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Bütin dünýäde 5 ýaşa çenli çagalaryň aglabasy öňüni alyp boljak
kesellerden ýogalýar. Olaryň köpüsi bir ýaşa çenli çagalardyr. Millionlarçaçagalaryň ýaşaýyş şertleri olaryň kadaly ösmegine, akyl we beden taýdan
kämil bolmagyna päsgel berýär.
Adamzat kösençlikleri we durmuş şertleriniň ýaramazlygy barada başgaçada aýdyp bolar – lukmana ýüz tutmalaryň ýa-da çaga ölümçiliginiň köp bölegi
öýken sowuklamasy, içgeçme, gyzamyk, gyzzyrma, iýmit ýetmezçiligi zerarly
ýüze çykýar. Bu keselleri bejermek we olaryň öňüni almak üçin adamzadyň
ýeterlik derejede bilimi hem tejribesi bar bolmaly.
„Ömri goramak üçin nesihatlar" atly kitaby çap etmegiň baş maksady -sagdyn
durmuşy goramagyň meselelerini wagyz etmekden ybaratdyr. Kitabyň
içinde ýöredilýän iň möhüm pikir bolsa, ene-atalara nähili edip, çaga
ölüm howpuny salýan keselleriň öňüni alyp bolýandygyny, sagdyn
göwreliligiň we sagdyn çaga dogurmagyň syrlaryny düşündirmekden
ybaratdyr. Bulary ýerine ýetirmek kyn hem däl. Şonuň üçin hem Ýer
ýüzüniň ähli künjeklerindäki adamlara muny bilmek zerurdyr.
Kitapda beýan edilen ähli maglumatlar dünýäniň lukmançylyk ylmynyň
soňky gazananlaryna esaslanandyr. Kitabyň dili ýönekeý we sada, ol ylmy
taýdan taýýarlygy ýok adamlar üçin hem düşnüklidir. Bu maslahatlara
eýerseňiz, siz köp çagalaryň saglygyny we ömrüni gorap bilersiňiz. Saglygy
goraýyş işgärleri, mugallymlar, talyplar, habar beriş serişdeleriniň we
hökümet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürli ýaşdaky
adamlar – umuman, biziň her birimiz bu maslahatlary bilmelidiris.

Bu kitabyň dünýä boýunça ýaýradylmagyna halkara guramalary
howandarlyk edýärler.
„Ömri goramak üçin nesihatlar" atly kitap öz okyjysyny tapan ýagdaýynda
köp ömürleri halas etmäge kömek eder. Biz bu meselä dahylly adamlaryň
ählisini: saglygy goraýyş işgärlerini, habar beriş serişdeleriniň we hökümet
edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini, mugallymlary we
beýlekileri bu hoşniýetli maksatda birleşmäge çagyrýarys.

Kitabyň esasy maksady ene-atalara we çagalara gözegçilik edýän adamlara
çaganyň durmuşyny düýpli gowulandyrmaga mümkinçilik berýän
maglumatlary we maslahatlary ýetirmekden ybaratdyr. Biziň her birimiziň
sagdyn çagalygy üpjün etmegiň esasy şertlerine hem wezipelerine
dogry düşünmegimiz hem-de alan bilimlerimizi iş ýüzünde dürs
peýdalanmagyň ýollaryny bilmegimiz örän möhümdir.

Kitap jemi 14 bapdan ybarat. Olaryň her biri çaganyň kadaly ösüşine, irki
döwründäki terbiýelenişine we çaga kesellerine getirýän sebäplerine
bagyşlanandyr. Her bap 3 bölümden ybarat: giriş, esasy bölüm we
goşmaça maglumatlar.
Giriş – bu bölümde meseläniň mazmuny gysgaça beýan edilýär
hem-de şol meseläni çözmek üçin geçirilmeli çäreleriň möhümligi
düşündirilýär. Girişiň maksady – gürrüňi edilýän meseläni çözmeklige
we bu baradaky maglumatlary her bir adamyň bilmegine çagyrmakdyr.
Esasy maglumatlar – bu bölüm ene-atalara we terbiýeçilere niýetlenendir
hem-de ol kitabyň özenini düzýär. Bölümdäki maglumatlar ene-atalara öz
çagalaryny dürli kesellerden goramaga kömek eder. Ol gysga we sada
amaly maslahatlary bilen ene-atalar üçin peýdaly gollanma bolup biler. Bu
maglumatlary her bir adam bilmelidir.
Goşmaça maglumatlar – bölümi bolsa birnäçe gerekli maslahatlary öz
içine alýar. Bu maglumatlar, esasan, saglygy goraýyş işgärleri üçin, şeýle
hem aýratynlykda alnan mesele boýunça öz bilimlerini çuňlaşdyrmak
isleýän adamlara niýetlenendir. Goşmaça maglumatlardan çagalar
barada alada edýän her bir adam özüni gyzyklandyrýan soraglara jogap
tapyp biler.

Eger-de her çaganyň arasy iki ýyldan az bolmadyk ýagdaýynda göwrelilik enäniň
we çaganyň saglygyna howp salmaz. Haçanda göwrelilik aýal maşgalada 18
ýaşdan öň ýa-da has uly ýaşly we saglygynda ýarawsyzlyk bolan zenanda
bolan ýagdaýynda, olaryň saglygyna howp salyp biler. Şonuň üçin maşgalany
meýilleşdirmek zerurlygy baradaky düşünjäni ene-ata bilelikde bilmelidirler.
Dogrumdan öňki we dogrumdan soňky döwründe gözegçilik maksady bilen ähli
göwreli zenanlar „Saglyk öýündäki" aýal lukmanynyň maslahatyna gatnamalydyrlar.
Dogrumy bolsa ýörite hünärli lukmanlar kabul etmeli. Ähli göwreli zenanlar we
olaryň maşgala agzalary göwreliligiň, dogrumyň, dogrumdan soňky döwrüň
howply alamatlaryny bilmelidirler we kynçylyklar ýüze çykmaz ýaly
öňünden degişli hünärmenlere ýüzlenmegi unutmaly däldirler.
Çagajyk dünýä inen gününden köp zatlary öwrenip, bilip ugraýar. Özüniň
söýülýändigini, ýeterlik üns we alada bilen gurşalandygyny duýýan çaga has-da
çalt ösýär. Bu zatlar kadaly iýmitlenme we ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty bilen deň
derejede zerurdyr. Çaganyň ünsli, duýgur bolmagy, dürli oýunlary oýnap bilmegi,
pikirlenmegi, okamagy, akyl we beden taýdan kadaly ösmegi, onda gepleşik
endiklerini kemala getirmek üçin zerur bolan şertleri döretmek örän wajypdyr.
Ilkinji 6 aýyň dowamynda çagany diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmek möhümdir.
Ene süýdüniň düzüminde çaga üçin zerur gerek bolan ähli ýokumly maddalar
bar, şonuň üçin çaga aýratyn suw bermek zerurlygy ýok. Çaganyň talabyna görä,
ýygy-ýygydan, 6 aýlykdan başlap bäbege goşmaça iýmitleri berip başlamaly.
Göwrelilik döwründen başlap çaga 2 ýaşaýança enäniň ýeterlik derejede
iýmitlenmezligi çaganyň beden we akyl taýdan ösüşini haýalladyp biler. Dünýä
inenden başlap ilkinji iki ýylyň dowamynda, her aýda çaganyň agramyny ölçäp
durmaly. Eger-de iki aýyň dowamynda çaganyň agramy artmasa, onda bu onuň
kada laýyk ösmeýändiginiň alamatydyr.
Çagalara ýokanç kesellere garşy öňüni alyş sanjymlary edilmelidir.
Bu olary maýyplyga ýa-da ölüme getirýän kesellerden goraýar. TSG we DSM-niň
hereket edýän buýrugyna laýyklykda sanjymlar milli sanjym tertibi boýunça
geçirilýär.
Içgeçme bilen kesellän çaga suwuklyklary köpräk bermeli. Ene süýdi, miwe
şiresi, gaýnan suw ýa-da Regidron duzly ergini çaganyň saglygyny goramaga
kömek edýär. Körpejäniň täretinde ganyň görünmegi, onuň çalt-çaltdan içiniň
geçmegi howpludyr. Şeýle ýagdaýda haýal etmän saglygy goraýyş edarasyna ýüz
tutmalydyr.

Ýönekeý üsgülewükden ýa-da sowuklamadan çaganyň özi hem saplanyp biler,
ýöne ol çalt we kyn dem alyp başlan ýagdaýynda haýal etmän lukmana ýüz tutup,
degişli bejergini almalydyr.
Çaga keselleriniň öňüni ýönekeýje gigiýena düzgünlerini berjaý etmek bilen
hem alyp bolýar. Mysal üçin, hajathanany hemişe arassa saklanmaly, iýmitlenmezden
öň we hajathanadan soň eliňi sabyn bilen ýuwmaly. Çaga diňe arassa, howpsuz
çeşmelerden suw içmelidir we arassa iýmitleri iýmelidir.
Çybyn-çirkeýleriň çakmagy bilen ýokuşýan gyzzyrma (malýariýa) keseli ölüme
sezewar edip bilýär. Şonuň üçin çybynlardan goranmaly we olaryň garşysyna
göreşmeli. Çaganyň gyzgyny ýokarlansa, ony hökman lukmana görkezmeli we
gyzzyrma keseline garşy dermanlar lukmanyň maslahaty bilen berilmeli. Biziň ýurdumyz
2010-njy ýylda gyzzyrma keselini ýok eden ýurtlaryň hataryna goşuldy we häzirki
wagtda bu keseliň daşyndan getirmek howpundan goranmalydyr.
AIDS – ölüm howply kesel, ýöne onuň öňüni alyp bolýar. AIW – şol keseli döredýän
wirus. Ol goragsyz jyns gatnaşygynda (gorag serişdeleri ulanylmadyk ýagdaýynda),
barlanmadyk gan goýberilende, hapa iňňeleriň üsti bilen, aýal göwrelikä düwünçege,
dogranda ýa-da emdirende eneden çaga geçip biler. AIW/AIDS keseli, ony döredýän
wirus we onuň ýokuşmagynyň öňüni almak baradaky maglumatlary bilmek hemmelere
zerurdyr. Islendik göwrelilikden goranmak üçin ulanylýan serişdeler (prezerwatiw)
keseliň jynsy gatnaşyklar arkaly geçmeginiň töwekgelligini azaldýar. AIW/AIDS bilen
kesellemek howpy bar bolan aýallar degişli hünärmenlerden maslahat almalydyrlar
we öz çagalaryna keseliň ýokuşmak howpuny azaltmak üçin AIDS-e degişli
barlaglardan geçmelidirler.
Oglanlar hem gyzlar deň derejede maşgalada, mekdepde we jemgyýetde goralmalydyr.
Şeýle nogsanlyklaryň hatarynda, ilki bilen, bedene şikes ýetirmek, zorlukly jyns
gatnaşyklaryna çekmek, çaganyň howuny basmak, mertebesine kem baha garamak
ýaly agyr ýagdaýlary görkezmelidir. Şeýle ýagdaýlarda çagalary we ýetginjekleri
goramak, olaryň ýüze çykmagyna düýbünden ýol bermezlik babatynda jogapkärçiligiň
agramly bölegi maşgalanyň, jemgyýetçiligiň we döwlet dolandyryş edaralarynyň
üstüne ýüklenilýändir.
Ene-atalar we saglygy goraýyş işgärleri çagany ýeterlik derejede üns bilen gurşap
alsalar hem-de çaganyň ösmegi we ulalmagy üçin gerek bolan sagdyn gurşawy üpjün
etseler agyr keselleriň, şikesleriň öňüni alyp bolar.
Durmuş hem tebigy betbagtçylyklar ýüze çykan ýagdaýlarynda çagalary goramak,
olary kadaly iýmit we keseliň öňüni alyş sanjymlary bilen üpjün etmegiň zerurlygy
has hem artýar. Şeýle ýagdaýlarda çagany ene süýdi bilen iýmitlendirmek hem örän
wajypdyr.

Söhbetdeşligiň maksady diňe maglumatlary almagyň ýa-da bermegiň zerurlygy bilen
çäklenmeýär. Söhbetdeşlik – bu ilki bilen adamlary diňlemegi başarmakdyr, olar bilen
sada we gyzykly görnüşde pikir alyşmakdyr, şeýle hem adamlara şol maglumatlary
öz durmuşynda ulanmaga kömek etmekdir. Kitapda beýan edilen maslahatlary, öňe
sürülýän pikirleri ýaýratmak hem bilimleri we pikirleri alyşmagyň bir görnüşidir. Kitabyň
„Köpçülik bilen nähili düşünişmeli?" diýen baby şu meselede size kömek berer.

Bu kitap ene-atalara, doganlara, uýalara hem-de maşgalanyň beýleki agzalaryna
niýetlenendir. Adamlara maglumatlary ýetirmek üçin özara gepleşikleri we habar
beriş serişdelerini peýdalanyp bolar. Saglygy goraýyş işgärleri, mugallymlar, hökümet
edaralarynyň wekilleri, dindarlar, halk wekilleri, ýaşlar we zenanlar jemgyýetçilik
guramalary, gullukçylar we işewür adamlar, kärdeşler arkalaşygynyň
we medeni-köpçülik ulgamlarynyň işgärleri, artistler, kitaphanaçylar bu işde ýakyn
ýardamçy bolup bilerler.

Alnan maglumatlaryň ýa-da maslahatyň netijeliligi, onuň kim tarapyndan, haçan,
nirede we nähili ýagdaýda berlendigine baglydyr. Adamlar şu ýagdaýlarda alan
maslahatlaryna gowy ynanýarlar we ondan netijeli peýdalanýarlar:
maglumatlary birnäçe gezek dürli çeşmelerden eşiden bolsalar;
maslahat beren adamy gowy tanaýan bolsalar;
berlen maslahatyň öz maşgalasyna peýdaly boljakdygyna düşünseler;
maglumatlar düşnükli dilde aýdylsa;
maglumatlar ara alnyp maslahatlaşylsa, sowal-jogap alşylsa.

Kitap beýleki dillere terjime edilende ýerli şertlere, däp-dessurlara laýyk getirilmelidir.
Kitap çap edilmezden we ýaýradylmazdan öň saglygy goraýyş ulgamynyň
ýolbaşçylaryndan razylyk alynmaly. Bu bolsa kitapda beýan edilýän maglumatlaryň
dogry düşünilmegine, terjime edilmegine we peýdaly bolmagyna kömek edýär.

