоқтығына кӛз жеткізу.  

2 Қолды гигиеналық ӛңдеу. 

Аурулық шокты 

болдырмау үшін іс-

шаралар жасау 

Қолды антисептиктермен ӛңдеу 

Стерильді қолғаптар кию 

Ауырсынуды басу үшін Sol. Tramadoli 50 mg-1 ml 

бұлшықетішіне енгізу 

3 Зақымдалған аяқ-қолды 

орта физиологиялық 

қалыпқа келтіру 

 

Шинаны салу алдында зақымдалған аяқ-қолды орта 

физиологиялық қалыпқа келтіреді, бұл мүмкін болмаса 

– аяқ-қол зақымдалмайтын қалыпты таңдау керек. Бұл 

үшін аяқ-қолды жамбас және тізе буындарынан аздап 

бүгеді, аяқ басы сираққа қатысты 90° бұрышта болуы 

тиіс.  

4 Шиналарды сау аяқ-қол 

ӛлшеміне сәйкестендіру  

Шиналарды салу алдында, оның ӛлшемін сау аяққа 

қарай сәйкестендіру керек. Егер сан сүйегі сынса – 

онда шинаны сирақтабан, тізе және жамбас 

буындарына қарай үлгілейді. Шиналарды бекіту 

зақымданған дене бӛлігінің қалпын бұзбау үшін сау 

аяқ-қолдарда жүргізілуі керек. 

5 Шинаның қысқа 

тақтайшасын (жолағын) 

үлгілеу 

Шинаның қысқа тақтайшасын аяқ-қолдың ішкі жағына 

қарай үлгілейді, оның ұзындығы шап қатпарынан 

басталып аяқ-қолдан 10-15 см ұзын болу керек.  

6 Шинаның артқы  

тақтайшасын үлгілеу 

Шинаның артқы тақтайшасын артқы беткей бойынша 

аяқ басынан санның жоғарғы үштен біріне дейін 

үлгілейді. 

7 Шинаның ұзын 

тақтайшасын үлгілеу 

Шинаның ұзын тақтайшасын аяқ-қолдың сыртқы жағы 

мен денесіне қарай үлгілейді, оның ұзындығы қолтық 

ойығынан басталады және аяқ-қолдан 10-15 см ұзын 

болу керек  

8 Қолтық ойығына және 

бұтаралық аймаққа мақта-

дәкелі буылтықты (валик) 

қою. 

Қолтық ойығына және бұтаралық аймаққа мақта-дәкелі 

буылтықты (валик) қояды. 

9 Сүйектік шығыңқы 

жерлердің астына 

мақтадан жасалған тӛсеме 

қояды 

Сүйектік шығыңқы жерлердің  (тобық, тізе буыны, 

мықын сүйегі қанатының үлкен ұршығы) астына 

қысылуды және некроздың дамуын болдармау үшін 

мақтадан жасалған тӛсеме қояды 

10 Шиналарды бекітеді. 

Шиналарды айналдыру 

Шиналарды шетінен бастап таңғыштың келесі қабаты 

алдыңғы қабаттың үштен бірін немесе жартысын 

жабатындай мықтап бекемдейді. Шинаны тартады 

(айналдырады).  

 

 



 

 

 

«Жарақаттану кезінде жедел медициналық кӛмек кӛрсету. Біріншілікті 

хирургиялық ӛңдеу»  

 

                                                         ӘРЕКЕТ АЛГОРИТМІ 

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

1 Қажетті аспаптарды 

дайындау   

Қажетті аспаптарды дайындаңыз: стерильді қолғаптар; 

пинцет; дәкелі дӛңгелектер – 5 дана; стерильді дәкелі 

сүрткіштер; «70%-дық спирт ерітіндісі»/«5%-дық спиртті 

йод ерітіндісі»/«3%-дық сутегі тотығы ерітіндісі» 

атаулары жазылған флакондар; «Левомеколь», 

«Левомицетинді жақпа май» атаулары жазылған жақпа 

май құтылары; жалпақ бинттер, кӛбіне эластикалық; 

жараға жақпа майды жағуға арналған шпатель; 

қолданылған материалдарға арналған жайма; қайшы.  

2 Стерильді 

қолғаптарды кию 
Стерильді қолғаптарды кию техникасы: 

 стерильды қаптамадағы қолғапты алу, 

қаптаманы ашу;  

 оң қолына қолғапты кию үшін  саусақтары 

қолғаптың ішкі беткейіне тимейтіндей қолғаптың 

қайырмасынан ұстайды;  

 оң қолдың саусақтарын жұмып қолғапқа 

енгізеді;  

 қолғаптың қайырмасын бұзбай оң қолдың 

саусақтарын жазып қолғапты киеді;  

 сол қолға қолғапты кию үшін оң қолмен 

екінші, үшінші және тӛртінші саусақтары 

(қолғаппен) қолғаптың ішкі беткейіне тимейтіндей 

қайырмасынан ұстайды;   

 сол қолдың саусақтарын жұмып қолғапқа 

енгізеді;  

әрі қарай сол қолғап қайырмасын, сосын оң қолғап 

қайырмасын ашады. 

