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Кыргыз Респуб"т[икасында
хtоболору <Кыргыз Республикасl
Республикасынын Мыйзамы жан

техникалык х(онго саJIуунун негиздери жонYндо)
кСМ 1.0 менен белгиленет.

Стандарт жонyцдо маал

1 Кыргыз Республикас ын Саламаттык сактоо жана
NlинистрJIигинин алдындагы каражаттары жана медицинаJIык
,гарабынан ИШТЕЛИП ЧЫККАН ){AHA киргизилгЕн.

2 Кыргыз Республикасы ын Экономика rKaHa фиrlансы министрлигинин zrлдындагы

"lе#r 6, аГ Nn %4т буйругу MeHe'Стандартташтыруу жана я борборунун
БЕКИТИЛГЕН ЖАНА ИШКЕ К РГИЗLIЛГЕН.

З. tJул стандартта Кы
саламаттыгын сактоо жон

Бул стандарт толугу мен
l(ыргыз Респуб.пикасынын Э

Республикасынын <Кырl,ыз Республикасында жарандардын
Ф), <Кыргыз Республикасында калктын санитардык-

же жарым-жартылай кочyрyлyп, расмий басылма катары
номика жана финансы миЕистрлигинин Еrлдындагы

Стандартташтыруу жана метрол я борборунун уруксаты жок таркатылышы мlмкун эмес.

ЦСПД при МЭ К

Баш сез
Подпись_сдяцлалцдта

ндартташтыруунун максаттарыl' принциптери жана

эlтидемиологиялык бейпилдиги нyндо), <Кыргыз Республикасындагы техник€tлык жонг€l
саJIуунун негиздери }кон , к()лчое бирликтуул\,гyн камсыз кьш}у жoнyгtlloD.,
кКеректоочyлордyн yк)i ктарын к жонyндо), кКыргыз Республикасынын мамлекеттик,гиJ]и:

жl,зого ашырылат.жонyндо) мыйзамдарынын

4. КМС |174:20а9 ордуна РГИЗИЛГЕН

негизгLl
Кыргыз

социrшдык онYктYр\.]/
бlтомдар департаментIt

III



ЦСМ при

l Коллонуу чойросу ,.

2 Ченемдик шилтем р .......,..,.,.
3 Техникалык тал
4 Кабыл алуу
5 Козомолдое
6 Ташуу жана сактоо .

7 Ондуруlлтунун
А Тиркемеси Б}ККЩК
Б Тиркемеси
В Тиркемеси биринчи
Г Тиркеме Озун-озу жа

кМс ll74z 202lr

Мазмуну

YчYн дары кутусунун курамы (маалымдама).........., ".,,,,l

rryн дары кутусунун к:урамы (шtаалымдама)................6,

дары кутусунун курамы (,унаа) БЖКДКУ (маальшдаrrла). . . .,. 7

lI I
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКЛСЫНЫН УЛУ,I"[ УК СТАНДАРТЫ

l ЦАРЫЛ,А.Р I{YI'YCY. }Калпыl,ехIIикаJrык талаптар

llAPЫJI,AP KY'l УСУ. ()бщие Iехнические требования

CHt St'S. Gепеrаl technical requirements

Itиргизlry куну. ri//- й-еl'

1 Itоллонуу чейросу

Бl,л стандарт биринчи медицI.Iналык жардам корсотyy y.{yн дарылар кутусуна арна]ган.

2 Ченемдик шилтемелер

Б),л стандартта томонкy станrIартташтыруу документте)рине шиJlтемелер келтирилген:
N4ACT ||72-9З Медицинttгtык даки тацуулары. Техникалык шарттар.
МАСТ 7625-86 каI,аз. Техникалык шарттар.
МАСТ 1 4 |92-9 6 )[tукторлу маркалоо.
МДСТ 15150-б9 Машинаrар, шаiiмандар жана башкаL техникалык буюмдар. Ар кандаit

климаттык региондор yчyн версиялар. Климаттык экологияJI1,1к факторлордун таасири жаГынаfi

категориялар, иштоо шарттары, сактоо жана ташуу.
МДСТ 1584б_2002 Алыскы Т'ундук аймактарына жана ага тете аЙмактарга жонотyлгOн

.продукцлIя. Тацгаtстоо, маркilлоо, ташуу }кана сактоо,
МАСТ 18510-87 )Itазуу кагазы. Техникалык шарттар.

З'Гехllика.пык талап,l,ар

3.1 Щары кутулары ушул стандарттын талаптарына жооп бериши керек, Кыргыз

Республикасынын Саламаттык са](тоо министрлиги тараСiынан бекитилген технологияль]I(

регламенттерге жана мааJ[ымдама-yлгyлорyно.
З.2 Биринчи жардам корсот\,y yчy]] дары кутуларыныпl тyрлорy.
Биринчи жардам KopcoT\y yчyн дары кутусу _БЖКДК;
')не менен балага биринчи жардам корсетYy YчYн дары I(yTycy ЭББЖКДК;
БI.tриll,-tи жардам корсотyу yчyн дары кутусу (унаа) Бit(]{ЛК .