Maglumat bermegiň köp görnüşleri we usullary bar. Maglumatlaryň ýa-da
maslahatlaryň ýüzbe-ýüz aýdylýandygyna ýa-da habar beriş serişdeleriniň
üsti bilen ýetirilýändigine garamazdan, maglumatlary ýaýratmagyň iň esasy ýollary
şulardan ybaratdyr:
Şol maglumatlaryň kime niýetlenendigini, habar berilýänleriň durmuş şertlerini,
haýsy dilde gürleýändiklerini, däp-dessurlaryny we bilim derejesini bilmek
zerurdyr. Bu bolsa size aňsat kabul ediljek we gündelik durmuşda ulanyljak
maglumatlaryň gerekli möçberini saýlap almaga kömek eder.
Maglumatlar terjime edilende we ýerli şertlere uýgunlaşdyrylanda, olaryň
düşnükli we sada dilde bolmagyny gazanmaly, çylşyrymly adalgalary çendenaşa
köp ulanyp, terjimäniň dilini agraltmaly däl. Aýdylýan pikirler gysgadan dürs
bolmalydyr.
Adamlaryň berilýän maglumatlara dogry düşünip durmuşda ulanjakdyklaryna
ynamyň bolmaly. Munuň üçin maglumatlar taýýarlananda ene-atalar bilen
maslahatlaşmaly, olaryň pikirlerini öwrenmeli, olaryň aýdanlaryny işde
peýdalanmaly.
Berilýän maglumatlar durmuşa kybap gelmelidir, maglumatlaryň gyzykly we
islendik adama düşnükli bolmagyny gazanmaly.
Maglumatlary ýaýratmakda habar beriş serişdelerini giňden peýdalanyň. Olaryň
netijeli bolmagy barada aladalanmaly. Maglumatlary bermek üçin diňe bir
çeşme ýeterlik bolmaýar. Ilat maglumatlary dürli çeşmelerden almalydyr. Özi-de
maglumatlar dürli görnüşlerde, dürli serişdelerden peýdalanyp ýaýradylmaly.
Habar beriş serişdeleri (radio, telewideniýe, gazet-žurnallar).

Saglyk bilen baglanyşykly maglumatlar ýaýradylanda hemişe üstünlik gazanyp
bolanok. Şowsuzlyklaryň öňüni almak üçin adamlaryň maslahatlara düşünmekleri, şol
maglumatlaryň öz durmuşlarynda peýda etjekdigine ynanmaklary möhümdir.

Meselem: metbugat serişdelerinde (gazet-žurnallarda, kitapçalarda, ýatlamalarda)
berilýän maglumatlary okap bilmeýänlere ýetirip bolmaýar. Radio we telewideniýe
boýunça berilýän maglumatlary radiosy ýa-da telewizory bolan adamlar kabul
edip biler.

Çözgüt: eger mümkinçilik bar bolsa, habar beriş serişdelerinden, özara
söhbetdeşliklerden utgaşykly peýdalanyň, haýsy maglumat çeşmeleriniň adamlara
ýakyndygyny we haýsysyna ynamyň uludygyny anyklaň.
Adamlaryň berilýän maglumatlara düşünmezligi mümkin.
Meselem: maglumatyň içinde düşnüksiz adalgalaryň bolmagy ýa-da maglumatyň
başga dilde, bolmagy.
Çözgüt: aýdylýan maglumatlarda çylşyrymly adalgalaryň bolmazlygyny gazanyň we ilki
bilen ilatyň oňa ýeňil düşünjegine göz ýetiriň.
Adamlar berilýän maglumatlara özleriçe düşünip, durmuşda olary nädogry
ulanmaklary mümkin.
Audio-kassetalary, ýatlamalary, kitapçalary, plakatlary, wideomateriallary, slaýdlary,
saglyknamalary we ş.m. ulanyň.
Saglygy goraýyş işgärleriniň, dindarlaryň, halk wekilleriniň, mekdep
mugallymlarynyň, ýaşlar we aýallar guramalarynyň wekilleriniň we beýlekileriň
ilat arasynda söhbetdeşlikleri gurnaň.
Berilýän maglumatlar has täsirli bolar ýaly olary köpräk gaýtalaň.
Meselem: Regidron erginini ulanmaklygy öwredilen eneleriň ony nädogry
taýýarlamagy mümkin, gury dermana suwy gereginden köp ýa-da az goşmaklary
mümkin. Bu bolsa erginiň hiliniň bozulmagyna getirer. Suw bilen deň ölçegde garylan
Regidron erginini bermeli. Regidrony diňe görkezmesi boýunça bellemeli.
Çözgüt: mümkin boldugyça maglumat berlenden soň enelerden düşünen zatlary barada
sorap görüň. Eger-de nädogry düşünen bolsalar, onda täzeden öwrediň, ýöne
soramagy ýatdan çykarmaň.
Adamlar berilýän maslahatlara dogry düşünseler-de, şol maslahatlaryň
käbiriniň öňden gelýän ýörelgelere ters gelýändigi üçin durmuşda
ulanmaýarlar.
Meselem: käbir eneler içgeçme wagtynda çagany ene süýdi bilen iýmitlendirmegi bes
edýärler, sebäbi olar içgeçme wagtynda çaganyň aşgazany dynç almaly diýlen öňden
gelýän düşünjä eýerýärler.
Çözgüt: eneleriň şol ters düşünjelerine nähili täsir edip boljakdygy barada oýlanyň.
Adamlaryň berilýän maslahatlara dogry düşünmekleri mümkin.

Meselem: ilatyň arasynda geçirilen düşündiriş işleriniň netijesinde Regidron dermanynyň
Ulanylyşy barada düşündiriş işlerini geçirmeli.
.

Çözgüt: düşündiriş işlerini geçirmezden ýa-da maglumatlary ýaýratmazdan öň
berilýän maslahatlaryn ilat üçin düşnüklidigine göz ýetiriň.

Gazetler, radio we teleýaýlymlar maglumatlary ýaýratmakda, halkyň aňyna ýetirmekde
örän uly kömek edýärler. Maglumatlaryň dürli usulda we köp gezek gaýtalanmagy
olaryň oňat ýatda galmagyna we durmuşda dürs hem giňden ulanylmagyna täsir edýär.
Söhbetdeşlikler, gazet makalalary, çekeleşikler, radio we telerolikler, gurjak oýunlary,
aýdymlar, bäsleşikler, şowhunlar has-da oňat netije berýär.
Gazet we žurnal makalalaryň peýdasy ilatyň has sowatly bölegine niýetlenýär.
Sowady pesräk adamlar babatynda başga serişdeleri ulanmaly. Kähalatda şeýle
ýerlerde çeper bezelen kitapçalar, ýatlamalar, suratly plakatlar we ş.m. peýdaly
bolýar.
Maglumatlar radio we teleýaýlymlaryň üsti bilen berilýän bolsa, şol maglumatyň
niýetlenen adamlarynyň öýde bolýandyklaryny göz öňünde tutmaly. Aýdylýan
maglumatlar ýa-da maslahatlar adamlara ýeter ýaly, olary halkyň içinde has
gowy görülýän gepleşikleriň dowamynda bermeli. Siz teleýaýlymlaryň we
radionyň döredijilik işgärleri bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaly. Olar öz
gepleşiklerinde, şowhunly çykyşlarynda siziň hödürleýän maslahatlaryňyzy halka
ýetirmäge kömek ederler.
Ynamdar we has meşhur habar beriş serişdelerini ulanyň, berilýän maglumatlar
netijeli kabul ediler ýaly jemgyýetde meşhur adamlaryň kömegine daýanyň.

Käbir adamlar özlerine gerek maglumatlary ýa-da zerur maslahatlary radio we
teleýaýlymlar, gazet-žurnallar arkaly däl-de, özleriniň ynanýan adamlaryndan eşitmegi
isleýärler. Şonuň üçin hem radio, teleýaýlymlar ýaly serişdeler bilen deň derejede özara
söhbetdeşliklere-de uly orun bermeli.
Şeýle söhbetdeşlikleriň bähbitli tarapy, olary dürli ýerlerde, arkaýynçylykda
(saglyk öýüniň otaglarynda, sport klublarynda, maşgalada, ýygnanyşyklarda ýa-da işjeň
toparlarda we ş.m.) geçirmek bolýar, galyberse-de sşhbetdeşligiň dowamynda sowaljogap alyşmak, maslahatlaşmak we pikir alyşmak mümkinçiligi has artýar.
Adamlar gürrüňi edilýän meseläniň çözgüdi üçin görülýän çärelere özleri hem gatnaşsa,
bu çäreler has netijeli bolýar. Şu kitapdaky maglumatlary bermegiň özara işjeňlik
häsiýeti bardyr.
Maglumat berlende gozgalýan meseläniň çözgüdiniň kim üçin has-da
möhümdigini ara alyp maslahatlaşalyň. Maglumat bermegi hemmelere belli
zatlardan başlaň we kem-kemden esasy ünsi baş meselä gönükdiriň. Ylmy dilden,
çylşyrymly adalgalardan gaça duruň.

Söhbetdeşligiň dowamynda adamlaryň köpräk sowal bermekleri we öz
çözgütlerini teklip etmekleri üçin şert dörediň. Çekişmeleri öňde goýlan meseläni
çözmegiň ýollary tapylar ýaly edip guraň.
Öz pikirleriňi delillendirip çykyş etmäni başarmak bilen deň derejede
söhbetdeşiňi diňlemegi başarmagyň hem örän wajypdygyny ýatdan
çykarmaň. Üns bilen diňleseňiz, siz näme üçin adamlaryň berilýän maslahatlara
eýermeýändikleriniň sebäbini anyklap bilersiňiz. Munuň üçin päsgel berýän,
göze ilmeýän meseläniň ýüze çykmagy mümkin, şeýle ýagdaýda käbir wagtlaýyn
çärelere geçmäge zerurlyk ýüze çykyp bilýär.
Başga adamlaryň pikirine, bilimlerine we başarnyklaryna hormat goýuň.
Adamlar özüni ynamly duýsalar, özleriniň hormatlanýandygyny bilseler, berilýän
maglumatlary has gowy kabul edýärler.
Adamlaryň gozgalýan meseläni çözmek üçin edýän ilkinji ädimlerini goldaň.
Gazanylan ilkinji üstünliklere dürs baha beriň we öz kömegiňizi hödürläň, geljekki
hereketleri maslahatlaşyň.

Şu kitabyň ahyrky maksady çaga keselçiliginiň we ölüm-ýitiminiň derejesini azaltmak
bolup durýar. Kitapda hödürlenýän maslahatlar adamlaryň endiklerini gowulyga tarap
üýtgetmeklerine kömek eder.
Edebiň esasynda öňden gelýän düşünjeler we medeni gymmatlyklar durýar. Islendik
täzeçillik ynamy we goldawy talap edýär. Käbir adamlaryň özlerine berilýän, emma
öňki düşünjelerine ters gelýän maslahatlardan ýüz öwürmekleri mümkin.

Aşakdaky çyzgyda görkezilen maglumatlar şu meselede size kömek edip bilerler.

OLARY NAHILI YENIP GEÇMELI?
Mesela yeterlik derejede

•

Adamlaryii düşünjesiniii artmagyny gazanmak
maksady bilen habar beriş serişdelerini ulanyii ya-da
özara söhbetdeşlikleri gurnaii.

Meselanin derwayyslygyna,
sebaplerine we çözgüdine kem
baha garamak

•

Maglumatlar yerli mysallara salgylanyp, öran gyzykly
görnüşde berilmeli.

Meselani çözmegiii yollaryna

•

Gozgalyan mesele bilen adamlary oiiat tanyşdyryii,
çözgüdini tapmaga we gerek bolsa, olarda taze
endikleriii, başarnyklaryii emele gelmegine
kömekleşiii. Meselani çözmek üçin name etmelidigi
baradaky çekişmeleri geçirin.

•

Berilyan masiahatiar bilen baglanyşykly taze
endiklerio öiiki bar bolan bilimler we tejribe bilen
gabat gelyandigine üns beriii. Bu barada adamlar
bilen maslahatlaşyii.

•

Hazirki döwürde bar bolan we geljekde yüze çykayjak
üjtgeşmeleri ara alyp maslahatlaşyii.

Goldamak we makullamak
zerurlygy

•

Her bir adam, maşgala, ilatyii topary bilen
ayratynlykda geçirilmeli işin ,gowy"'"yaramaz"
taraplaryny seljeriii. lşleşmeli adamlaryiiyzyii
sanawyny düzün.

Höweslendirmek zerurlygy

•

Adamlaryii pikirini we garajyşlaryny özgertmage
itergi beriii, bu barada çekişmeleri we maslahatlary
gumaii.

Taze maglumatlara baglylykda
adamlaryii özlerini alyp
baryşlarynyii özgerişini deriian

•

Eger taze bilimler garaşylmadyk, yaramaz netijelere
getiryan bolsa, munun sebaplerini anyklaii. Görlen
çareleriii netijelerine baha beri ii we taze meseleler
hakynda maslahatlaşyii.

düşünmezlik

düşünmezlik

Om ri goramak üçin nesihatlar
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Maşgalany meýilleşdirmek eneleriň
we çagalaryň saglygyny gowulandyrmagyň
iň netijeli usullarynyň biri hasaplanýar.
Ösen ýurtlarda ýanýoldaşy bolan aýallaryň 100 milliondan gowragy
göwreliligiň öňüni alýan serişdeleriň ýetmezçilik edýändigini tekrarlaýarlar. Her bir
adam üçin, hatda, ýetginjekler üçinem (käbir ýurtlarda irki nikalar adaty ýagdaýdyr)
maşgalany meýilleşdirmek boýunça gullugyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga
mümkinçiligi bolmalydyr. Hemmetaraplaýyn sowatlylyk eneleriň we çagalaryň
maýyplygynyň, ölüminiň öňüni almaga ýardam berýär.

Sagdyn dogrum

ýal maşgalanyň ýygy-ýygydan
dogurmagy, çagalaryň arasynyň ýakyn
bolmagy ýa-da zenanyň ýaşynyň uly
bolmagy we 18-e ýetmedik ýagdaýynda
onuň saglygyna howp döredýär. Irki ýaşda
ýogalýan çagalaryň köp bölegi şeýle aýallardan
dogulýanlardyr.

Zenanyň saglygyna howp salýan ekstragenital keseller bolmasa,
göwrelilik 35 ýaşdan soň hem rugsat berilýär.
Enäniň we çaganyň sagdyn bolmagy üçin göwreliligiň arasy
azyndan 2 ýyl bolmalydyr.
Maşgalany meýilleşdirmek bilen meşgullanýan gulluklaryň
hünärmenleri adamlara çaga dogurmagy meýilleşdirmegiň
düzgünlerini düşündirýärler we bu mesele boýunça degişli
maslahatlary berýärler.

Sagdyn dogrum

Maşgalany meýilleşdirmekde är-aýal ikisi bilelikde deň
jogapkärçilik çekýär. Olaryň ikisi hem enäniň we çaganyň
saglygy üçin nämäniň gowudygyny ýa-da ýaramazdygyny
bilmelidir.
Aýal maşgala yzygiderli köp göwreli bolsa, zenanyň
göwrelilik döwründe özüniň we çagasynyň saglygyna howp
salmagy mümkindir. Maşgalany meýilleşdirmek gullugy
reproduktiw döwründäki erkeklere we zenanlara bu ugur
boýunça, haçan we näçe çaga bolmalydygyny, dogrumlaryň
aralyk wagty barada maslahatlary we bilimler berýärler.
Maşgalany meýilleşdirmek meselesinde erkekler we zenanlar
deň derejede jogapkärdirler. Häzirki döwürde maşgalany
meýilleşdirmek ussullary we islenmedik göwreliligiň öňüni
almak üçin howpsuz we täsirli usullar örän köp.

18 ýaşdan öň we uly ýaşly zenanda ýüze çykan göwrelilik
zenanyň we çaganyň saglygy üçin töwekgelçiligi artdyrýar.