3 Жара айналасындағы 

теріні ӛңдеу 

 

Жара айналасындағы теріні 70%-дық спирт 

ерітіндісімен немесе 5%-дық спиртті йод ерітіндісімен, 

тіпті болмағанда -  3%-дық асқын тотық ерітіндісімен, 

стерильді дәкелі шариктерді әрбір қимылдан кейін 

ауыстыра отырып ӛңдеңіз. Тығынды аз ластанған 

учаскеден анағұрлым ластанған учаскеге қарай 

ауыстырыңыз және орталықтан шетіне қарай, алдымен 

құрғақ, сосын дезинфектант (70% этил спирті) ерітіндісіне 

малынған, жараның жиектерін 5% йод ерітіндісімен 

ӛңдеңіз. 

4 Бӛтен денені алып 

тастау 

Пинцетпен бӛтен денені алып тастаңыз (шыны 

сынықтары, тіндер, шӛп және т.б.) 

5 Жараны стерильді 

дәкелік 

дӛңгелектермен сулау 

Жараны антисептик ерітінділері (мысалы, 3% сутегінің 

асқын тотығы ерітіндісі, фурацилин ертіндісі, бетадин 

және т.б.) бар стерильді дәкелік дӛңгелектермен сулаңыз. 

6 Жараға Жараға антибактериялық жақпа майларды («Левомеколь», 



антибактериялық 

жақпа майларды жағу  

«Левомицетиндік» және т.б.) шпательдің кӛмегімен 

немесе дәрілік препараттарға малынған сүрткішпен  

жағыңыз. 

7 Стерильді дәкелік 

сүрткіштерді салу.  

Жараны стерильді 

салфеткалармен жабу 

Стерильді дәкелік сүрткіштерді салыңыз.   

Жараны пинцет кӛмегімен кем дегенде үш қабатты  

стерильді салфеткалармен жабыңыз. 

8 

 

Таңғыш салу 

 
Таңғышты салу техникасы: 

 Таңғыш ауырсыну туындата ма жоқ па оның жүзіндегі 

ӛзгерістерге қарап білу үшін бетіңізбен науқасқа қарап 

тұрыңыз.  

 Бинтпен таңатын дене бӛлігін бинттеп болған соң 

болуға тиісті қалыпта орналастырыңыз. 

 Бинтпен таңуды алғашқы екі бекемдеуші бинттеуден 

бастаңыз 

 Бинтпен таңуды тӛменнен жоғары қарай бастаңыз, бір 

қолмен бинттің ең басын ашу, екінші қолмен таңғышты 

ұстап және бинттеу жолын тегістеп отырыңыз. 

 Бинтті бір бағытта ашыңыз, бинттің әрбір айналымы 

алдыңғысын жартысынан немесе оның кӛлемінің үштен 

бірін жабу керек.  

9 Таңуды бекіту Бинттің соңын ауырмайтын жаққа немесе түйін 

науқастың мазасын алмайтын жерге бекемдеңіз. Немесе 

жабыстырғышпен бекітіңіз. 

10 Пайдаланылған 

барлық аспаптар мен 

материалдарды 

жаймаға салу.  

Пайдаланылған барлық аспаптар мен материалдарды 
әрбір кезде жаймаға салыңыз (дезинфекцияға арналған 

ыдыс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Клиникалық станция «Коммуникативтік дағдыларды бағалау» 

 

ӘРЕКЕТ АЛГОРИТМІ 

 

№ Қадамдар Әрекет алгоритмі 

Интервьюді бастау 

1. Науқаспен 

алғашқы қатынас 

орнату. 

 

Науқаспен амандасады, оның аты-жӛнін сұрайды. 

 

2. Ӛзін таныстырады (ӛзінің аты-жӛнін толығымен айтады) 

3. Иинтервью кезінде ең болмағанда бір рет науқасты аты-

жӛнімен айтады. 

4.  Амандасу түрі науқастың жасы мен әлеуметтік тәжрібиесіне 

сәйкес келеді. 

5. Вербальдық емес 

мінез-құлықты 

қолдану  

Қол алысу, денесімен науқас жаққа еңкею, басын изеу, 

күлімсіреу, кӛзбен қатынас. 

 Вербальдық қатынас  

6. Сӛйлеу 

жылдамдығы. 

Дәрігер сӛздері ұғынықты және анық, ұзақ жайсыз үзілістерсіз.  

7. Сӛйлеу 

сауаттылығы. 

Дәрігер сӛздері сауатты, паразит-сӛздерді, науқасқа түсініксіз 

медициналық сӛздерді қолданбайды.  