3,3 Муноз,ломес1,
3,3.1 Щары кутусунун курамы томонкYлорго ылайык I((]лиши керек:

Д,\ тиркемеси боюнча биринчи жардам корсот\т YчYн,цары кутус),БЖКДК ;

Б r,ирttемеси боюнча ЭББ}ККДК эне жана бала учун дары кутусу;
В тиркемеси боюнча Б}ккдк бир1.Iнчи жардам корсо1\,\/ YчYн дары кутусу (унаа).

l{ары кара}t(атгар жана МеДИlЦИНа,rык буюмдар жасzuIl,сtн кYнден тартып дары кутулаl)ыЕ:а

саJIыI-Iганла жана алар менен дары кутусун толтурууда fu,IарДын х(арактуулук MooHoTy 809Zl даtl

ашпашы керек.

Расмий чыгарылышы
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З.3.2 l]ары каражаттар жана ме/цициналык буюмдар тыгыз сtlлынып, дары Ky1,},c:)rHaI.I

эркин чыгарылып салынышы Kepeк жана капть]н катуу лсабылышыflа тоскоол болбошу Kepe!i,,

ошондой эле аларды жумшак кутучада сактоого болот.
3.4 Толуктугу
Толуктоочу болуктор, медициналык буюмдар жана дары карDкаттар белгиленген тttр,]:ип,ге

бекитилген учурдагы документтерге ылайьк даярдаJIууга тийиш.
3.4.1 Биринчи медициналык жардам корсот\т yчyн дары кутуларына томонкyлор

кириши керек:

футляр, даана - бир
дары кутусунун курамы, кочyрмосу - бир
дары кутусунун курамына ьлrайык дары каражаттар жа,на медицинаJIык буюмдар,
тсlптом - l
озylr-озy )l(aHa оз ара пiардам KopcoTyy эре)келери (I' тиркемесине ылайык), б.ирин.lлt
жардzlм корсотyy yчyн дары кутусу (унаа) yчyн. кечурп,tосу - бlлр

анды тоItт()тууга, жараларды дарылоого жана тацууга ылайык МАСТ 1l72.
3.5 Тацгактоо.
3.5,1 lJары карalкаттардын жана медициналык буюмларлын сапатына та.асир!I}I

тийгизбестеIr, тапIууда, эксплуатацI{ялоодо х(ана сактоодо дары кутуларына коопсуздугу камсь,I:з

кылынган шартта тацгактын, тацгактоочу жана байлоочу материаJIдардын тyрлорyн колltонуу]га
жол бери"ltет.

З.5.2 )IteTyy кыйын болгон аймактарга жеткирyyго арналган биринчи ;кардаLIчI

топтомдорун тацгактоо, МАСТ 15846 боюнча.
3.6 Маркалоо
3.6.1 l[ары кутусунун тацгагы TycTyy, кооздолгон этикетка кагазы менен МАСТ ]625 >lKe

башка материалга ылайык, ToMoHKy мачulыматтарды корсотyy менен этикетка чаптал}уга:гийишr:

МАСТ 197l5Ke ылайык Кызыл Чырымдын эмблемасьшын сyр€}ттеру;биринчи жардам
корсотY\iчY дары кутусунун атацышы жана TYpY.

6.2 МАСТ 7625 этикеткасынан же МАСТ 18510 ылайык ;ltазуу кагазынан жilсiшг€tll
этиItетка же керектоочyлор yчyн темонк\/ маа,,Iымагтар камтылган биринчи жардам к€}роФт),1/

\/tIyH дары кутусунун ичI.Iнде томонкyдой маалымат болушу керек:

бириrl,lи жардам корсотyyчy дары кутусунун аталышы жана тyрy;
ондyрy1л{yцyн аталышы" анын соода маркасы (бар болсо) жана юридикалык жакты,Н

дареги;
ондYр\YчY-мамлекеттин аталышы ;

)кас&rlган KyHyH белгилоо (жылы. айы);

ушул стан]Iарттын белги.ltенIIши ;

иштетYY уLIурунда сактоо шарттары;
лары каражаттардын жана медициналык буюмдарлын )I(арактуулук MooHoTyHo барабrrр

болгон дары кутусунун х(арактуулук MooHoTy;
саламаттык сактоо министрлиги r,арабынан белгиленген тартиrIте дары кутусунун KitTTOо

кубелугуно берилген номери;
ондyрyyчyнyн кепилдик милдеттенмелери.
3.6.3 Унаа yчyн маркалоо - МАСТ' 14192 ылайык иштетyy белгилерин колдонуу Meнe}l

кНымлуlzлуктан корком) жана кЫргытпацыз) деген жазу)/.

З,6.;l Этикеткацоо" керектоочyлор rlyll мtlалымат. ,цары кутусунун кураМь] жанi1

эре)IIеJIери мамлекеттик жана / же расмий 
,гиллерле &,гк?рыJIыtпы керек.

,l Itабыл алуу эрежелери

z1.1 Ондурyyчy_ишкана дары кутуларынын топтом},нун партиясына кабыл аЛП/-С;еР\1'

сыноолорун )ryргyзyшy керек.

Бllрлен коштоочу документи менен текшерyy yчyн сунушталган барлык дары KyTycyн)l,i:
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саны партия yчyн кабыл алынат.