Zenan maşgala 18 ýaşdan öň we uly ýaşly zenanlar göwrelilikden
saklanmalydyrlar. Zenanyň saglygyna howp salýan ekstragenital
keseller bolmasa, göwrelilige uly ýaşly zenanlarada rugsat berilýär.
Her ýylda aýallaryň göwrelilik we dogrum bilen baglanyşykly
kynçylyklaryň netijesinde birnäçesi aradan çykýar, şeýle
hem aýallaryň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýar. Maşgalany
meýilleşdirmek aýallaryň saglygynyň ýaramazlaşmagynyň we
ölüminiň öňüni almaga ýardam eder.
Ilkinji göwreliligiň we çaga dogurmaklygyň 18 ýaşdan soň
bolmagy adatça çaganyň agramynyň kem bolup dogulmagynyň
töwekgelçiligini azaldýar.
18 ýaşy dolmadyk zenanlar göwrelilige beden taýdan taýýar
däldirler. Olar uly ýaşly zenanlara garanyňda, dogrumy has kynlyk
bilen geçirýärler. Heniz 18 ýaşamadyk eneden doglan çaganyň
ömrüniň ilkinji ýylynda aradan çykmak howpy uly bolýar. Enäniň ýaşy
18-den ýaş bolsa, ol şonça-da öz saglygyna we çagasynyň saglygyna uly
howp döredýär.

Uly ýaşly zenanlaryň göwreliligi we dogrumy enäniň saglygy üçin
howpy ýokarlandyrýar. Eger-de zenan çaga dogulmagyň kadaly
aralygyny saklasa we saglygyna howp salýan ekstragenital keselleri
bolmasa, göwrelilige rugsat berilýär.

Göwreliligiň arasynyň 2 ýyldan ýygy bolmagy çaganyň öli
dogulmak töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. 2 ýaşa çenli çaganyň
saglygyna ýaramaz täsir edýän zatlaryň biri hem maşgalada täze
çaganyň dogulmagydyr. Sebäbi ene uly çagasyny göwüsden
emdirmekligi wagtyndan öň bes edýär, onuň üçin ýörite iýmitleri
taýýarlamaga enede wagt köplenç bolanok, şeýle hem oňa ýeterlik
üns berip, alada bilen gurşap bilmeýär. Çaga kesellände ýagdaý
Netijede, çagalaryň ikisi-de aň taýdan hem, beden taýdan hem
gowşak ösýär.
Göwrelilikden we dogrumdan soň enäniň bedeniniň doly dikelmegi
üçin 2 ýyl gerek bolýar. Iki ýyl geçmänkä göwrelilik gaýtadan ýüze
çyksa, enäniň saglygyna ýaramaz täsir edip biler.
Zenan maşgala göwreli bolmazdan öň özüniň saglyk ýagdaýyny
barlatmalydyr. Erkek adamlar hem olara ýardam bermelidirler we
maşgalanyň saglygynyň pugtalandyrýandygyna düşünmelidirler.
Aýal maşgala özüniň süňňi doly dikelmänkä göwreli bolsa, onuň
çagasynyň wagtyndan öň dogulmagy we agramynyň örän kiçi
bolmagy ähtimal. Wagtyndan öň doglan çagalaryň bolsa ösmegi
kyn bolýar, olar gowşak bolýar, netijede, şeýle çagany ilkinji ýylyň
dowamynda ýitirmekligiň töwekgelçiligi ýokarlanýar.

Sagdyn dogrum

Ýaş zenanlara ir göwreli bolmaklygyň ýaramaz netijelerini
düşündirmek aýratyn möhümdir. Ýaş zenanlara we olaryň maşgala
agzalaryna irki göwreliligiň howpy we onuň öňüni almak baradaky
maglumatlary ýetirip durmaly.

Aýal maşgala ýygy-ýygydan göwreli bolsa, zenanyň özüniň
we çagasynyň saglygyna howp salmagy mümkindir.

Ýygy-ýygydan göwreli bolmak, çaga dogurmak we kiçijik çagalary
idetmek enäni horlaýar. Iki ýyl geçmezden göwrelilik ýüze çykan
bolsa, enäniň ganazlyk ýa-da gan ýitirmek ýaly agyr ýagdaýlara
duşmagy we çagasyny ýitirmegi mümkindir.

Maşgalany meýilleşdirmek bilen meşgullanýan gulluklar
çagalaryň dogluşyny meýilleşdirmegiň düzgünleri, haçan,
näçe gezek we haýsy wagtda göwreli bolnanda ýa-da
haçan göwreli bolmakdan saklanylanda saglyk üçin amatly
boljakdygy barada gerekli bilimleri berýärler.

Saglygy goraýyş edaralary maşgalany meýileşdirmegiň iň netijeli
usullaryny teklip etmelidirler. Hödürlenýän usullar göwnejaý,
howpsuz, ygtybarly, şol bir wagtyň özünde-de ykdysady tavdan elveterli
bolmalydyr. Göwreliligiň öňüni alýan serişdelerini ulanmak baradaky
netijäni diňe maşgalanyň özi kesgitleýar.

Ýaş ýigitler hem erkek adamlar jyns gatnaşygynda bile bolýan
zenanlarynda islenilmedik göwreliligiň öňüni almakda ýörite
kontrasepsiýa (göwrelilige ýol bermeýän) serişdelerini peýdalanmakda
özleriniň üstüne düşýän jogapkärçilik barada habarly edilmelidiler. Ýaş
ýigitler hem gyzlar bu serişdeleriň, hususan-da, prezerwatiw serişdesiniň
diňe bir göwrelilikden däl, eýsem jyns gatnaşygy arkaly ýokuşýan
howply kesellerden hem ygtybarly goraýandygyny bilmelidirler.
Erkek adamlar islenmedik göwreliligiň öňüni almak çärelerine aýal
maşgalalar bilen deň derejede gatnaşmalydyrlar. Olar hem maşgalany
meýilleşdirmegiň dürli ýollarynyň bardygyny bilmelidirler.
Bu barada saglygy goraýyş işgärleriniň berýän maslahatlary we
degişli maglumatlar olar üçin hem elýeterli bolmalydyr.
Şeýle maglumatlar lukmanlar, şepagat uýalary, mugallymlar,
maşgalany meýilleşdirmek boýunça merkezler, zenanlar we ýaşlar
guramalary tarapyndan ýaýradylyp biliner.
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Sagdyn dogrum

Maşgalany meýilleşdirmekde är- aýal ikisi bilelikde
deň jogapkärçilik çekýärler. Olaryň herbirisi enäniň we
çaganyň saglygy üçin peýdaly we zyýanly şertlere belet
bolmalydyrlar.

ünýäde her gün zenanlaryň
birnäçesi göwrelilik we çaga
dogurmak bilen baglanyşykly
ýagdaýlar sebäpli aradan çykýarlar. Göwreli
aýallaryň ýene-de onlarça müňüsi bolsa degişli
lukmanlaryň kömegine daýanmaly bolýarlar.
Göwreliligiň gaýryüzülmeleri enäniň we çaganyň
saglygyna howp salýar, bu ýagdaý olaryň hatda
maýyplygyna hem getirip bilýär.
Aýal maşgalanyň göwrelilige çenli bedeni
sagdyn, sagdyn iýmitlenen bolsa, göwrelilik döwründe azyndan 6 gezek hünärmenleriň
maslahatyna ýüz tutsa we gözegçiliginde dogran bolsa, göwrelilik gaýryüzülmesiz
geçip biler. Aýal maşgala çagasy dünýä inensoň ilkinji 24 sagadyň dowamynda
lukmanlaryň gözegçiliginde bolmaly.
Her bir döwletde zenanlara dogrumdan öň we soň hyzmat edýän gulluklaryň
döredilmegine aýratyn üns berilmelidir, ol gulluklar ýokary derejeli hünärmenler bilen
üpjün edilmelidir, göwreliligi we dogrumy kynçylykly geçýän aýallar hökmany
hassahana şertinde bolmalydyrlar.
Dünýä döwletleriniň aglabasynyň hökümetleri zenanlara garşy zorluklaryň ähli
görnüşlerini gadagan etmek boýunça halkara Konwensiýa goşulandyrlar. Bu
resminamada göwreli zenanlar üçin ýörite gulluklaryň döredilmeginiň zerurlygy resmi
taýdan berkidilendir.

Maşgalanyň ähli agzalary sagdyn göwrelilige we çaganyň sagdyn dünýä
inmegine howp salýan alamatlary wagtynda ýüze çykarmagy başarmalydyrlar
hem-de şeýle ýagdaýlarda näme etmelidigini bilmelidirler.
Ýokary derejeli hünärmen, ýagny lukman, şepagat uýasy ýa-da ýörite okuwly
göbek ene (akuşerka) göwreli zenany göwreliligiň dowamynda azyndan 4
gezek gatnawlardan geçirip, oňa degerli maslahatlary bermelidir. Dogrumy bolsa
ygtybarly hem degişli hünärmenler kabul etmelidirler.
Göwreli zenan iýmitiniň sagdyn bolmalydygyny bilmelidir, wagtlywagtynda dynç almalydyr.
Çilim, alkogolly içgiler, neşe serişdeleri, dürli zäherleýji we howany hapalaýjy
serişdeler has-da göwreli zenanlar we täze doglan çagalar üçin aýratyn zyýanlydyr.
Dünýä ýurtlarynyň birnäçesinde aýallary we çagalary zorlukdan, sütemden
goramak meselesi örän wajyp bolup durýar. Zorluk-sütem göwreli aýallaryň we
göwredäki çaganyň saglygy üçin has-da howpludyr.

Bilim-sowady ýetik, şeýle hem çagalyk we ýetginjeklik döwründe sagdyn
gyzlar gelejekde maşgala bolanda, göwrelilik döwrüniň gaýryüzülmelerine seýrek
duçar bolýarlar.
Her bir zenan, esasan-da, göwrelilik we çaga dogurýan döwründe lukmanlara ýüz
tutmak hukugyna eýedir. Saglygy goraýyş işgärleri bolsa, şol kömegi, maslahaty
bermäge taýýar bolmalydyrlar we kömek sorap ýüzlenen zenanlara hormat,
sypaýylyk bilen garamalydyrlar.

Maşgalanyň her bir agzasy göwrelilige we sagdyn
dogruma howp salýan alamatlary wagtynda anyklamagy
başarmalydyrlar hem-de şeýle ýagdaýlar ýüze çykan
halatynda näme kömek bermelidigini bilmelidirler

Islendik göwrelilikde-de näsazlyklaryň bolmagy mümkin. Ýöne olary
öňünden bilmek kyn.
Göwreli zenan azyndan 6 gezek aýallara maslahat beriş bölüminiň
barlagyndan geçmelidir. Lukmanyň, göbek enäniň ýa-da
şepagat uýasynyň göwreli zenana göwreliligiň geçişiniň we
dogrumyň nirede geçmelidigini maslahat bermegi möhümdir.
Sebäbi göwrelilik we dogrum wagtynda enäniň saglygy bilen
baglanyşykly garaşylmadyk ýagdaýlaryň bolmagy mümkin.
Garaşylmadyk ýagdaýynda ähli maşgala agzalary golaýdaky
saglygy goraýyş edarasynyň ýerleşýän ýerini bilmelidirler we
golaýdaky hassahana göwreli zenany ýetirmegiň ugruny
tapmalydyrlar.
Dogrumyň kynçylykly geçjekdigi lukmanlar tarapyndan deslapdan
aýdylan bolsa, zenany dogrumdan öň hassahana ýatyrmaly.
Ähli dogrumlaryň bäbekhanada bolunmagy ene hem çaga üçin has
ygtybarly boljakdygy düşnüklidir.

Göwrelilige howp salýan alamatlar we töwekgelli ýagdaýlar barada
göwreli zenan we maşgala agzalary bilmelidir.
Kadaly göwrelilige töwekgellik döredýän ýagdaýlar:
Iki göwreliligiň arasynyň iki ýyldan ýygy bolmagy,
Göwreli zenanyň 18 ýaşdan kiçi ýa-da ýaşynyň uly
bolmagy;
Zenan wagtyndan ir dogran bolsa ýa-da onuň öň dünýä
inderen çagasynyň agramynyň iki kilogramdan ýeňil bolmagy;
Zenanyň öňki bäbekleriniň kynçylykly dogulmagy ýa-da
kesarewo kesiminiň geçirilmegi,
Zenanyň öň öli çagany dogurmagy, çagasynyň düşmegi, ýygyýygydan çaga aýyrtmagy, aýal keselleri sebäpli jyns agzalarynyň
dürli bejergileri almagy;
Zenanyň öňki dogrumynda jyns agzalarynyň şikeslenmegi
we oňa tikinleriň düşmegi,
Çilim çekmegi, alkogol içgileri içmegi,
Agyr ekstragenital keselleriň bolmagy.
Göwreliligiň kadadan çykýandygyny görkezýän alamatlar:
Zenanyň göwrelilik döwründe agramynyň artmazlygy;
Ganazlyk peýda bolýar, gabaklarynyň içiniň reňki solak bolýar
(adatça olar gülgüne ýa-da gyzyl bolmaly),
Göwreli zenanyň elleriniň, aýaklarynyň, ýüzüniň öte çişmegi;
Onuň göwresindäki çaga düwünçeginiň gymyldysynyň haýallaşmagy
ýa-da düýbünden bes edilmegi;
Jyns agzalaryndan gan görünmegi;
Jyns ýollaryndan gelýän suwuklygyň erbet ysly bolmagy;
Kelle agyry, gözi garaňkyrasa, gözüň öňünde uçganak görünmegi,
güýçli ysgynsyzlyk we ýadawlyk duýgusynyň döremegi.

Şu ýagdaýlarda göwreli maşgala haýal etmän kömek etmelidir:
Göwrelilik döwründe jyns ýollaryndan ganyň gelmegi ýa-da
beýleki bölünip çykmalaryň görünmegi, şeýle hem dogrumdan
soňky etek gitmesi ýüze çyksa,
Güýçli çakyza ýa-da içagyry peýda bolsa,
Göwreliligiň ikinji ýarymynda güýçli ýürek bulanmasy zerarly gusupgaýtarmak,
Göwreli zenanyň gyzgyny çendenaşa ýokarlansa,
Çaga düwünçeginiň daşyndaky suwlaryň wagtyndan öň
gaýtmagy ýüze çyksa.
Göwreli aýal hem-de, onuň maşgalasy göwreliligiň we
çagany dünýä indermegiň ýaş zenanyň saglygy üçin belli
bir derejede töwekgellik döredýändigini bilmelidirler. Şol
sebäpdenem aýy-güni dolan zenany saglyk edarasyna
ýetirmek bu töwekgellikleri aradan aýyrmaga kömek edýär.
Zenan maşgala we onuň daş-töweregindäkiler göwreli aýalda
ýüze çykýan ýagdaýlaryň haýsysynyň howpludygyny bilmegi
başarmalydyrlar. Bu howp şu aşakdaky ýagdaýlarda has-da
artýandyr:
Göwreli gelin 18 ýaşamadyk ýa-da ýaşy uly bolsa;
Ýaş gelniň ozalky dogrumyndan bäri geçen wagt iki ýyldan az
bolsa;
Aýalda öň çaganyň wagtyndan ir dogulmagy ýa-da 2
kilogramdan pes agramly çaganyň dogulmagy ýaly ýagdaýlar
ýüze çykan bolsa;
Ýaş gelniň öň çaga dogrumy kynçylykly geçen ýa-da çagasy
kesarew kesimi bilen alnan bolsa;
Göwreli zenanyň çagasy wagtyndan öň düşen ýa-da öli
doglan bolsa; ýygy-ýygydan çagasyny aýyrtdyran bolsa;
Göwreli zenanyň agramy 38 kilograma ýetmese;
Göwreli zenanyň boýy 1,5 metrden pes bolsa;
Zenan maşgalanyň daşky jyns agzalaryna operasiýa usullary
arkaly bejergi geçirilen bolsa;
Göwreli zenanda AIDS ýa-da jyns gatnaşygy arkaly ýokuşýan
beýleki keseller ýüze çykarylan bolsa.