 Ақпараттарды жинау дағдысы  

8. Консультацияны 

бастау 

Дәрігер науқастан ӛзінің жағдайын білетіндігі туралы 

сұрастырады. 

9. Негізгі 

ақпараттарды беру 

Дәрігер науқасқа бірінші қойылған диагнозға қатысты, әрі 

қарайғы әрекеттер туралы анық және түсінікті ақпараттарды 

береді.  

10. Белсенді тыңдау Науқасты мұқият тыңдап отырғанын және түсініп отырғанын 

тұрақты түрде вербальдық және вербальдық емес мінез-

құлықпен (басын изеу, денесімен науқас жаққа еңкею, кӛзімен 

тіке қӛрау) кӛрсетеді.   

11. Интервьюді 

басқару 

Дәрігер әңгіме желісін тұрақты түрде ӛзі бақылайды және 

ӛзінің қалауынша бағыттап отырады, соған қарамастан 

ӛктемшіл немесе үзілді-кесілді күйде кӛрінбейді. 

12. Науқастың түсіну 

дәрежесін тексеру 

Науқастан ақпараттарды түсінгені туралы, басқа сұрақтары бар 

ма екендігін сұрайды. 

13. Тұлғааралық 

қашықтықты 

таңдау және 

сақтау 

Ыңғайлы тұлғааралық қашықтықты орнату: 45 см қашықта 

болу және 1,20 м-ден аспау. 

Әңгімелесуді аяқтау 

14. Әңгімелесуді 

аяқтау 

Науқасқа алғыс айту және қоштасу. Міндетті түрде қайталап 

консультация тағайындау немесе ӛзінің қабылдау 

күнтізбесімен таныстыру.  

15. Стандартталған 

науқастан (СН) 

сауалнама алу  

Емтихан алушы СН-тан әңгімелесу соңында «Осы дәрігер 

Сіздің емдеуші дәрігер болғанын қалайсыз ба» деген сұрақ 

қояды. 



 

 



Клиникалық станция: I класс бойынша тісжегілік қуысқа  

препарация жасау 
 

Әрекет алгоритмі 

 

 Қадамдар  Әрекет алгоритмі 

1 Емтихан алушыға 

ақпараттарды 

таныстыру  

Амандасу, өзін таныстыру. 

Науқас туралы ақпаратпен таныстыру. 

Диагнозды тұжырымдау  

Соматикалық жағдайын ескере отырып ауыруын басатын 

әдіс пен анестетикті негіздеді 

2 Қолын жұмыс 

жасауға дұрыс 

дайындады 

Қолын гигиеналық тәсілмен ағынды суда сабынмен және  

щѐткамен жуды, сүлгімен кептірді.  

Бетперде киді.  

Бір рет қолданатын медициналық стерильді қолғап киді.  

3 Қажетті 

аспаптарды және 

шығын 

материалдарын 

дайындау  

 

Стоматологиялық аспаптары (зонд, айна, пинцет, қатпар 

жазғыш (гладилка), экскаватор, шпатель),  стерильді мақта 

тығындары бар «Ультралайт» жаймасын (лоток) алды.     

Борлар жиынтығын дайындады (шар тәрізді, тура 

саңылаулық (фиссура), кері-конусты). 

0,05 % хлоргексидин биглюконаты ерітіндісін дайындады.  

Тісжегілік қуысты соңғы рет өңдеу үшін басын дайындады 

(силиконды, резеңкелі, карборундты)  

Анестетик дайындады 

Пломбалайтын материалды дайындады 

4 Тісжегілік қуысты 

препарациялау 

үшін тісті 

дайындау 

 

1. Тісті тіс қақтарынан тазарту 

2. Пломбылайтын материалды таңдауды негіздеді 

3. Соматикалық жағдайын ескере отырып ауруын 

басатын әдіс пен анестетикті таңдау әдісін негіздеді 

4. Операциялық өріске изоляция жасалды 

5 Тісжегілік қуысты 

препарациялау 

әдістемесін 

көрсетті: 

1. Тісжегілік қуысты ашты.  

2. Тісжегілік қуысты кеңейтті және жұмсарған 

дентинді алып тастады.  

3. Қуыс жасады.  

4. Қуыс жиектерін өңдеді.  

6 Тісжегілік қуысты 

пломбалау үшін   

соңғы 

дайындықты 

көрсетті 

 

1. Тісжегілік қуысқа антисептикпен (0,05 % 

хлоргексидин биглюконат ерітіндісі) дәрі-дәрмектік 

өңдеу жасады.  

2. Тісжегілік қуысты дистилденген сумен жуды. 

3. Тісжегілік қуысты стерильді тығынмен/ауа 

ағынымен кептірді.  

4. Қуысты пломбылауға дайындады.  

 

 

 

 