4,2 [ары кутуларынын сапатынын ушуЛ стандарттын бардык тшIаптарына шайксштигиtI

кокусунан тандоо ыкмасы менен козомоJIдоо rlyн дары кутус),нун 1% ы, бирок 10дон KeI'I Э]иес!l

партиядан тандалып аJIынат.

4.3 Ушул стандарттын тzuIаптарьша ылайык келбегендиги аI{ыкталганда, жок дегендl,с:

корсоткy.Iтордyн бири, ошол эле партиядан алынган дары кутуларынын эки эселенген с€iI{ын

кайтаtаtt текшерyy жyргyзyлот.
Кайра текшер\yЕун ltсыйынтыгы сtкыркы болуп саналат.
4.rl Ушул стандарттын бардык талаптарын сактоо y.ryrl бузул],ан партия озyнчо иiрГеJIиIl

алынышы керек, андан кийин таIIдаJIган дары кутулардын шайкештиглIн текшер\"Y YчYн ка,йрадан

КОРСОТYЛYШY MYMKYH.

5 Ко:зомо.ll,цо0 ыкмrlлары

5.1 Щары куч/ларьшЫН Сr,IРТКы корYнYшYн текшерYY (3,1-пункт) бекитилген мааJIь]мд(амi}-

oplloк N,Iенен салыштырылат.
5.2 /{арЫ каражашаРДын жана медициналык буtом/lардын жана шIардын жарактуул)I(

MooHoTYHYH белгиленген талаIIтарга шайкештиги (З.З.l -пункт) сертификаттар,

аккредитацияланган органдар :гарабынан берилген шайкепrтик же сыноо отчеттору MeHelI

салышl,ыруу жолу аркьшуу аныкталат.
5.3 Медициналык дары кутуларынын тацгактарын текшерyу tрутлярлын капкагыrr ач})/

lttaHa жабУу (3.З,2-rrУнкт), тиркемелердИ алуу iкaнa жардаМ кутусунуН капкагыН ачуу жана Жаб1.l"

)ItoJIy менен жYргYзYлот,
5.4 Толукl,угу, маркировкасы жана тацгагы (3.4-3.б-пункттар) визУалДЫК ТYРДК)

маалымдама-орнок менен салыштырылып, жyргyзyлот.

6'l'аrпуч жана сактOо

6.1 Медиt{илtiлrык дары кутуларын тапIуу ар кандаЙ ]-иIIтеги хсабык унаа каражаты мене|н

)к\,зого ашырылат, Мындай унаага салынган жYктордY ташу,/ эрежелеринин сакталышы пJар,г.

6.2 длгаЧкы медицИналыК жардаМ куралдарЫ кургак, таза, жабЫк болмолеРДогУ ШilРТ']Гi:l

сактаtпууга тийиrП мдсТ l5150 ылайык 1 (L) тобундагы дары каражаттардын коопс)/здугун

камсыз кылуу.
КолдонУу учурунда унаада сактаганда. дарыкана ку,l,усу кYнд\/н нурларынан корI"оJIушIу,

керек.

7 Онлуруучyнyн кепилдиги

7,t Тацгактын бутунлугу )кана дары каражаттаРДын жана медициналык буюмДа]эдыtt{

дары кутусунун курамындагы заlтардыll коопсуздугу менен дары кутуларынын колдонулушу,

кепилдиК N,{оонотY алардЫ ондYрYYчYдон чыккан кYндон тартыll он сегиз айды тY3оI,,

7.2 ОrrлуРYYtry-ишКаналаР ,гашуУ жана сактоО шарт,гарыН эске алуУ менеН )/ш),JI

сlандарттагы талапка жооп бериrпи керек.

7.3 /-{ары каражаттаРДын il(aнa медициналык буюмларлын кепиЛденгеН ЖаРаIl,ТУУЛ)'l(

N{ooHoTy конкретт}ry дары каражатт€рдыI{ жана медициналык буюмдардын баШТаПКЫ ТаЦгаГЫНl(iil

корсотYлгон.
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Тиркеме А (маалымдашrа)

БЖКД.К дарыкана кутусунун курамы

лъ Бирдик
ченеми

(,аны

1 Мертинуудо, сынууда, шок болуула ооруну
басп[цаl.уучу, сезгенyyго каршы жана шокко
каршы каражаттар (кулап KeTyy, сын}у, чыгып
кетуу)

1.1 Парачетамол 500дд]ф!9 конвалюта б1

\.2 Счльфачил натр,ий эритмеси 20% l0 мл, .]0% 10

мJI

бфлакон 1

7 Антисептикалык жана дезинфекциялык
каражаттар

2,1 Бриллиант жашыл эритме 1% 10 мл флакон 1

2,2 Иод спиртинин эритмеси 5оZ 10 мл флакон 1

2.з КалйИ перманганаты 3 г, флакон 1

3. А.плергияга каршы каражаттар
3.1 Лоратадин 10мг Jtl0 irte IJетиризин 10мг Nsl0 конвалюта 1

4. l)r;TeH т,rlнуyiца коJIдOнулган каражат
4.1 Аммиак эритмеси l0%, 30 мл, 50 мл флакон 1

5. Зарна болуула колдонулган дары каражаттар

5.1 А.пюминий гидроксиlIи * магний трисилItкагы
Jt{tr10 хtе Ка,rьциii карбонаты / магний карбонаты
нс:гизги Ng24