Zenan maşgala dogrumyň başlangyç alamatlaryny
tapawutlandyrmagy we lukmana ýüz tutmagyň wagtyny
öwretmelidir.
Çaga dogrumynyň başlanmagynyň ilkinji alamatlary:
Burgy agyrylaryň her 20 minutdan ýa-da ondan hem ýygy
gaýtalanyp durmagy;
Dogrum ýollaryndan suwuň gaýtmagy;
Göwrelilik döwründe ýüze çykyp biljek howply alamatlar:
Göwreliligiň ikinji ýarymynda kelle agyrynyň, baş aýlanmanyň,
gözüň öňüniň uçganamaklygynyň ýüze çykmagy;
Göwreli zenanyň elleriniň, aýaklarynyň ýa-da ýüzüniň birden
çişmesi;
Göwredäki çaganyň gymyldysynyň peselmegi, ýa-da
doly kesilmegi;
Baş aýlanma we gowşaklyk
Jyns ýollarynda ganyň görünmegi ýa-da ysly bölünip çykyndynyň bolmagy;
Tutgaý tutmagy;
Güýçli içagyrynyň peýda bolmagy;
Gyzgynyň ýokarlanmagy we umumy ysgynsyzlyk;
Göwreli zenanyň dem alşynyň has çaltlaşmagy ýa-da
haýallaşmagy;
Burgy agyrylarynyň 12 sagatdan uzaga çekmegi;

Göwrelilik döwründe göwreli zenana we onuň maşgalasyna
çaganyň dünýä inmegine degerli taýýarlygy görmekde kömek
bermek zerurdyr. Ylaýta-da, ýaş enä we onuň maşgalasyna şu
aşakdakylary jikme-jik düşündirmek zerurdyr:
Wagty golaýlanda zenan maşgala haýsy saglygy goraýyş edarasyna
barmaly, göz öňünde tutulmadyk kynçylyklar ýüze çykan ýagdaýynda ol
nirä ugradylmaly?
Ýaş gelniň ýany bilen kim gitmeli?
Dogurýan zenany barmaly ýerine kim we nädip eltmeli?
Dogurýan zenana we onuň çagasyna nämeler gerek bolar?

Öňde duran aladalar bilen bagly çykdajylaryň garaşylýan
möçberi;
Zenan maşgalanyň bäbekhanada bolan döwründe maşgala
aladalary kimiň üstüne düşmeli?
Gerek bolan ýagdaýynda gan tabşyryp biljek adamlary kesgitlemeli.

Göwreli zenanyň ýagdaýynyň üýtgäp durandygyny nazarda
tutup, dogrumy geçirmegiň we bolup biläýjek gaýry
üzülmeleriň deslapky meýilnamasyna üýtgetmeleri girizip
durmak zerurdyr .Şeýle meýilnama göwreli aýalyň ýaşaýan
ýerine golaý ýerleşýän bäbekhananyň salgysyny, şeýle-de
gerek bolan halatynda göwreli aýalyň şol ýere päsgelçiliksiz
barmagy üçin döredilmeli şertleri öz içine almalydyr .
Her bir göwreli aýalyň bäbekhana päsgelçiliksiz barmagy üçin
gerekli şertleriň ählisi döredilmelidir .Göwreliligiň ösüşinde ol
ýa-da beýleki näsazlyklar ýüze çykýan bolsa, bu şertiň
möhümi has-da artýar.Bäbekhananyň has uzakda ýerleşýän
ýagdaýynda aýy-güni dolan göwreli maşgalany saglyk
edarasyna has golaý getirmegiň aladasy edilse gowy bolar.
Saglygy goraýyş işgärleri, maşgala agzalary hem-de jemgyýet
göwreli bolan ýetginjek gyzlar babatynda has-da ünsli
bolmalydyrlar, çünki ýagdaýlaryň aglabasynda olar ululara
garanyňda has ejiz bolýarlar, çylşyrymly meselelerde belli bir
karara gelmek olara kyn düşýär.

Ýokary derejeli hünärmen, ýagny lukman, şepagat
uýasy ýa-da bilimli göbek ene (akuşerka) göwreli zenany
göwreliligiň dowamynda azyndan 4 gezek barlagdan
geçirip, oňa degerli maslahatlary bermelidir. Töwekgellik
bolmaz ýaly, zenan maşgala öz çagasyny gözegçilikde
dünýä indermelidir.

Göwreliligiň özi töwekgelçilikdir, şonuň üçinem göwreli zenany
aýratyn üns-alada bilen gurşamak gerek. Aýal maşgala özüniň
göwrelidigini duýan badyna dessine hünärmenlere ýüz tutmalydyr.
Bu bolsa olara göwreliligiň bütin dowamynda ýüze çykjak

näsazlyklaryň öňüni almaga kömek eder. Göwreliligiň dowamynda
zenan azyndan 6 gezek aýallar lukmanynyň maslahatyna
barmalydyr. Dogrumdan soňky 24 sagadyň dowamynda we 6 hepde
geçenden soň zenan lukmanyň gözegçiliginden geçmelidir.
Göwrelilik gan gelme ýa-da güýçli agyrylar, şeýle hem, göwrelilige
howp salýan beýleki alamatlar bilen geçýän bolsa, zenan maşgala
haýal etmän lukmana ýüz tutmalydyr:
- Kelleagyry, baş aýlanma, gulagyň şaňlamasy;
- Göwreliligiň II ýarymynda ýürek bulanmasy, gusup gaýtarmagy;
- Göwredäki çaganyň gymyldysynyň bolmazlygy,
- Jyns ýollaryndan erbet ysly suwuklyklaryň gelmegi;
- Üsgülewik;
- Bedeniň gyzgynynyň ýokarlanmagy;
- Ysgynsyzlyk;
Dogrum saglygy goraýyş edarasynda lukmanlaryň gözegçiliginde
kabul edilen ýagdaýynda zenan maşgala dogrumdan soň 24 sagadyň
dowamynda gözden geçirilse, munuň özi enäniň we çaganyň
kesellemegine ýa-da gaýryüzülmelere getirip biljek ýagdaýlaryň öňüni
alýar.
Göwreliligiň howpsuz geçmegini hem-de bäbegiň sagdyn
dogulmagyny üpjün etmekde saglygy goraýyş işgäriniň paýyna
uly jogapkärçilik düşýär. Şu aşakdakylar lukman tarapyndan berjaý
edilende, köp kynçylyklaryň öňüni almaga mümkinçilik döreýär:
Göwreli zenana bu alamatlary düşündirmek zerur;
- Göwreli zenan özünde ysgynsyzlyk duýup biler:
- Ýürek bulanma;
- Gusup-gaýtarmaklyk;
- Agramynyň artmagy;
- Jyns ýollaryndan bölünip çykýan arassa suwuklyklaryň
köpelmegi;
- Deri örtüginiň ýarçyk atmagy we menekleriň bolmagy;
- Arkadaky agyry;
- Agyrsyz ýygy-ýygydan buşukmaklyk;
Göwreli zenana onuň bedeninde bolup geçýän düýpli özgerişleri
düşündirmek gerek;

Göwreliligiň II ýarymynda zenanyň gan basyşyny tiz-tizden barlap
durmaly, çünki gan basyşynyň ýokarlanmagy aýal maşgalanyň özi
üçin we heniz dogulmadyk bäbek üçin hem howpludyr. Egerde ganyň basyşy 150/100 we ondan ýokary bolsa, onda haýal
etmän hassahana ýüz tutmaly.
Göwreli zenany ganazlykdan goramaly, oňa göwreliligiň ilkinji
3 aýlygynda goşmaça düzüminde demir hem foliý turşulygy
bolan derman serişdeleri bellemeli. Zenan maşgala bellenilen
derman serişdelerini wagtynda hem gerekli mukdarda
içmelidigini düşündirmeli. Şol dermanlar kabul edilende
ýürek bulanma ýa-da beýleki alamatlaryň peýda bolup
bilýändigini hem aýtmalydyr.
Göwreli zenana iýmit bişirilende diňe ýodlaşdyrylan duzy
ulanmagyň zerurdygyny, munuň özüniň ýaş enäni galkan şekilli
mäziniň nogsanlyklaryndan goraýandygyny doguljak bäbegiň
bolsa aň taýdan sagdyn bolmagyny üpjün edýändigini
düşündirmelidir.
Göwreli zenana ýokumly, siňňitli hem sagdyn iýmitlenmegiň hem
saglyga peýdaly dynç almagyň tärlerini öwretmelidir.
Gerek bolan ýagdaýda gyzzyrma keseline garşy dermanlary içmek
hem-de peşehanalary ulanmagy maslahat bermelidir.
Bäbegiň pes agramda dogulmagynyň öňüni almak maksady
bilen, göwrelileri mugthor gurçuklara barlagdan geçirmeli. Eger-de
gurçuk tapylsa, göwreliligiň ikinji üç aýlygyndan başlap, oňa
garşy bejergi dermanlary bellemelidir.
Ýaş ene-atalary çaganyň dogulmagyna hem-de munuň bilen
bagly ýakymly aladalara taýýarlamak gerek. Çagany mähirmuhabbet bilen gurşap almak, dogry ideg etmek, emdirmek
hem gigiýena çäreleri ýaly meselelerden habardar bolmaklyk köp
kynçylyklary aradan aýyrmaga kömek berýär. Çaganyň kakasy
hem bu babatda öz üstüne düşýän jogapkärçilikden habarly
edilmelidir.
Göwreli zenan we onuň maşgalasy wagty gelende haýsy saglygy
goraýyş edarasyna barmalydygy ýa-da kynçylykly bir ýagdaý ýüze
çykanda kime ýüz tutmalydygyny bilmelidirler.
Ýaş eneler zorluga-süteme sezewar edilende haýsy ýere ýüz
tutup, kimden kömek soramalydygyny bilmelidirler. Göwrelilikde

oňaýsyz alamatlar we howply ýagdaýlar ýüze çykanda, hökman
maşgala agzalaryna düşündirip aýtmalydyrlar.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän kesellerden, şol sanda AIDS-den
goranmagyň tärlerini ýaş maşgala öwretmelidir.
Göwrelilik döwründe ýüze çykýan kesele, aýratyn hem peşew
hem jyns ýollarynyň näsazlyklary wagtynda ýüze çykarylmalydyr
we bejerilmelidir.
AIW ýokanjyny ýüze çykarmak boýunça meýletin we gizlin
ýagdaýda barlag hem maslahat beriş çärelerini gurnamalydyr.

Lukman, şepagat uýasy ýa-da göbek enesi zenanyň we
doglan çaganyň sagdyn bolmaklary üçin şu aşakdakylar
barada aladalanmalydyrlar:
Göwreli zenany hassahana ýerleşdirmek zerurlygy ýüze çykanda
göwreliligiň geçişini yzygiderli gözegçilikde saklamak.
Gan basyşynyň ýokarlanmagy enäniň we çaganyň saglygyna
howpludyr, ony ölçäp durmak gerek.
Göwreliliň ilkinji üç aýlygynda umumy gany barlamak zerur.
Göwreli zenana birinji üç aýynyň dowamynda düzüminde demir
bolan dermanlary içmegi maslahat bermek.
Göwrelilik döwründe ýokanç keselleri, esasan-da, jyns gatnaşygy
arkaly geçýän keselleriň ýüze çykmak howpuny aradan aýyrmak,
gerek bolan ýagdaýynda şol ýokanç keselleriň döredijileriniň
antibakterial serişdä bolan duýgurlygyny kesgitläp, gerekli bolan
antibakterial derman serişdelerini bellemek.
Göwreli zenan aýal lukmanyna ýüz tutanda, lukman onuň saglyk
ýagdaýyna baha berip, onda döräp biläýjek nogsanlyklary ýüze
çykaryp, peýdaly maslahatlary bermelidir.
Eger-de göwreli zenan özünde ganazlygyň alamatlaryny (ýagny
gowşaklyk, deri örtüginiň kadaly bolmadyk reňki) duýýan bolsa,
lukman bilen maslahatlaşyp biler.
Geljekde enäni galkan şekilli mäziň kesellerinden goramak
hem-de bäbegiň ruhy we beden taýdan sagdyn ösmegini
gazanmak maksady bilen göwreli zenanlaryň öz iýmitinde diňe
ýodlaşdyrylan duzy ulanmaklarynyň möhümligini düşündirmek.

Çaga düwünçeginiň kadaly ösüşine hemişe gözegçilik etmek.
Göwreli zenanlar bilen ýetip gelýän dogrum barada, çagany
ene süýdi bilen iýmitlendirmek, bäbege we özüňe edilmeli ideg
barada maslahat bermek bilen netijeli gürrüňdeşlikleri geçirmek.
Zenana nirede dogurmalydygyny, dogrum we ondan
soňky döwürde gaýryüzülmeler peýda bolanda kime ýüz
tutmalydygyny göwreli zenana we onuň maşgalasyna
maslahatlar bermek.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän kesellerden goranmagyň usullary
barada gürrüňdeşlik geçirmek.
Zenany AIW ýokanjyna gizlin barlamak we oňa degişli maslahatlary
bermek. Şu ýokançlygyň barlygy güman edilen ýagdaýynda
göwreli zenanyň özüni nähili alyp barmalydygy we keseliň çaga
howp salmagyny azaltmak barada gerekli maslahatlary bermek.
Göwreli zenana ýanýoldaşy bilen bilelikde saglyk öýüniň aýallar
maslahat beriş bölüminde göwredäki çaganyň gözegçiligi
baradaky okuw sapaklaryny geçirmek.
Aýy-güni dolup, wagty gelen göwreli zenan özüniň ýanynda
bolup, çaga doglan we ondan soňky döwürde özüne goldaw
berjek maşgala agzasyny saýlap almalydyr. Aljyraňly ýagdaýda
goldaw bermekde, çileli zenanyň iýmitine-suwuna serenjam
etmekde, agyry-ynjyda ýardam etmekde, köşeşdirip teselli
bermekde şeýle hossaryň orny aýratyndyr.
Zenan dogruma, bäbekhana özüne goldaw berjek adamy bilen
gelmeli;
Dogrumda ýanýoldaşy dogrumyň oňaýly görnüşini saýlamaga
ýardam berer;
Dogrumda ýanýoldaşy dogrumyň agyrsyz geçmegine we ruhy
goldawyny berip biler;