конвалюта 1

6. Тамак-аштан ууланууда жана ич отyyдо
детоксикация yчyн каражаттар _

б.1 Активдештирилген Koмyp 250 мг; Jфl 0 конвалюта 1

6,2. Лrэцерамид 2 мг J\bl0, N920 тацгактоо l
1 )|dчроктогч оорyнy дарыJIоочy каражаттаI)
7,1 IvI ентилизовалераттаI,ы левом ентол эри,гм ес и 60

мг Ns10, N20 же l00 мг лгs15, N930

конвалюта l

7.2, Г,пицерил тринитраты 0,5 Ns 40 конвалюта l

8. Сlтресс реакцt{ясын дарылоqчудзр4д(rц"гар
8.1 Вirлериан таI\1ыры 30 мл флакон l

9. Кпн токтоц"у rlyн каражат, }караны тrtзаJrоo

}!(iпна тацуу

9.1 Мёдициналык дЕtки салсРеткалар, стерилдyу 45сm х
29)cnr

тацгактоо l

9.2 Медицинальк даки бинти, стерилсиз, 5 мм 5 см тацгактоо 1

9.3 N4едициналык дztки бинти, стерилденбеген, 5 мм
10 см

тацгактоо

9,4 Медициналык даки бlлнти, стерилдyy 5 х 5рд тацгактоо l
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9.5 Медициналык даки бинти, стерилд\т 5 х 10 см тацгактоо 1

9,6 Пахта жуну, 50 г. тацгактоо l

9,7 Э.шастикалык м9дицинiшык TyTyK тацгычы тацгактоо l

9.8 канды токтотуучу буугуч даана 1

9.9 1 х5O0см (2х5O0см) тyрyлгон "пейкопластырt, даана 444444

9.10 Старларттуу лейкопластырь ]2 мм х 25 мм даана 10

10. Клиникалык oJIyM менен жyрок-опко
реанимациясы yчyн буюпrдар

10.1 Жаса.пма дем алдыруучу шайман даана l

11. 'Гуюк бурчтуу кайчы даана 1

|2. Озун-озу жана оз ара }кардам корсотyy
эрежелери

Эскертуулор
l Топтомдун курамында медициналык багыттагы букlмдарды1-1 стандарттык олчомдор\тi

озгOрт\ryго уруксат бериле,r.
2 l]арЫ каражаттар жана медицинаJlык буюмДар к€rгтаIГан учурда, белгиленген тартипкс)

ылайыtt дары кутусунун курамын озгортyyго )tол берилет.
З )i(арактуулук моонотy откон дары каражаттар,цы жана медициналык шаймандарды

маркировкасы бузулган аба,rда колдонбочу,з.
4 КандайдыР биР каражаттардЫ колдонгондо, биlэинчИ }кардаМ кутусуН ТОЛ)'КТСl()

сунушталат.

; " l""T
tUttg
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ЦСМ при МЭ Ki
кМс ll74z 201|,l

Тиркеп,tе Б (плаалымдама)

Эне жана ба.гlа учун :)ББЖКДК лары Kyrycyнyн курамы

лъ АталыIlrы Бирлик
ченеми

Саны

1. Антисецтикалык жана дезинфекчиялык
каражаттар

1,1 Капий перманганаты 3 г. флакон l
1,2 Суутек flерекисиниц эритмеси ЗYо 25мл, 40мл флакоrt 1

1.3 Брилли4нт жашыл эритме 1% 10 мл флакогr 1

,)
Ич oTKoKTv даDылоочy каDажаттаD

2.| Регидрон Jф 20 тацгактоо
3. Кан тофот}у yчyн каражат, жараны тазалоо

жана TdHw
3.1 Медициналык даки салфеткаrар, стерилдyy 45сm

х 29ctTt

тацгактоо 1

-r.Z Медициналык даки бинти, стерилд\т 5м х 10см даана 1

J.J Гигроокопиялык стерилд\лу кебез 50 г. даана l
a/J.+ 1 м агарlrылган медициналык даки даана l

3.5 Стандарттуу лейкопласты,рь 72 мм х 25 мм даана
3.6 Турулген лейкопласт,ырь 1см х5O0см (2см

х5O0см)
тацгактоо 1

4. Бала багуу \rччн бyюмдар
4.1 Батдаrl yчyн крем тацгактоо l
4.2 Тешелчy клеенка даана 1

4.3 Баланын самыны даана 1

4.4 Ва,зелрtн плаilы флакон 1

4,5 коз чччн тамызгыч даана 201 8-05-27

4.6 Бzutдап Vчyн присыпка 30 гр даана
4.7 д- l ж\,MrrIaK учу бар шприц даана
4.8 Медициналык электрондук термометр тацгактоо
4,9 мончо термометри тацгактоо
4,10 Жуунl,учу губка тацгактоо
4,11 Кулак таяктары тацгактоо
5. 'l'yroK yчтуу кайчы даана

Эскертуулер (очлоо)
l Топтомдун курамында мед].Iциналык буюмдардын жаI{а баrrдарга каМ кОР\]('

буюмдарынын олчомдорyн озгортyyго уруксат берилет,
2 /{ары карalкаl-гар жана медициналык буюмлар каттаlган учурда, белгиленген та.ртипIкj

ылайык дары кутусунун курамын озгортyyго жол берилет.
3 Жарактуулук моонотy откон дары каражаттарды жана медициналык шаймандарль,t

N.{а рки ро вкас ы бузулган аба_пда колдонбоц},з,
4 Кандайдыр бир каражаттарды колдонгондо, биринчи жардам кутусун толукт(l()

сунуштrtrlат.

1

1

1

l
1

1

1

1
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, (i,,l"i,,Тиркеме В (маалымдама)

Биринчи жардам корсотyy yчyн дары кутусунун курамы (унаа) БЖКДКУ

л! Аталышы Бирлик
ченеми

Саrtы

1 Антисептик жана дезинфекuIIялоочу каражаттар

1.2 Суутек пере{исинин эритмеси ЗYо 25 мл, 40 rчrл флакон 1

1.3 dlлакон l

1.4 Иоддун спир]г эритмеси 5% -10мл флакон l

1.5 Калий пермаfiганаты Зг (lлакон 1

2 Мертинууло, сынууда, шок болуула 0оруну
басаклаryучу, сезгенyyго каршы жана шокко каршы
каражаттар (кулап кетyy, сынуу, чыгып кетуу)

2.1 Параuетамол 500 мг ]ф10 ошпоштук 1

2.2 Сульфачил нфтрий эритмеси 20% 1О мл, 307о t0I\Iл флакон 1

2.з Гипотермиялык п ортативдик контейнер-баштык
(салкындатуучу)

тацгактоо l

3. Тамак-аштаF ууланууда жана ич отyyдо детоксикация
yчyн KapalKa,[Tap
Ууланlу yчyц детоксикация yчyн каражаттар

3.1 Активдештирилген Koмyp 250 мг; ЛЬl0 кlэнваJIIота l

з.2 Лоперамид 2 iuг JФ10, Ns20 конвалюта l

4. Журоктогy ооруну дарыJIоочу каражаттар

4.1 Ментилизовалераттагы левоментол эритмеси 60 мг No 10,
No20 же 100 мг Nсll5, ]rIоЗ0

конвалюта 1

4,2 Гличерил тринитраты 0,5 мг J\b 40 конв€lJIюта 1

ý Стресс реакциясын дарылоочу каражаттар

5.1 Валериан тамыры 30 мл флакон l

6. Аллергияга каршы каражатт ар

6.1 Лоратадин 10мг Jф 10 же Щетиризин l 0мг J\Гs 10 кOнвrUIюта 1

7. Эстен танууда колдонулган каражаттар

7,\ Аммиак эритфеси 10%, 30 мл -50 мл флакон 1

8. Кан аryуну токтотуу, дарылоо жана тацуу жаралары

8.1 Медициналык даки са-шфеткалар, стерилдlry 45сm х 29сm тацгактоо 1

8,2 Медицина,чык даки бинти, стерилсиз, 5 мм 5 см тацгактоо 1



кМС ||74:2

8.3 Медицинацьк даки бинти, стери.ltденбеген, 5 мм 10 см тацгактоо

8.4 N4едициналык даки бинти, стерилдyy 5 х 5 см тацгакт00 1

8.5 Медициналык даки бинти. стерилдry 5 х l0 см тацгактоо 1

8.6 Гигроскопиялык кебез, 50 г. тацгактоо l
8,7 Эластикалык тyтyк медициналык тацгыч тацгак,гоо 1

8.8 Канды токто{уучу буугуч даана 1

8.9 Турмоктуу лфйкопластьlрь 1см х5O0см (2см х5O0см) даана 1

8.10 Стандарттуу лейкопластырь 72 мм х 25 мм чаптама гипс даана l
9. Клиникалык олyм учур)/нда жyрок-опко

реанимациясы yчyн каражаттаI)
9.1 Жасалма дем аJIдыруу yчн шайман даана l
10. N'Iедициналык электрондук термометр даана 1

ll Учу TyroK кайчы даана l
lz. Озуrl-озу жана оз ара жардам KopcoTyy эре}келери

Эскертlryлор (оцдоо)
l ТоптОМдун курамында медициналык буюмдардын стандарттык олчоN,Iдорyн

озгортyyго уруксат берилеr,.
2 Белгиленгфн тартипте дары каражаттары жана медициналык бlтомлар катталган

учурда, биринчи жардамдын курамын озгортyyго жол бери.чет,,
3 l)тикеткасы бузулган жана )карактуулук моонотy

медициналыtс буюмдарды колдоrrбонуз.
буткен дары каражаттарды жана

4 Щары кутусунан кандай гана KapalliaT колдонулбасын, толуктап туруу керек.

IДOiчl

02l



ЦUШl при ilч{Э |(ч
кМс ll7 4z 202l

Тиркеме Г (маалымлама)

Биринчи жардам кOрсOтyy yчyн лары кутусу yчyн к()шумча-баракча (унаа)

Озуно-озу жана оз ара жардам корсотyy эрежелери

1. мЕртинYYлор

1. Кийимдин ycTyнo шакшак коюJIат (колу-бутту таtIу,/ мисалдары 1-суретте берилген).
Аны кебез >lte кандайдыр бир жумшак ткандар менен тацып коюу максатка ылайыктуу, аitрык.tri
соок урчугунун аймагын, шакшак басьш кылган жерлерде t,кызыл ашык, соок урчугl'ж. б.)