Dogrum wagtynda ýokary derejeli hünärmen şu aşakdakylary
kesgitläp biler:
Dogrumyň uzaga çekendigini, gerek bolanda hassahana
ýerleşdirmegi, ýöriteleşdirilen hünärmenleriň kömegine
daýanmalydygyny anyklamak, ýokanç keselleriň ýokuşmak
töwekgelçiligini azaltmagyň aladasyny etmek (elleriň, gurallaryň,
dogrum ýeriniň arassa bolmagyny üpjün etmek), çaga düwünçegi
nädogry ýerleşýän bolsa, köp mukdarda gan ýitirilende ýerine
ýetirilmeli çäreler, çaganyň göbegini öz wagtynda we dogry
kesmek, bäbek dem almaýan bolsa oňa degerli kömegi bermek
çärelerini berjaý etmek.
Çaga kadaly ýylylyk düzgünini döretmek. Bäbegiň beden
gyzgynlygy 36,5-37,5 C çenli kada laýykdyr;
Çaga doglan dessine ony enesiniň gursagyna ysnyşdyrmak.
Gözlerini dürli ýokançlyklardan goramak maksady
bilen onuň gözlerine çaga dogulandan 1 (bir)
sagat geçenden soň 1% tetrasiklin melhemini çalmaly.
Çaga doglan mahaly we ondan soň tejribeli lukman haýal
etmän şu çäreleri berjaý etmelidir:
Dogrumyň gidişini gözegçilikde saklamaly we lukmançylyk
kömeginiň gerekdigini görkezýän ýagdaýlara üns bermeli;
Dogrum wagtynda çaganyň ýürek urgusyna we zenanyň
ýagdaýyna gözegçilik edip durmaly;
Elleriň, ýörite lukmançylyk enjamlarynyň, dogrum geçirilýän
otagyň, ulanylýan ellikleriň gigiýena kadalaryny berjaý etmek
arkaly zenanyň we bäbegiň ýokanç kesellere ýolukmagynyň
öňüni almaly;
Zenan maşgala burgy başlanan badyna ýöremelidigini
düşündirmeli we onuň haýsy ýagdaýda dogurmagy özüne erkin
saýýandygyny anyklamaly;
Aýal maşgalanyň burgusy tutanda we çagasy dünýä inende oňa
degerli kömegi bermeli;
Dünýä inen çaganyň göbegini kesmeli we täze ýaranyň ýerini
doly zyýansyzlandyrmaly;

Bäbegi mähirli alada bilen gurşap almaly we ony ýyly ýere
ýerleşdirmeli; Bäbek doglanda otagyň ýylylygy 26-28 C bolmaly;
Ýaş enä çagany dogry emdirmegiň kadalaryny öwretmeli we
çaganyň dünýä inen badyna enesini emmegini üpjün etmeli;
Çaga ýoldaşyny agyrsyz-ynjysyz, usullyk bilen aýyrmaly we
dogran enäniň saglyk ýagdaýyny gözegçilikde saklamaly,
dogrumyň III tapgyryny işjeň alyp barmaly;
Ýaňy doglan bäbegiň saglyk ýagdaýyny gözden geçirmeli,
onuň agramyny 2 sagat geçenden soň çekip görmeli we 1 sagat
geçenden soň 1% tetrasiklin melhemini çalmaly, onuň gözlerini
dürli ýokançlardan gorajak we degerli maslahatlary bermeli,
Bäbegiň saglyk ýagdaýyny göz öňünde tutup, ony enesi bilen
bilelikde degişli saglyk edarasyna geçirmek baradaky karara
gelmeli.
Çagasy ýaňy bolan zenan we onuň bäbegi hemmetaraplaýyn ünsalada bilen gurşalyp alynmalydyr, munuň özi olaryň sagdyn
bolmagyna kömek berer. Dogrumdan soňky ilkinji hepdäniň
dowamynda ýaş ene hem-de onuň bäbegi 24 sagatlap lukmanyň
gözegçiliginde bolmaly. Soňky alty hepde geçenden soň, gözegçilik
ýene-de gaýtalanmalydyr. Ýaş zenanyň ýa-da çaganyň bedeninde
gaýryüzülmeleriň alamatlary ýüze çykýan bolsa, gözegçiligi has-da
güýçlendirilmelidir.
Dogrumdan soň, tejribeli lukman şu hereketleri berjaý
etmelidir:
Dogrumdan soňky ilkinji alty hepdäniň dowamynda enäniň we
onuň çagasynyň saglyk ýagdaýyny barlap, pugta gözegçilikde
saklamaly;
Enä çagany diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň tärlerini maslahat
bermeli;
Ýaş ene-ata bilen göwreliligi meýilleşdirmek meseleleri boýunça
pikir alyşmaly, olara degerli maslahatlary bermeli;
Çaga emdirýän enä iýmitlenmegiň, dynç almagyň, şahsy
arassaçylygy saklamagyň, keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny
wagtynda almagyň, gyzzyrma keseli bar sebitlerde ýaşaýan
zenanlara peşehanany ulanmagyň, yzygiderli lukmançylyk
gözegçiligini geçmegiň, özüne we çagasyna degerli serenjam
bermegiň, şeýle-de ýaş ata öz maşgalasyna goldaw bermegiň
meseleleri boýunça pikir

alyşmaly, degerli maslahatlary bermeli;
Enäniň hem çaganyň saglygyna zeper ýetirip biljek şertler,
hadysalar hem alamatlar barada dogry düşündirmeli;
Kynçylykly hadysanyň ýa-da ýagdaýyň ýüze çykan badyna
lukmançylyk kömeginiň haýal etmän beriljekdigini aýtmaly, şeýle
ýagdaý ýüze çyksa hereket etmegiň deslapky meýilnamasyny
geňeşmeli;
Ýaş ene-atalaryň AIW / AIDS meseleleri barada düşünikli we
ylmy taýdan esaslandyrylan döwrebap maglumaty bilmegi üçin
wagyz nesihat işleri alyp barmaly.
Ýaş ene-ata bilen geljekki göwrelilikden saklanmagyň we bu
maksat bilen kontrasepsiýa (göwrelilikden goraýan) serişdelerini
peýdalanmagyň tärleri barada gürrüňdeşlik geçirmeli;
Enäniň we çaganyň geljekde lukmana görünmeginiň
meýilnamasyny düzmeli.

Şikes düşen ýa-da gaýryüzülmesine sezewar bolan ene
(çaga) üçin lukman şu aşakdakylary etmäge borçludyr:
Zenan özüniň ýa-da çagasynyň bedenine haýsy bir zeperlenme
ýetendigini, olaryň nädip bejerlendigini we hassahanadan
öýe goýberilenden soň idegiň nähili bolmalydygy barada
gürrüňdeşlik geçirmeli;
Ýaş enä ýa-da çagasy üçin zerur bolan derman serişdeleri
bilen üpjün etmeli we bejergini dogry almagyň tärlerini oňa
düşündirmeli;
Edilmedik sanjymlaryň,sanawyny düzmeli we olaryň geçirilmegini
üpjün etmeli;
Wagtyndan öň, az agramly ýa-da başga kemis bilen doglan
çagalaryň ata-enesine bäbeklere ideg etmegiň tärlerini
öwretmeli;
Ýaş enäniň we çaganyň saglygyna gözegçilik etmegiň deslapky
meýilnamasyny işläp düzmeli.
Az agramly kemis doglan çagalar ömrüniň ilkinji günlerinde ejiz
bolýarlar. Az agramly dogulmagy bäbekleriň aglabasynyň heläk
bolmagyna sebäp bolýar. Eger-de lukman tejribeli bolsa, dogrum
we ondan soňky döwürde ýaş zenana we onuň bäbegine degerli
kömek berse, şol bäbekleriň köpüsini halas edip bolýar. Munuň üçin

şu aşakdakylar berjaý edilmelidir:
Ýaş zenanyň hem onuň çagasynyň janyna we saglygyna howply
alamatlaryň ýüze çykan ýagdaýynda haýal etmän degerli çäreleri
görmeli;
Bäbegi ene süýdi bilen iýmitlendirmek üçin goşmaça çäreleri
geçirmeli;
Alty aýa çenli diňe ene süýdi bilen emdirmeli, suw bermeli däl;
Çagany enesiniň ýanynda ýatyrmaly;
Çagany emdirip ýa-da saglyp alnan ene süýdi bilen iýmitlendirip
bolmaýan bolsa, ony gaýrygoýulmasyz kömek berilýän ýere
ugratmaly.
Bäbegiň sagdyn dogulmagy we kadaly ösmegi üçin enesi
sagdyn bolmaly, ýaňy doglan çagany mähir hem üns-alada bilen
gurşamaly, arassaçylykda hem mähribanlykda ösdürip terbiýelemeli.

Göwreli zenanlar oňat iýmitlenmelidir hem-de wagtlywagtynda dynç almalydyr.

Çagasy bolan ýaş zenan adatdakysyndan has oňat iýmitlenmelidir
we has rejeli dynç almalydyr. Çaga emdirýän ýaş maşgala bir günüň
dowamynda goşmaça 500 kaloriýa toplamak zerurdyr, munuň
özi bolsa onuň adatdakysyndan has ýokumly iýmitlenmegini
aňladýar.
Göwreli zenan beýleki maşgala agzalaryna garanyňda has gowy
iýmitlenmelidir. Göwreli zenanyň gündeki iýmitinde süýt, miwe we
gök önümler, et, balyk, ýumurtga, şüleler, nohut we beýleki azyk
önümleri köp bolmalydyr.
Zenanyň iýmiti demre, A,B we C witaminlerine, foliý turşulygyna
baý bolsa, onuň çagasy sagdyn we güýçli bolar. Şeýle iýmitlere et,
balyk, ýumurtga, gök önümler, miweler girýärler. Ganazlygyň öňüni
almak üçin oňa düzüminde demir bar bolan dermanlary bermek
möhümdir.
Peýdalanylýan iýmit duzy ýodlaşdyrylan bolmalydyr. Göwreli
zenanyň iýmitinde ýod ýetmezçilik etse, çaganyň wagtyndan öň

dogulmagy we şol çaganyň beden hem akyl taýdan ösüşiniň yza
galmagy mümkindir.
Zenanyň galkan şekilli mäziniň ulalmady onuň synalarynda
ýoduň ýetmeýändiginiň aýdyň alamatydyr.
Ganazlyk, ýa-da soguljan gurçuklarynyň barlygy
güman edilse, hökman lukmana ýüz tutmaly.
Täze doglan bäbek sagdyn hem kadaly öser ýaly şu aşakdaky
şertler berjaý edilmelidir:
Ol hemişe enesiniň ýanynda bolmaly, ene-atasy ony çalt-çaltdan
eline alyp, oňa lak atyp durmaly;
Bäbek doglandan soň ilkinji alty aýyň dowamynda diňe ene süýdi
bilen iýmitlendirilmeli;
Bäbek maşgalada üns-alada, mähir-söýgi bilen gurşalyp alynmaly,
ulular onuň her bir ädimini goldamaly we hemmetaraplaýyn
ýardam bermeli;
Çagany ýyly, gigiýena kadalary berjaý edilýän ýerde
saklamaly, ähli kesellerden goramaly;
Bäbek lukmanyň berk gözegçiliginde ösmeli, wagtly-wagtynda
onuň agramyny, boýuny ölçemeli we gerekli sanjymlaryny
almaly.
Tejribeli göbek enesi şu aşakdakylary ýerine ýetirmäge
borçludyr:
Ýaş ene-ata ýaňy doglan bäbege degerli ideg etmegiň, ony dogry
hem wagtly-wagtynda emdirmegiň, çagany suwa düşürmegiň
we sanjymlaryny almagyň, ýatyrmagyň we oňa dil açmaga kömek
bermegiň syrlaryny öwretmeli, olary gyzyklandyrýan sowallara
jogap bermeli;
Bäbegiň saglygyna ýa-da janyna howp salýan alamatlar ýüze
çykanda, ene-atasy habardar bolmaly;
Dünýä inen çaganyň boýy, agramy barada ene-atasyna habar
bermeli;
Çaganyň dünýä inendigi barada resmi taýdan bellige alnandan
soň, onuň ene-atasyna dogluş şahadatnamasyny bermeli.
Watgyndan ir, agramy az ýa-da başga kemis doglan çagalara has
köp üns bermeli. Diňe şeýdilende, bu bäbekler wagtyň geçmegi
bilen sagdyn ösüp başlaýarlar we olaryň süňňi bekeýär.

Tejribeli lukmanyň beren degerli maslahatlary şeýle ýagdaýda
ene-ata üçin tapylgysyz gymmatlydyr.
Ösüşinde kemis doglan bäbekleriň kadaly ýagdaýa gelmegi üçin,
olary ýörite hassahana şertlerinde ideg etmelidir. Ýöriteleşdirilen
saglygy goraýyş edaralarynda bellenilen çäreleriň hemmesi berjaý
edilen ýagdaýynda, gowşak doglan çagalary halas edip, olary
sagdyn hem bagtyýar maşgala öwrüp bolar.
Elbetde, çaganyň dünýä inmegi ene-ata üçin şatlyk hem bagtdyr,
ýöne ýaşajyk bäbege gije-gündiz seretmegiň ýeňil-iş
däldigini hem unutmak bolmaz. Çaga dogry seredilende, ol gününi
sanap ösýär. Bu gözegçilik hem ilki bilen, ene-atanyň gerdenine
düşýär. Çaga emdirýän ene siňňitli hem ýokumly iýmitlenmegi,
wagtly-wagtynda dynç almagy unutmaly däldir. Şeýle ýagdaýda
maşgalabaşy öý-içeri aladalarynyň ep-esli bölegini öz boýnuna
almaly bolýar, enesi dynç alýança, çaga bilen bagly aladalary
özbaşdak berjaý etmeli bolýar.

Zyýanly endikler, dürli zäherleýji we howany hapalaýjy
maddalar göwreli zenanlar we täze doglan çagalar üçin
has-da zyýanlydyr.

Çilim çekýän zenan diňe bir özüniň däl, eýsem çagasynyň saglygyna
hem howp salýar. Göwreli zenanyň barlygynda töweregindäkiler
çilim çekmeli däldirler. Zenanyň saglygy üçin alkogolly içgiler
we neşe serişdeleri has-da howpludyr. Göwreli zenan lukman
tarapyndan bellenilmedik bolsa, özbaşdak derman serişdelerini
içmeli däldir. Göwrelilik döwründe zenan çilim çekse, onuň
çagasynyň az agramly dogulmagy mümkin. Şol çagada üsgülewük,
sesiniň gyrylmagy, öýken sowuklamasy bolup biler. Çaganyň
sagdyn we dogry ösmegi üçin ony çilim we beýleki tüsselerden
goramak gerek. Pestisidler, gerbisidler, sink we beýleki daşky
gurşawy zäherleýji maddalar hem enäniň we çaganyň saglygy üçin
howpludyr.

Köp ýurtlarda aýallara we çagalara zorluk we sütem
edilmegi örän wajyp mesele bolup durýar. Şeýle hadysalar
göwreli aýallaryň we göwredäki çaganyň saglygy üçin
howpludyr.

Göwreli zenana edilen sütem onuň özüne we göwresindäki
çagasyna howply şikes ýetirip biler. Zenanyň çagasynyň
düşmegi hem mümkindir. Muny maşgala agzalary bilmelidirler we
şeýle ýagdaýlardan zenany goramagy başarmalydyrlar.
Bütin dünýä boýunça çagany dünýä inderip biljek ýaşdaky
zenanlaryň uly göterimi jemgyýetçilik taýdan peýdaly iş bilen
meşgullanýarlar. Olaryň köpüsi hem hususy eýeçilikdäki
kärhanalarda zähmet çekýär, şeýlelikde olaryň zähmeti hiç
bir ýerde diýen ýaly bellige alynmaýar, iş şertleri gözegçilikde
saklanmaýar we döwlet tarapyndan kadalaşdyrylmaýar. Şeýle
ýagdaýlarda zenan hem nesil saglygyny goramak işi hökümetiň we
jemgyýetiň paýyna düşýär. Zenan maşgalanyň işleýän kärhanasy
hususy ýa-da döwlet eýeçiliginde bolanda-da, onuň zähmeti
saglyga zyýansyz, ykdysady taýdan bähbitli bolmalydyr.
Şeýle ýagdaýlarda zenan maşgalanyň saglygyny we nesil
howpsuzlygyny goramak çäreleri şulardan ybaratdyr:
Göwrelilik we çaganyň dogulmagy bilen bagly rugsadyň
berilmegini gazanmak: her bir göwreli aýal aýy-güni dolanda
degişli rugsada gitmäge hukuklydyr. Bu rugsat ýaş zenana we onuň
maşgalasyna goldaw etmek üçin berilýär. Çagasy bolandan soň
we berlen rugsat döwri tamamlanandan soň, zenan ozalky iş
ýerine dolanyp baryp, işlemäge hukuklydyr.
Iş ýeriniň saklanyp galmagynyň goragy: göwreli zenanlaryň
we ýaş eneleriň iş orunlary bilen üpjün edilmeginde islendik
kemsidilmä ýol berilmeli däldir. Her bir göwreli zenan işleýän
ýerinden durmuş üpjünçilik kömek puluny (pensiýany, tölegli
zähmet rugsadyny we ş.m.), çaganyň dünýä inmegi bilen
ýa-da oňa seretmeklik kanuna laýyklykda rugsadyny almaga
hukuklydyr.
Maddy (pul) kömeginden we lukmançylyk hyzmatlaryndan
peýdalanmakdaky ýeňillikler: işleýän göwreli aýallar, ýaş eneler,
olaryň bäbekleri we maşgalasy döwlet hem jemgyýet tarapyndan
goldanmalydyr. Bu goldaw maddy (pul) kömeginden, şeýle-de

saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmakda we göz öňünde tutulýan
ýeňilliklerden ybarat. Saglyk hyzmatlarynda göz öňünde tutulýan
ýeňillikler, aýratyn hem göwrelilik döwründe, çaga dünýä inende,
ýaş bäbegiň ömrüniň ilkinji ýylynda lukmançylyk gözegçiligini
berjaý etmek, şeýle-de zerur bolan ýagdaýynda hassahana
bejergisini bermek bilen baglydyr.
Saglygy goramak: göwreli zenan ýa-da ýaş ene özüniň
we çagasynyň saglygyna zeper ýetirip biljek zähmet bilen
meşgullanmaly däldir. Zenanyň saglygyna howp salýan zähmet
şertleri tizden-tiz aradan aýrylmalydyr ýa-da mümkin boldugyça
azaldylmalydyr. Şeýle töwekgelçilikler diňe dolulygyna aradan
aýrylan ýagdaýynda zenan maşgala öz iş ýerinde işläp we ol ýere
dolanyp biler.
Çagany ene süýdi bilen emdirilmegini goldamak: ýaş ene işe
çykansoň, oňa öz bäbegini wagtly-wagtynda emdirmäge
wagt berilmeli we şert döredilmelidir, çünki ene süýdi perzent
saglygynyň ilkinji hem iň wajyp şertleriniň biridir. Ýaş eneler iş
günüň dowamynda bir we ondan hem köp arakesme almaga,
gysgaldylan iş güni şertinde işlemäge hukuklydyr, özem bu
ýagdaýlar bolsa onuň aýlyk hakyna hiç-hili täsir etmeli däldir.
Her bir zenan maşgala ýokary hilli lukmançylyk kömeginden
peýdalanmaga haklydyr. Bu şert, aýratyn hem göwreli, aýy-güni
dolup çagasy bolmaly aýallar we ýaş bäbekli eneler babatynda
pugta berjaý edilmelidir.

Bilim-sowady ýetik, çagalyk we ýetginjeklik döwründe
kadaly, sagdyn iýmitlenen gyzlar gelejekde göwrelilik
wagtynda gaýryüzülmelere az duçar bolýarlar.

Ýetginjeklik döwründe ýokumly iýmitlenmek gelejekde göwrelilik
we dogrum wagtyndaky kynçylyklaryň köpüsiniň öňüni alýar.
Iýmitiň düzüminde däneli we gök önümler, noýba, nohut, miweler
we ir-iýmişler köp bolmalydyr. Şeýle hem mümkin boldugyça köpräk
süýt we süýt önümlerini, ýumurtga, balyk, towuk we sygyr etini
iýmeli.
Dogrum wagtynda nogsanlyklaryň ýüze çykmagy jyns
hem peşew ýollarynyň sowuklamalaryna we beýleki ýokanç
kesellerine getirip biler. Bu hadysalar dogrum wagtynda
gaýryüzülmelere we sussupeslige getirýär.

Her bir zenanyň esasan-da, göwrelilik we dogrum döwründe
hünärmenlere ýüz tutmaga hukugy bardyr. Saglygy
goraýyş işgärleri bolsa lukmançylyk kömegini bermäge
taýýar bolmalydyrlar we zenanlara hormat-sylag bilen
garamalydyrlar.

Maslahat we kömek üçin lukmanlara ýüz tutmaga mümkinçiligi
bolan zenanlar göwrelilik we dogrum döwründe birnäçe
kynçylyklaryň öňüni alyp bilerler.
Ähli zenanlar lukmançylyk şeýle hem zerur bolan ýagdaýda
gaýrygoýulmasyz akuşerçilik kömeginden peýdalanmaga haklydyr.
Ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary (maslahatlar, dürli maglumatlar)
zenanlara öz saglygy bilen baglanyşykly akylly-başly çözgütleri
kabul etmäge ýardam berýär. Zenan maşgalanyň hiç bir kynçylyksyz
lukmana ýüz tutmaga mümkinçiligi bolmalydyr. Bu hyzmatlaryň
tölegleri bolsa zenanlar üçin elýeterli bolmalydyr. Saglygy
goraýyş işgärleri ýokary hünärli, öz işine ökde bolup, zenanlara
hoşniýetli we hormat bilen garamaklyga borçludyrlar. Saglygy
goraýyş işgärleri lukmançylyk hyzmatynyň medeniýetine we
durmuş aýratynlyklaryna belet bolmalydyrlar, olary berjaý etmegi
başarmalydyrlar. Şeýle hem zenanyň syrlaryny saklamaga bolan
hukugyny hormatlamalydyrlar.
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aga ömrüniň ilkinji 8 ýyly, aýratyn hem
ilkinji 3 ýyly onuň ösüşi üçin örän ähmiýetli
bolýar. Şu ýaş aralygynda çaganyň
saglygynyň, ösmek-özgermeginiň düýbi tutulýar.
Bu döwürde çaga beýleki ýaşlaryna garanyňda
maglumatlary has köp kabul edýär. Söýgi we
alada bilen gurşalan, hereketleri höweslendirilen
bäbekler we çagalar çalt ösýärler. Şu döwürde
olaryň gowy iýmit we ýokary hilli lukmançylyk
hyzmatlary bilen üpjün edilmegi-de esasy
şertleriň biridir.
Ähli çagalar dogluş hakyndaky şahadatnama eýe bolmaga, saglyk hyzmatlaryna, gowy
iýmitlenmäge, bilim almaga hem-de kemsitmelerden, zorluk-sütemden goralmaga
hukuklydyrlar. Hökümet we ene-atalar şu hukuklary berjaý etmäge, goramaga we olara
hormat goýmaga borçludyrlar.

Ilkinji 8 ýaşynyň, esasan-da, ilkinji 3 ýaşynyň dowamynda çagany üns we alada
bilen gurşap almak onuň geljekki kadaly durmuşy üçin hem örän wajypdyr.
Çaga dünýä inen pursatyndan başlap, daş-töwerekden gelýän maglumatlary kabul
edip başlaýar. Çagalaryň ösüşine ýardam berilse, çaga gowy iýmitlenýän bolsa we
ýokary hilli saglyk kömegini alýan bolsa ol kadaly ösýär.
Dürli oýunlarda we hereketde çagalar durmuş, ruhy, beden we akyl
taýdan yzygiderli kämilleşýärler. Ulular hem çaganyň her ädimini goldamagy
başarmalydyr.

Çagalar ulularda gören hereketini gaýtalap, durmuşa uýgunlaşýarlar.

Çaganyň ösüşinde we özgerişinde ýüze çykýan käbir kynçylyklary görkezýän
alamatlar hakynda ene-atalaryň, çaga ideg edýänleriň ählisi habardar bolmalydyr.

Ilkinji sekiz ýaşynyň aýratyn-da ilkinji üç ýaşynyň
dowamynda çagany üns-alada bilen gurşap almak onuň
geljekki kadaly durmuşy üçin örän ähmiýetlidir.

Iikinji üç ýaşynyň dowamynda üns we mähir bilen gurşalan çaga
gününi sanap ösýär. Çaga elde göterilende, sallançakda üwrelende,
özi bilen gürleşilende onuň aňy kemala gelýär. Çaga ene süýdüni
emende we enesiniň gujagynda bolanda özüni goragly duýýar.
Çaganyň ene süýdüni emmegi diňe bir iýmit kabul etmek üçin dälde, eýsem özüni rahat duýmagy üçin hem zerurdyr.
Oglanjyklaryň we gyzjagazlaryň ösüşi, beden, akyl, aň we durmuş
ölçegleri birmeňzeşdir. Okamak üçin olaryň ukyplary birmeňzeş.
Oglanjyklara we gyzjagazlara mähir, alada we goldaw zerurdyr.
Kiçijik çagalar aglamaklyk arkaly töweregindäkilere ilkinji gezek
ýüzlenýärler. Siz aglaýan çagany gujagyňyza alyp bagryňyza
bassaňyz, ol özüniň goralýandygyny duýar we onuň size ynamy
artýar.
Gany az, ýeterlik iýmitlenmeýän çaga ýygy-ýygydan keselleýär.
Özüniň goraglylygyny duýýan çaga tiz ösýär, şadyýan bolýar,
beýlekiler bilen oýnamaga höwesli bolýar. Şol sebäpdenem çagalara
aýratyn üns bermeli we olaryň iýmitlenmegine höwesini artdyrmaly.

Çaga duýgulary örän näzik we güýçli bolýar. Eger-de çaga islän
zadyny alyp bilmese, onuň göwni galýar.
Çagalar garaňkylykdan, nätanyş adamlardan gorkýarlar. Çaganyň
edýän hereketleri düýbünden oňlanylmasa ýa-da onuň üstünden
gülünse, ol kemsinýär, dymma bolýar, öz duýgylaryny doly açyp
bilmeýär. Ene-atalar kanagatly bolup, çagasyna göwni açyk garasa,
körpeje öz duýgularyny açyk we erkin beýan edip bilýär. Şeýle çaga
özüni bagtly, goragly duýýar, ruhubelent bolup ýetişýär.
Çaga temmi bermek ýa-da zorluk etmek bolmaýar. Ýygy-ýygydan
käýinç we temmi alýan çaganyň gödek we gaharjaň adam bolup
ýetişmegi mümkin. Çaga öňünde durýan wezipeleri we edep
kadalaryny dürs we açyk düşündirilmelidir. Akylly hereketleri
üçin ony hemişe öwmek gerek. Bu bolsa onuň maşgalanyň we
jemgyýetiň doly hukukly agzasy bolup ýetişmegine kömek edýär.
Diňe ene-atalar däl, eýsem maşgalanyň beýleki agzalary hem terbiýe
barada alada etmelidir. Bu meselede çaganyň kakasyna has uly
jogapkärçilik düşýär. Kakasy öz çagasyna söýgi, mähir bagyşlamaly,
onuň kadaly iýmitlenmegi, bilim we lukmançylyk kömegini almagy
barada alada etmeli. Şonuň bilen birlikde, kakasy öz çagasyny dürli
howplardan goramalydyr, aýalynyň göwrelilik döwründe öý işleriniň
agramyny öz üstüne almaga çalyşmalydyr.

Dünýä inen pursatyndan başlap, çaga daş-töwerekden
gelýän maglumatlary kabul edip başlaýar. Körpeje ýeterlik
derejede üns we mähir bilen gurşalyp alynsa, ulular onuň
kadaly ösmegine ýardam berseler, çaga gowy iýmitlenýän
we ýokary hilli lukmançylyk kömegini alýan bolsa ol
günsaýyn ösüp "iki aýakly iki günde" diýlişi ýaly aýak
üstüne galýar.

Çaga dünýä inen pursatyndan gözbaş alýan mähribanlyk onuň ene
süýdünden ganmagy körpejäniň sagdyn ösmegini we ejesi bilen
doly ysnyşygyny üpjün edýär.
Ysnyşmak, eşitmek, yslary we tagamlary tanamak - bularyň hemmesi
çaga üçin daşky dünýäden maglumatlary almagyň usullarydyr. Çaga
hemişe üns berilse, habar gatylsa, ele alyp gujaklansa, ol hemişe
tanyş ýüzleri görüp, tanyş sesleri eşidip dursa, dürli zatlary eli bilen
elläp görse, çaganyň aňy has çalt ösýär. Doglan gününden başlap ol

mähirli gatnaşykly ýerde bolsa, özüniň goraglydygyny duýsa, körpe
tiz ösýär, alçak, göwnaçyk bolýar, gatnaşyga ýeňil girýär.
Maşgalada özüniň goraglydygyny duýýan çagalar adatça oňat
okaýarlar we durmuşdaky kynçylyklary aňsat ýeňip geçýärler. Ilkinji
alty aýyň dowamynda çaga bedeniniň talabyna görä ony diňe ene
süýdi bilen iýmitlendirmek, alty aýlykda onuň iýmitine goşmaça
iýmitleri öz wagtynda girizmek, şeýle hem iki ýaşyna ýetýänçä ene
süýdi bilen iýmitlendirmegi dowam etdirmek körpäniň diňe bir
kadaly we sagdyn ösmegini üpjün etmän, eýsem, hossarlary bilen
hoşniýetli we mähirli gatnaşykda bolmagyna ýardam berýär.
Beýleki adamlar bilen gatnaşykda bolmak çaga ösüşiniň esasy
ýoludyr. Ene-ata soraglaryna ýadaman-ýaltanman jogap berse, çaga
şonça tiz daşky dünýä göz ýetirýär. Ene-atalar we hossarlary çaga
bilen gürleşmäge, oňa kitaplary okap bermäge, hüwdüdir aýdymlar
aýdyp bermäge wagt tapmaga çalyşmalydyr.
Şeýle edilmegi, hatda, çaga heniz gürläp bilmeýän bolsa-da, onuň
tiz gürläp başlamagyna we daşky dünýä göz ýetirmek ukybynyň
ösmegine ýardam berýär. Çaga hakda alada edýän adam onuň bilen
dürli oýunlary oýnamaly, körpejäni diňläp, oňa täze, gyzykly zatlary
öwretmek bilen ösmegine, ulalmagyna kömek etmeli. Bäbekleri we
kiçijik çagalary uzak wagtlap ýeke goýmaly däldir, bu olaryň beden
we aň taýdan ösmegini togtadýandyr.
Çagalara iýmit, üns, mähir, söýgi we alada zerurdyr. Çaga
özüniň täze öwrenen başarnyklaryny görkezen wagtynda, öwgüli
sözleri aýdyp, ony goldamagy unutmaň.
Eger-de ene-atalar öz çagasynyň beden we akyl taýdan yza
galýandygyny duýsa, hökman lukmana ýüz tutmalydyr.
Çaga öz ene dilini öwrense, onda pikir ýöretmek we öz pikirlerini
aýdyp bilmek başarnyklaryny ele alýar. Ene-atalaryň aýdyp berýän
ertekileriniň, aýdymlaryň ýaňyltmaçlaryň we oýunlaryň üsti bilen
çaga tiz dil açýar, onuň ýady bekeýär.
Öz wagtynda ähli sanjymlary alan, gowy iýmitlenen çagalar
ir gürläp ugraýarlar we sapaklara oňat ýetişýärler. Munuň özi
maşgalanyň saglyk hyzmatlary üçin edýän çykdajylaryny, kesel
sebäpli çagalarynyň mekdep sapaklaryny goýbermegini, onuň
nähoşlandygy sebäpli ýarawsyzlyk kagyzyny almaklygy aradan
aýyrýar.