сyрyлyy жана кызаруу болуш), MyMKyH, }Кара бо.цгондо, I\,I[IсаJIы колу-бут ачык сыljгiil{д].
кийимдерли кескен жакшы (тигиш жеринен ыдыратса бо.тlот, бирок жарага оцой жеткили,кт\l/
болгондой кенен ачуу керек). дндан кийин жарага стерилдyyтацгыч салынат жана андан кийиrt

гана иммобилизация пryргyзyлот (сыныктарлы бекитyyчy курлiIр же та]{гычтар жара бетине Кат}')/

басылбашЫ керек). }Карака,гтан катуУ кан агу} учурунда' кан.цЫ токтотууЧу буугучтУ Колдон))/
зарылдыгы пайда болгон,цtl, ал шакшакты коюу алдында колдонулат жана тацгыЧ Meнctl
жабы,цбайт. Шакrtrакты (жакшыраак)) тацуу учун бутту озyнчо тегерете ороп (же анын орд}rl
алмаштыргы,r). катуу кармап таt{баш керек, анIкени бул Kail айлануунун бузулушуна же нерВДиН,

rкабыркашына алып келиши MyMKyII. Эгерле арабадоцголокторун койгондон кийин, ал бl'зулгаll
rKaHa ийрийген lttерди оцдобосо. бул кошумча мертинyyнy zuIып келиши MyMKyH.

l -сурот. Колу-бутту тацуу

колго коюлчу карах{аттардын жардамы менен иммобилизация: а,б - омуртка сынган

учурда: в, г -. жамбашты иммобtллизациялоо. .ц - билеtс; е - Moloн сооry; ж - балтыр, дененин

бир же бир lle.ie болl,гунун жаракат аJIгаII жана кэ:) бир сtсlрулilр менен тоЛУк КЫЙМЫЛСЫЗllЫГЫIl

xtl, кыйд,lылыrt азайтуу.

li ; ;;,:

,.l
l\,y]i _лП
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2. )Itл

2.1. }ItapaKaтTap, кан агуу. Кан агуула биринчи }кардам KopcoTyy чаралары.

if *.

f
f

-il

!,

'.

-,*ýJ

2-сурот. Артерияны басуучу чекиттер.

Катуу артериялык кан кетlтдо же аралаш кан кет\yдо артерияны бармак менен кысуу (2-

сyроттy караltыз) керек, каFIды токтотуучу буугуч менен бууп iKe колу-бутту тыгыз бyгyy кереь:.

А1l tерияны дароо баскандаtr кийин канлы токтотуу учун бууl,уIlту колдонуу керек. Буугуч мене.{
бууганлан кийлtн кан токтошу керек, бирок кан токтобой х<атса, буугучту чечип кайрала;r
баштапкы буулган жеринен жогору жактан бууш керек, Бучгучту ](олдонгондон кийин, ага
куткаруучунун аты-х(онy, K\/Hy, убактысы жана кызматы корсотyлгон }казуу тиркелет.

Буугуч менен колу-бутту 1,5 caaTTal;2 саатка чейин, ал эми суук мезгилде 0,5 сааттан 1 caaTKr
.tейиt-t гана бl,уса болот. Мезг,ил-мезгили Meнetl 30-60 минутадан кийин боону бошотуп, бир не.lэ
\{иItvта коё бс-рllу ltepeк (уrrlул учурllа кан тЕlN,Iырлы буl,лугI турган х(ерден жогору манжа Meнel{

кысып l,ypyy керек). бу1,;rуп турган жерди бираз (жечил) )"калоо керек, мурУнУраак арТерИянtI
басып турган манжаны al,lмi}штырып, бирок абдан тартуу ]\,IeHeH буу керек. Андан кийин бутт""

кыймылсыз абалга келтирип, жабыркаган адамга ооруксуздандырган дары берц керек (2.1).

Майда жараларды жана сыйрылган жерлерди бриллиант )кашыл эритме менен суйкоп,
стандарттуу лейкопластырь менен хtабыпrтырычыз (З. 1 0).

.-"r

])
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3. кYЙYY

3.1 , )Itаtlылган

дарыны бер\ry керек (2

куйукто байламга гип

1. жYро

4.1. }ItypoK
керек (7.2). тилдин
аралаштырып т,илдин

эстIiн т

5.1. }Кабы
котор\ry керек, кебезге

Cl,PEc,(l рЕ

6.1. l5-20 мл
коюцуз.

7. }кYрок-опко

].l Эгерде
кареги кецейсе, аtrда
l баскыч - дlем алуу
ч&.lкасынан ка],уу
ачып, лаки салфетка
Андан кийин башын
алдына коюла,r, эки
чалкалатып жатканда,
ачыктыгын калыбына

'7.з [[ баскы
биринчи баскычында
ыкмалар менен }к

ll

уйl,кто байламды коюу керек (3.1); ооруну б

l ). Мумк болсо, 1-2 стакан шакардуу суу ичирyy керек.

рмиялы баштыкча (2.3) коюлушу керек.