Dürli oýunlaryň we hereketiň üsti bilen çaga durmuş,
beden hem aň taýdan ösýär. Ulular hem bu zatlary
goldamalydyrlar.

Çaga oýnamagy gowy görýär. Oýun çaganyň daşky dünýä göz
ýetirmegine kömek edýär. Oýnamak bilen çaga öwrenýär, belli
bir derejede tejribe toplaýar. Şeýle hem oýunlar çaganyň
öz-özüne bolan ynamyny artdyrýar, onda bilesigelijiligi
güýçlendirýär.
Oglanjyklara-da, gyzjagazlara-da oýunlara gatnaşmak, maşgala
agzalary bilen gatnaşyk etmek deň hatarda zerurdyr. Kakasy bilen
oýnamak, gürleşmek çaga bilen kakasynyň arasyndaky gatnaşyklary
pugtalandyrýar. Maşgala agzalary çaga ýönekeýje ýumuşlary we
olary çözmegiň ýollaryny öwredip, çagalara oýun üçin dürli
esbaplary berip, täze hereketlere uýgunlaşdyryp bilerler.
Çaganyň oýnaýan wagty oňa üns bilen syn ediň hem-de
oýnuň dowamynda çaganyň pikirlerine goldaw beriň.
Çaganyň özbaşdak we höwes bilen etjek bolýan hereketini sabyrlylyk
bilen kabul ediň. Adatça çagalar ol ýa-da beýleki hereketleri
birnäçe gezek gaýtalamak bilen öz maksatlaryna ýetýärler. Çaga
üçin howply bolmasa, onuň her bir ýerine ýetirjek bolýan hereketini
goldaň. Çaga şeýdip ädimme-ädim ösýändir.
Çaganyň ýaşyna görä oýnamak üçin ýönekeýje we köpdürli
esbaplary, oýnawaçlary bolmalydyr. Suw, çäge, dürli reňkli kagyzlar,
gurluşyk üçin tagtajyklar, gapjagazlar, dükanlarda satylýan
oýunjaklar körpejäniň aňynyň ösmegine täsir edýär.
Çaga günsaýyn ösýär, onda täze-täze endikler we başarnyklar peýda
bolýar. Ulularyň paýyna bolsa çagalarda bolýan özgermelere ýardam
bermek düşýär.

Çagalar töweregindäki adamlara bakyp ilkinji edep
sapagyny edinýärler.

Çagalar uly adamlaryň hereketlerini synlaýarlar we oňa öýkünýärler.
Olar köpçülikde özüňi alyp barmagyň oňlanylýan we gadagan
edilýän hereketlere düşünip başlaýarlar. Çagada şahsyýetiň
we jemgyýet edebiniň kemala gelmeginde ulularyň we beýleki
çagalaryň göreldesi uludyr.

Çaganyň kadaly ulalmagy bilen bagly kynçylyklary
görkezýän alamatlardan ene-atalaryň, çaga ideg edýänleriň
ählisi habardar bolmalydyr.

Dünýä döwletleriniň köpüsinde (elbetde, her bir döwletiň içerki
syýasatyna baglylykda) 6 ýa-da 7 ýaşynyň dolmagy bilen oglanlar
we gyzlar mekdebe gidip ugraýarlar. Ilkinji mekdep ýyllary çaganyň
aňynyň ösmegine hem kämilleşmegine ýiti täsir edýär. Ýöne çaga
mekdebe eýýäm belli bir derejede taýýarlykly gelmelidir, meselem,
ol gürläp, öz islegini aýdyp, köpçülikde edebini saklap, duýgyhyýallaryna erk edip bilmelidir. Muny başarýan çaga özüni deňduşlarynyň arasynda arkaýyn, oňaýly duýýar, mekdep durmuşyna tiz
uýgunlaşýar, onuň aňy çalt ösýär.
Çagany mekdebe höweslendirmekde ene-atalaryň we
mugallymlaryň orny uludyr. Körpejäniň mekdebe kadaly
gatnamagynda, okuw sapaklaryny yhlas edip öwrenmeginde,
oglanlaryň hem gyzlaryň deň derejede mekdep sapaklaryna
ýetişmegini üpjün etmekde ata-enelere hem mugallym-terbiýeçilere
saldamly jogapkärlik düşýär. Çagalary mekdep durmuşyna
has işjeň çekmek gerek, bu olaryň erjel bolmagyna ýardam edýär.
Mugallymlar ukyp-başarnygy beýleki çagalara garanyňda
gowşak körpejelere has ýakyndan goldaw bermegi başarmalydyrlar.
Kä çaga ýygra, utanjaň, çekinjeň bolýar. Olary goldasaň, köpräk üns
berseň, şeýle çagalar kem-kemden köpçülige goşulyşyp gidýärler,
Uzagyndan olaryň sapaga ýetişigem gowulanýar.
Bu ýaşda mekdep çagalaryna dürli oýunly sapaklary geçirmek

çaganyň kadaly ösmegi üçin zerurdyr. Olaryň ikisini hem
utgaşdyryp, çagalara mähir-muhabbete eýlenen pursady döredip
bilýän mekdepde okaýan çagalar özüni has rahat hem bagtyýar
duýýar.
Kämil jemgyýet, sagdyn hem ahlakly maşgala we hoşniýetli
mekdep öz tagallalaryny birleşdirende, şu şertleri:
Mekdebi jemgyýetiň esasy hem ileri tutulýan bilim-terbiýeçilik
edarasyna öwürmegi;
Mekdebiň hemmetaraplaýyn üpjünçiligini berjaý etmegi,
jemgyýetçiligiň wekilleriniň mekdebi dolandyrmak hem-de ataeneler geňeşiniň işine goşulyşmagyny doly gazanyp bilýärler;
Çaganyň kadaly ösüşiniň esasy ölçeglerini ene-atasy we hossarlary
bilmelidirler. Şeýle-de olar ösüşinde beden we ruhy taýdan kemçiligi
bolan çaga söýgi hem mähir-alada bilen gurşamagyň usullaryny
bilmelidirler. Çagalaryň hemmesiniň birmeňzeş ösýändigine
garamazdan, her bir çaga gaýtalanmajak dünýädir.
Çaganyň daş-töweregiň täsirine, sese, herekete bolan ünsüni
synlap, ene-atalar olaryň beden ýa-da aň we ruhy taýdan ösüşindäki
ýüze çykýan näsazlyklar barada belli bir netije çykaryp bilerler.
Çaga haýal ösýän bolsa, onuň bilen oýun oýnamaly we gürleşmeli,
endamyny owkalamaly hem-de oňa köpräk üns bermeli.
Eger-de çaga özüne bildirilýän mähir-söýgini hiç hili duýmaýan
bolsa, dessine lukmana ýüz tutuň. Munuň özi çagada bar bolan
ukyp-başarnygy dolulygyna ösdürmäge ýardam berer. Ene-atasy we
hossarlary çaganyň gowy ösmegine amatly şertleri döretmelidirler.
Eger-de çaga aň hem akyl taýdan öz deň-duşlaryndan yza galýan ýada haýsydyr bir zorluk-sütem ýetirilen bolsa, oňa ruhy sagdynlygyny
dikeltmek we ýerlikli maslahatlary hem kömegini bermek mekdebiň
we jemgyýetiň paýyna düşýär. Şeýle ýagdaýda çaganyň ýagdaýyny
oňa haýsy kömegiň gerekdigini ýörite hünärmen anyklap biler.
Çagalaryň ilkinji gününden başlap sagdyn ösüşiniň ýörite düzülen
ösüş aýratynlyklary 42 sahypada jikme-jik beýan edilýär. Ösüşiň her
bir nobatdaky tapgyry öň ýanyndakysynyň jemlerinden gözbaş
alýar we tapgyrlaryň üznüksizligine daýanýar. Ýöne hemme
çagalaryň ösüşi birmeňzeş geçýär hem diýip bolmaýar.
Çaganyň ösmeginiň haýallamagy iýmit ýetmezçiligi, saglygynyň
gowşaklygy, degerli üns-aladanyň edilmezligi ýa-da has düýpli
şertler bilen bagly bolup bilýär. Şeýle ýagdaýda ata-eneler
aladalanyp, has irki döwürde degişli hünärmene ýüz tutmalydyrlar.

Aň taýdan kemis çagalar aýratyn mähre we duýgudaşlyga
mätäçdirler. Olara, edil beýleki çagalar bilen bir hatarda
dogluş şahadatnamasy berilmelidir. Bu çagalar hem ene süýdi
bilen iýmitlendirilmelidir. Olara sanjymlar edilmelidir, dogry
iýmitlendirmelidir Olary, birehimlikden we zorlukdan goramak
zerurdyr. Kemis doglan çagalara başga çagalar bilen oýnara,
söz alşara ýagdaý döretmeli. Özüni bagtly duýmaýan ýa-da ruhy
kynçylyklary başdan geçirýän ýagdaýynda çaganyň edep-tertibi
ýaramazlaşýar. Mysal üçin, ol garaşylman durka ters hereketleri
edip biler, gaýgyly, ýalta, ejiz ýa-da, tersine, çydamsyz, aglak, başga
çagalara sütemkär bolup biler. Dostlary bilen oýnamagyň deregine
bahanasyz tersleşmegi, adaty oýunlara, mekdep derslerine
gyzygy gaçyp, işdäsi hem ukusy ýiter.
Bu ýagdaýlarda ene-atalar öz çagasyna has-da mähriban
bolmalydyrlar. Körpe bilen gürleşmeli, düşünişjek bolmaly. Eger
mesele munuň bilen çözülmese, onda lukmana ýüz tutmaly.
Eger çaga akyl hem ruhy taýdan kemis bolsa we oňa şunuň
bilen baglylykda birehimlik edilen bolsa, geljekki kynçylyklaryň
öňüni almagyň ygtybarly ýoly onuň bilen aç-açan hem mähirli
gürleşmekdir. Bu geljekki kynçylyklaryň öňüni almagyň ygtybarly
ýoludyr.

Kitapda mundan beýläk çaga ösüşiniň esasy häsiýetleri suratlandyrylýar. Kähalatlarda
haýal ösüşi kadaly ýagdaý hökmünde hem kabul edip bolar. Kähalatlarda bolsa,
munuň iýmit ýetmezçiligi, dürli nähoşluklar we beýleki käbir ýaramaz sebäpler bilen
baglanyşykly bolmagy mümkin. Ene-atalar öz çagasynyň ösüşi bilen bagly meseleleri
lukmanlar ýa-da mugallymlar bilen maslahatlaşyp bilerler.

ÖSÜŞININ AYRATYNLYKLARY
BIRAYDA
Çaga şu zatlary
başarmaly:

Ene-atalara we
hossarlara maslahat:

Howsalaly
alamatlar:

•

Kellesi, yanagy ya-da agzy sypalanda, sypayanyn eline
tarap bakmagy;

•
•
•

Tanyş

•

Babejik doglanyndan son ky bir sagadyn dowamynda

Elini agzyna uzatmagy;
sesiere ya-da owazlara öwrülmegi;

Elleri bilen ellap, enesinin göwsüni emmegi.

ona göwüsden emmegini we ejesi bilen ysnyşmagyny
üpjün edin;

•

Babejigi dik saklanynyzda onun kellesini tutun;

•

Taze doglan babegin endamyny y-ygy-y-ygydan owkalan
we onyyatyranynyzda hüwdülan;

•

Yada n, keypiniz yok wagtynyzda hem çaga bilen mahirli
bolu n;

•

Çagany y-ygy-y-ygydan, in bolmanda 2-3 sagatdan bir
emdirin;

•

Çaganyz bilen köprak gürleşin, ona kitaplary okan we
aydym aydyp beri n;

•

Babek doglanyndan alty hepdeden son, hökman onun
bilen lukman gözegçiliginden geçin.

•

Babek em man i gowy emmese ya-da ony düybünden
almasa;

•

Eli-ayagyny az hereketlendirse;

•

Sesiere we yiti yagta biperway bo lsa ya-da düybünden
ona üns bermese;

•

Hiç bir göze ilip duran sebabi bolmazdan, uzak wagtlap
aglasa;

•

Ga}ltarsa we içi geçse- bu lar howsalaly alamatlardyr.

Çaganyn sagdyn ösmegi we ony ir jaşyndan terbijelemegin zerurlygy
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IKI AfDA

Çaga şu zatlary
başarmaly:

Ene-atalara
we hossarlara
masi ahat:

•

Garynjygynyn üstünde yatan yerinden kellejigini we
döşüni galdyrmagy;

•

Özün i gyzyklandyryan tarapa ellerini uzadyp, şol yana
omzamagy;

•
•
•
•
•
•

Zatlary tutmany we olary silkmegi;
Iki tarapyna-da togalanmagy;
Direnip oturmagy;
Dürli zatlary agzyna salyp ya-da ellap öwrenmegi;
Sesiere we hereketlere öykünmegi;
Öz adyny we tanyş yüzleri tanamagy.

•

Çaga arassa tekiz we howpsuz yerde yatyrylmaly we onun
haysydyr bir zatlara güymenmegi zerurdyr;

•

Çagany daş-töweregindaki bol up geçyan zatlary görer
yaly edip yatyryn;

•

Gije bo lsun, gündiz bolsun çaga isi an wagty
göwsüfıizi beri

n, goşmaça iymitlendiriıi (6-8 aylykda

günde 3 wagtyna, 8-12 aylykda 3-5 wagtyna);

Howsalaly
alamatlar:

•

Çaga bilen mü m kin boldugyndan köp gürleşin, ona kitap
o kap we aydym aydyp beri n.

•
•

El-ayagynyfı hereketinin kynlaşmagy;
Kellejiginifı hemişe birsyhly hereketi (mümkin gulajygynda

yokançly sökeilikler peyda bolandyr. Ony bejermesefı,
çagafı eşitmesi yiter);

~
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•

Seslere, tanyş yüze ya-da ene göwsüne biperwaylygy yada düybünden üns bermezligi;

•

Göwsi ya-da gayry iymiti kabul etmezligi.

Ömri goramak üçin nesihatlar

1YAŞDAN- 2 YAŞA ÇENLI
Çaga şu zatlary
başarmaly:

Ene-atalara we
hossarlara
masi ahat:

Howsalaly
alamatlar:

•

Elinden tutulanda ilkinji adimleri atmegi; sözlere, sesiere
öykünjek bolmagy, yönekeyje ha9Yşlara jogap bermegi,
özi bilen aynalan ya-da özi ellerini çarpan yagda9Ynda
begenmegi;

•
•

ünsi ösdüryan sesleri we hereketleri ga9talamagy;

•

Çemçe, kase yaly zatlary saklamagy başarmagy, özbaşdak
iymage başlamagy.