оорук унушу

учу]
бир

жабыркаган адамга нитроглицеринди отурган аба,тда

нде турат xtaHa башы артка чалкалайт. Башты

н жtlса"Ilмl} rкелдеl,илrtши.
, (ооздон мурунга) жана

I{a там

ылуу

аlIамды жерге }каткырыцыз, бутун башынын децгээлинен
лген иакты (5.1) жыттатуу керек (3.4),

кцияс.

валол (8. ) тамчысын 50 мл сууга эритип, жабыркаган адамга

пульс хсок болсо жана жарыкка реакция болбостон
инен имацияны баштоо керек.

ру откорyмдyyлyгyн калыбына келтирyy. Жабыркаган
жаткы башьш бир rKaKKa буруп, I жана II оц манжалары менен

II же I сол колдун манжаларын ороп тазалоо керек,

буруп, кун болушунча арткаташтоо керек. Бул учурда, бир кол

кол
м()нк\,

рет.

,лет (

ЦСМ при МЭ

же 15 тен 20 тамчыга чейин корвалолду 50 млl

керек (8,1).

тили менен кошо оitдо которyлyп, дем алуу жолдору

)Itурок-епко реанимациясын
(ооздон мурунга жана ооз
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ПФдпись cI

n *д" _ }--
_-r- *}а

7.3.1 Опкоri1, а желдетyy эки жол менен жyргl,зl,лот:

Комок заттарсыз жасаJIма дем алдыруу

а) коозлон ) ыкмасы менен:

1) жабыркаган
2) жабыркаган

дын оозун жана мурдун барлык нерселерден бошотуу керек;

бурч пайла болушу к
дын башын артка эцкейтly керек, ээк менен моюн ортосунда туюк
БаштыН максимаJIДуу ийилиШи биР колдУ моюндун артына кою]l,

эt(инLIи колч менен ыркагандын Llекесин кармоо аркыл),}, lлсецилдейт;

3) томенку ы аJIдыга х(ылдырУу керек. Эки колдун II - IV манжа-llары менсlН

кулактын жанына кY )I(аактЫ кармацыз. аны алдыга кYч менен тYртYп (кжаакты узарт,l,у,+)

Ошол эле учурда, баш рмактар ToMoHKY эринди тартып турат;

';, .
a

}

i.!;

н оозго жасалма реанимация.

п, rкабыркаган адамдын мурдун кыпчып, эриндер менен бекем кыс)},

адамдын эриндери жана оозго дем чыгарат. Дндан кийиIн

2

l

1
}

.l'
I

,

ъ !'
,i *'
-1 l

' 'rr}

4-сурот.

4) терец дем
керек;

-'|

__*F-.*-'--ъъ , f ,:-.- ,-*.__ 
* \u :* 

-' \ .f:--- -*Ъ;}1ъ
., "',,, \."{,Ё_:-l-{_ \u *Ё- 

Ci,ta--* *}

5) жабыркаган
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алып с€t!тIуУ керек. !ем алууНун аралыГы 4-5 секунд бЬлушу керек;

lh
-lL

кМс l|7 4з 202|

манжаларыцыз,цы мурундаЕI

6) Жасалма дем алдырууда жабьryкаган адамдын бетин таза салфетка менен жаап кOюцу}.

Дшказандын кооп кетишиЕtен сактануу керек, бу"ч моюндун арткы болугуно ашыкча ыргьIт}),

менен MyMKyH болот;

б) коозлон мурунга)) ыкма:

Томонк1, жаак мертинген жаракат алгаFIда же ,{аак,г€tрлы бекем кысып tшган учУрларД]r,
(оо,]д()н мур),FIга)) ыкмасы N{eНett ж€tсаJIма дем алуу YчYн:

l) колду мацдайга коюу керек;

2) башын арткачалкалатуу керек;

3) экинчи кол менен ToMoHKy жаакты кармоо керек;

4) оозун жаап, yстyцкy )I(aaKKa бекем кысуу керек;

5) эриндер менен rкабыркаган адамдын мурдун басып, демин чыгарып жиберишет.

7,З.1.2 Шаймандын }кардамы менен опконy жасалма дем алдыруу:

Дл реанимация жYргYзYп }каткан адам,цын дем aJry), }колдорунун жугушун алдын ал),),

yllyн ж\,ргyзyлот (5-cyptэl г1 караныз):

1) жабыркаган адамдын оозун х(ана мурдун барлык }{е])селерден бошотот;

2) х<абырrtаган адаМдьш башЫн ар,гка эчкейтуУ керек' :)эк менеН моюН ортосунда ТУк)к

бурч пайЛа болушУ керек. БаштыН максималДуу ийилиШи биР колдУ моюндун артына кOюlf,

экинчи колу менен жабыркагандын чекесин кармоо аркылу)r хсецилдейт;

З) T9M6HKY жаактЫ аIдыга жылдыруУ керек. Эки колдlУн II - IV манжалары менен ToNtoHIi:\l

жаакты кулактын жанына кармацыз, аны алдыга кYч менен тYртYцYз (кжаакты узартуу>). ОшС',Тl

эле уlIурда, башr бармактар ToMoHKy эринди тартуу керек;

4) аба о.гкЬргучту ийилген ,тарабы менен (ойдо). YстYнкy жаактын ылдый жагына боiiлс,тt

}кьUIдыруу керек;
5) аI{ы тYздОн-тYЗ ооз кецдойуне 180 гралусКа буруу керек (ийилген жагы кекиртек](е)

карай бурулат);
6) аба откергyчтyн пiардамы менен терец дем алып, ,,кабыркаган адамдын мурдун кысыtI.

оозуна демдИ коё берlry n.p.n. Андан кийин манжатlарыцызды мурундан алып салуу керек. !ем
аJIу),н),tl ара.]1ыгы 4-5 секунд болушу керек:

7) )I(асалма дем алlIырууда iкабыркаган аДаN4дын бетрtн таза салфетка менеН жаап кок)\/

l(epeк. Дшказанд1,IН ШишиП кетишинен сактан),У керек. ]r,ер,це моюtl ашыкча артка чаJIкiLтасil

пайда болушу MyMKyH,

lз



ЦСМ п иМоКF

. Тутук аркылуу ооздон оозго жасал]чIа реанимация жасоо

кМС |l14z Z1l2l

а}Iын жарыкка реакциясынын пайда

болушу. Андыктан, реаниматолOг
керек. Ар бир 2-3 минрала каротлц

't'.J
'l l;?y4l

а--**

._---rl_,,/ i//rl'

,Ц\.

(чсlнлор yчyн).Тошко ндикулярду)I l(олJlун rкайгашyl,су керек]

5) теш соогyн 5 см тереЧдикте басуУ менеН миLI}т€tсыНа 100 жолУ х16Iштыкта тешту :iC)

жолу кысууну баштап,

6) анлан кийин

аны толугу менен бошотуу керек;

массажы менен дем ал унун ка l,ышы 2:30.

сб . Кокурокко компрессия (журекко тYз эмес массаж)

7.3.4 )ItypoKKe эмес укаJIоо пryргyзyl, yчyн (6-сурет):

l ) жабыркаган мды катуу жерге жаткыруу керек;

2) бир колун ыркагандын тошyнyн ортосуна коюу керек;

3) экин,rи колу

4) коллор чыка

YстYно I(оюп, экI,1 колунун манжаларын бир-бирине х<абуу керек;

акта]{ бугулбошУ керек. КомпрессИяны 4-5 см терецдикте жYргYзYY кер()к:

жоllУ дем ацуУ кереК (Лtасалма де]\{ аJlууНl,карачыз). Журектун тYз эм(j()

Реанимацияны эффективдyyлyгy каректин тарышы,

болушу менен т жана муйуз сымаJI рефлекстин
|-мезгили менен козомолдоп Турушукаректин абалын м

l4



ЦСМ при М,Э

кМС ll'7 4z 202l

аныкто0 YчYн пqрOк масса}кын тOктотуу керек. Алар пайла болгондо )ryрOк массажын тOктотуII.

опконy жасалN{а желдетyyнy улантуу керек.

7.3,5 Реанимациялык иш-чараларды эки адам жyргyзо алат (7-сурет):

7-сурет. Эки адам,гарабынан жyргyзyлгон жyрок-опко реанимацияСЫ:

l) }кардаМ KopcoTKoI{ алам х<абыркаган адамдын каптаIына турат. Суреттtl.:rгсl,н

учурларда, реанимацияны откорYп жаткан адамдын дем алуу жолдорунан жугууну алдын ttJI) ),

yчyн, медициналык даки сапфеткалар аркылуу опконy жас&rIма х(елдет\ry керек;

2) андан киfiин ооз коцдойyн камтылгандан тазалоо керек;

3) бироо iкабыркаган ада,мдын тOшYнYн ортосуна бир колун коет,;

ЭКИНЧИ КФЛУЦУЗДУ YCTYHO КОЮП, эки колдун ман}каларын бири-бирине жабуу

керек;

5) чыканактагы колдор бугулбошу керек. Компрессия, таштанды челеги 4 см ден 5 см
.rейинки (чочлор YчYн) терецде яryрryзYлYшY керек, Колдун жайгашуусУ ТошIt€)

Iтерпендикулярдуу,

6) Бири lltypoц массажын жасаса, экинt{иси * опконy жасаJIма желдетет. Опкtlнl,rt

жасаJIма же.цдетиJtиши менен. жабык массаждын катышы 1: 5 тузот, башкача айтканда" ,гешt

соогyно ар бир 5 басымда опкого бир сокку жасалат. Опконун жасалма желдетyyсyн жyргyзl,rl

жаткан адаN{ }Itypokko жабык массажынын туура болуurун каротид артериясында пульсаIIияньt}l

болушч менен башкарат. оtllондоЙ эле каректин абапын козомоJIдойт. Реанимация жYргYзгон эli:LI

atдам мезгил-мезгили MeHel{ алмашып турат.

4)
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ЦСПЛ при эк

ПодписЬ dпецilалис

УДК 3В9.14: 006. 354
Ачкы,r созrlор:

4 .02.ztJ 10-хtылы басуу
Формат 60х84/8.

l{CM,720040, Бишкек

ISS l 1.160

кМс ll74z

R 11

иllчи жардам KOpcOTyy yчyн дары куl,у,су, эне жана бала rлyн бири,н

жардам корсот\ry yчyн кутусу, унм yчyн биринчи жард€lм корсотyy yчyн дары кутусу.

кол коюлгаI{.

., Панфилов коч,, 197

Шарттуу басма табак 2,7 9.

7-буйрутма. 30 нуска.
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