•

Çaga görkezyan zadynyzyn adyny tuturt Çaga köprajik
yüzlenin we onun bilen oynan;

•

lymit we beyleki wagtlarda, maşgalanyn ah li agzalarynyn
ünsüni çaganyn gürleşrnek endigini ösdürmek
mümkinçiliklerine gönükdirin;

•

Eger çaga hayal ösyan ya-da fiziki ösüşinde yza galyan
bo lsa, ony interaktiw herekete ugrukdyryn, yagny ony
oyna, gürründeşlige çekmage çalşyn;

•

Çagany şol bir yagda9Ynda uzak saklama n; betbagtlygyn
önü ni almak üçin, çaganyn bolayjak yerlerinin onun üçin
howpsuzdygyna doly göz yetirin;

•

Ene süydi bilen emdirmeginizi dowarn edin, çagada
iymitin yeterlik mukdarynyn bolmagyny üpjün edin;

•

Maşgalanyn

•

Çaga çemçedir dürtgüç bilen iymage synanyşanda ona
kömekedin;

•

Çaga hem me sanjymlaryn edilmegini we onun iymitinde
zerur bolan mikroelementlerin hemmesinin bolmagyny
gazanyn.

•

Gayry sesiere çaga jogap bermese;

•

Hereket edyan zatlara çaga hiç hili üns bermese;

•

Çaganyn sussy pes bol up, öz dogan-garyndaşyna üns
bermese;

•

Çaganyn işdasi yaramazlaşyp, iymitlerden yüz öwürse.

Başarn barmagy bilen bilelikde iki barmak bilen zatlary

almagy;

iymiti dürli-dümen bolmalydyr;

Çaganyft sagdyn ösmegi we ony ir yaşyndan terbiyelemegift zerurlygy

2-3YAŞYNDA

Çaga şu zatlary
başarmaly:

•

Yörap we ylgap bilme li;

•

Ady tutulan zatlary we suratjyklary (burun, gulak we
başgalar) görkezmeli;

•
•
•
•

Birnaçe sözleri ayı: ma Iy (bir yarym yaşdan);
Sadaja buyruklara gulak asmaly;
Galam beriise çyzmaly;
Yönekeyje gürrünleri we aydymlary gyzyklanma bilen
diıilemegi;

Ene-atalara
we hossarlara
maslah at:

Howsalaly
alamatlar:

•
•

Başga adamlaryıi hereketini gayı:alamagy;

•
•

Çaga bilen bile okaıi, aydym aydyıi we oynaıi;

Özbaşdak iymitlenmegi.

Çaga howply zatlardan çeke durmagy ündaıi, ellemezligi
öwrediıi;

•

Çaga bilen sada hem asylly dilde gürleşiıi; göwüsden

•

emdirmegi dowarn ed iri, çaganyıi yeterlik iymitini üpjün
edi ri. Maşgalanyıi iymiti dürli-dümen bolmaly; çagany
zor bilen iymitlendirmaıi, yalbar-yakar edi ri;
Çaga bilen yönekeyje edep-kadalary barada gürleşiıi,

•

Yakynlarynyıi ondan nama garaşyandygyny aydyp beri ri;

•

Üstünlikleri üçin çaganyıi hökman öwgüsini yetiriıi .

•
•
•

Çaganyıi başga adamlara ünsi yok bol sa;

Kynlyk bilen yörese (lukmana yüz tutmak zerur);
Endamynda yYgy-yYgydan sypjyryklar peyda bolsa we
özün i alyp barşyndaky düşündirip bolmajak üYtgeşiklikler
dörese (ayratynam, çaga hakynda başga biri ala da
edeni nde);

•

[ffil
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lşdasiniıi

yitmegi.

Ömri goramak üçin nesihatlar

ÜÇYAŞYNDA
Çaga şu zatlary
başarmaly:

Ene-atalara we
hossarlara maslahat:

Howsalaly
alamatlar:

•

Yörap, ylgap, dyrmaşyp, zatlary oki ap we afısatlyk bilen
böküp bilmegi;

•

Sadaja jisimleri we suratlary görkezmegi, olary tanamagy
we adyny tutmagy;

•
•
•

Iki-üç sözden ybarat sözlemleri düzmegi;

•

Sanlardan baş çykarmagy;

•
•
•
•

Oyun wagty hyy-alyndaky jisimleri ulanmagy;

Pikirlenman öz adyny we yaşyny aydyp bilmegi;
Renkleri tanamagy;

Kömeksiz iymegi;
Öz isieyan zadyny a}ltmagy.
Çaga bilen kitap okan, suratlara serediri we suratyn
mazmuny barada onun bilen gürleşifı;

•

Çaga dür li wakalary gürrün berifı, goşgudyr aydymlary yat
tutmagy öwredin;

•
•

Çaga nahary akarada ya-da yalpajykjamda beri n;
Çaga özbaşdak geyinmegi, ellerini yuwmagy we hajathana
girip çykmagy öwredifı .

•

Oyna bolan höwesi gaçsa;

•

Çaga y-ygy-y-ygydan yYkylsa;

•
•
•
•

U Iy bolmadyk zatlary götermekde kynçylyk çekse;
1ıi bir yönekeyje yüztutmala ra düşünmese;
Sadaja sözlemleri düzüp bilmese;
lşdasi

peselse ya-da düybünden gaçsa .

Çaganyn sagdyn ösmegi we ony ir yaşyndan terbiyelemegin zerurlygy
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BAŞYAŞYNDA
Çaga şu zatlary
başarmaly:

Ene-atalara we
hassariara maslahat:

Howsalaly
alamatlar:

•
•

Gowy ugrukdyrylan hereketleri berjay edip bermeli;
Pikirini kamil sözlemler bilen beyan etmegi onarmaly,
gowy söz baylygy bolmaly;

•

Sözlerin garşylykly manysyny anlamaly, meselem, yogyninçe, beyik-pes we ş.m.;

•
•
•
•
•

Başga

•
•

çagalar bilen onşup oynamagy;

Öz başdak geyinmegi;
Sadaja soraglara jogap bermegi;
5-den 10-a çenli sa nap bilmegi

başarmaly;

Elini yuwmagy endik ed inmeli.
Çagany di nlemage ta kat edin;
Yygy-)lygydan çaga yüzlenin;

•

Çaganyn dili peltekieyan bo lsa, ona hayalrak gürlemegi
teklip edin;

•
•

Körpeja dürli wakalary we ertekileri okan we gürrün beri n;

•

Onun synlamak endigini ösdürin .

•

Oyun wagty çaga syn edin. Eger-de çaga köplenç gorkyan

Çagany oyunlara gatnaşmaga hemişe höweslendirin;

ya-da çendenaşa gaharjan bolsa, bu yagday haysydyr bir
ruhy nasazlygyn ya-da birehimligin alamaty bol up biler.

ij1
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ömri goramak üçin nesihatlar

,,

jesini emýän çaga seýrek keselleýär.
Olaryň işdäsi başga emeli iýmitlendirilýän
çagalaryňka garanyňda has gowudyr. Egerde ilkinji alty aýyň dowamynda hemme çagalar
diňe ejesini emýän bolsadylar, onda her ýylda
bäbegiň aglabasyny ölümden halas edip
bolardy, beýleki çagalaryň millionlarçasynyň
saglygy we ösüşi has kadaly bolardy.
Ene süýdüniň ýerini tutujy çaga iýmitlerini ýa-da
mal süýdüni peýdalanmak çaganyň janyna howp
salýar. Bu ýagdaý ene-atalaryň gymmat bahaly çaga iýmitini satyn almaga ýa-da iýmit
garyndylaryny taýýarlamak üçin arassa suwy ulanmaga ýagdaýynyň bolmazlygy bilen
hem bagly bolup biler.
Her bir ene öz çagasyny emdirmäge ukyplydyr. Öz çagasyny emdirip biljegine ynamy
bolmadyk zenan maşgalany olaryň ýanýoldaşy, maşgala agzalary, joralary ýa-da
garyndaşlary ynandyrmaly. Ene süýdüniň peýdasyny wagyz etmek işine lukmanlar,
aýallar guramalary, köpçülik habar beriş serişdeleri hem ýardam bermelidirler.
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Ilkinji alty aýyň dowamynda bäbege diňe ene süýdi gerekdir. Oňa suw bermegiň
hajaty ýok.
Ene süýdüniň üsti bilen bäbegiň AlW-ýokanjyna ýolukmak howpy döräp bilýär.
Eger-de aýal ýokançly bolsa ýa-da muňa güman edilse, onda ony barlamak zerur.
Lukmanlar şeýle ene bilen gürrüňdeşlik geçirmelidirler we keseliň çaga ýokuşma
howpuny aradan aýyrmak boýunça degişli maslahatlary bermelidirler.
Täze dünýä inen bäbek ejesi bilen bile bolmalydyr. Doglanyndan soň birinji
sagadynyň dowamynda enesi ony emdirmelidir.
Ene öz bäbegini näçe köp emdirse, onuň süýdi şonça-da köpeler.

Ejesini emýän çaga howply ýokanç keselleriň birnäçesinden mäkäm goragly bolýar,
mundan başga-da göwüsden emdirmek çaga bilen enäni biri birine ysnyşdyrýar.
Çüýşejikden emdirilmegi çaganyň ýygy-ýygydan näsaglamagyna sebäp bolup
biler, kähalatlarda arassaçylyk düzgünleri berjaý edilmese has erbet ýagdaýlaryň
ýüze çykmagy mümkin. Ene çagasyny göwsi bilen emdirip bilmeýän bolsa, onda

çaga ene süýdüni ýa-da ene süýdüniň ýerini tutujylary adaty arassa bulgurjykdan
içirmelidir.
Alty aýlykdan başlap, çagany goşmaça iýmitlendirmeli, ýöne iki ýaşyna çenli, hat-da
ondan hem köp wagtlap ony ene süýdi bilen emdirmekligi dowam etdirmeli.
Enesi işleýän ýa-da haýsydyr bir iş bilen başagaý bolanda-da, çagany wagtlywagtynda iýmitlendirmegi unutmaň. Çagany mümkin boldugyça ýygy-ýygydan
emdirmeli.
Göwüsden emdirmeklik enäni dogrumdan soňky alty aýyň dowamynda täzeden
göwreli bolmakdan goraýar.

Ilkinji alty aýyň dowamynda bäbek diňe ene süýdüni
emmelidir. Oňa suw bermegiňem hajaty ýok.

Ene süýdi çaga üçin iň gowy iýmitdir. Mal süýdi, çaga iýmit
garyndylary, ýasalan süýt, çaý, şekerli içgiler, suw, ýarmalar öz hili
boýunça ene süýdi bilen deňleşip bilmezler. Ene süýdi siňňitli bolýar.
Enesini emýän çaga gowy ösýär, ulalýar, keselden goragly bolýar.
Hatda yssy, gurak howaly ýurtlarda hem enesini emýän körpejelere
emeli süýt bermeli däldir. Ömrüniň ilkinji alty aýynda oňa suw ýa-da
başga içgileri bermegiň zerurlygy ýokdur, sebäbi ene süýdünde
bäbege gerekli suwuň mukdary bar. Çagany başga iýmit bilen
iýmitlendirmek, goşmaça suw bermek onuň içgeçme ýa-da gaýry
kesellere ýolukmagyna getirýär.
Ýokumlylygy hem hili boýunça ene süýdüne ýakyn çaga iýmitleri
garyndylary belli bir derejede gymmat bolýar. Bir çagany kadaly
iýmitlendirmek üçin bir ýyla 40 kg garyndy gerekdir. lukmanlar
çaga üçin iýmit garyndylaryndan peýdalanmak isleýän aýallary şu
önümiň bahasy bilen tanyşdyrmalydyrlar.
Ene süýdüni emýän çaganyň agramy wagtly-wagtynda ölçelende
onuň agramynyň köpelmeýändigi belli bolsa:

Körpäni emdirmegi ýygjamlandyrmaly, çaga emmäni 15 minutdan az
bolmadyk wagtlap sormalydyr;
Çaga emmäniň has köp bölegini agzyna almaga kömek ediň;
Çaganyň ýarawsyz bolmagy mümkin, ony lukmana görkeziň;
Çaga berilýän suw ýa-da beýleki içgiler ene süýdüniň hümmetini
azaldýar;
Ene bäbege süýtden başga hiç hili suwuklyk bermeli däldir.
Alty aýlykdan uly çagalar goşmaça iýmite we içgä mätäçdirler.
Iki ýaşyna, hatda ondan hem köp wagta çenli çaga öz enesini
emmelidir..

AIW bäbege ene süýdüniň üsti bilen hem ýolugyp
bilýändir.Eger-de aýal ýokançly diýip güman edilse, onda
ony barlamak zerur, lukmanlar onuň bilen gürrüňdeşlik
geçirmelidirler we howply keseliň çaga ýokuşmagynyň
öňüni almagyň usullaryny maslahat bermelidirler.

AIW wirusyndan goranmagyň tärlerini her bir adam bilmelidir. Çaga
AIW ýokanjynyň göwrelilik döwründe, dogrumda, şeýle-de ene
süýdi bilen geçip biljekdigini göwreli aýal we ýaş ene bilmelidir.
Çagany şol kesele ýokuşdyrmazlygyň iň gowy usuly - özýňi
şol keselden goramakdyr. Adamlar tötänleýin jyns gatnaşygyndan
gaça dursalar, AIW ýokanjy bolan ene-atalar başga adamlar
bilen jyns gatnaşygynda bolmasalar we ýörite niýetlenen
serişdelerini (prezerwatiwi) ulansalar, keseliň geçmeginiň öňüni
alarlar.
Eger-de ýaş zenan göwreli ýa-da ýaňy çagasy bolan döwründe
özünde AIW ýokanjynyň bardygyna şübhelenýän bolsa, haýal etmän
lukmana ýüz tutup, degişli barlaglary geçmelidir . Munuň özi, ilkinji
nobatda, bu howply ýokançdan ýaňy dünýä inen bäbegi goramak
üçin zerurdyr .
Barlaglaryň netijesinde ýokanç ýüze çykarylsa, lukman ýaş zenana
göwresinde göteren döwründe, dogrum döwründe hem emdirende

öz bäbegini bu howply keselden goramagyň usullaryny öwretmelidir.
Kesele ýolugan zenan özüni dogry alyp barmagyň hem öz
saglygyna seretmegiň ýollaryny bilmelidir.
Tejribeli lukman AIW-ýokanjy ýüze çykarylan adamlara, şol sanda
ýaş zenanlara antiretrowirus bejergisini (ART), we beýleki derman
serişdeleri maslahat berip biler. Dogry geçirilen bejergi keseliň
eneden çaga geçmeginiň öňüni almaga kömek edýär.
Saglygy goraýyş işgärleriniň her birisi özüniň zähmet çekýän
saglyk edarasynda AIW-ýokanjyna ýörite barlaglary hem-de (ART)
bejergisini geçirmekde döredilen mümkinçiliklerden habarly
bolmalydyr. Şeýle bolan ýagdaýda olar bu maglumatlary göwreli,
ýaş bäbekli we çaga emdirýän aýallara ýetirmäge taýýar bolmalydyr.
Töwekgelçiligi bilmekligiň we olary aradan aýyrmagyň tärleri:
AIW-ýokançly ýaş ene ýörite lukmana ýüz tutup, öz çagasyny
onuň saglygy üçin howpsuz emdirmegiň tärleri dogrusynda oňat
maslahatlaşmalydyr. AIW-ýokançly ýaş ene şulary ýatda
saklamalydyr:
Eger-de ol özi emdirmän, ene süýdüniň öwezini dolýan süýt
önümleri bilen iýmitlendirse, öz çagasynyň ene süýdi arkaly AIWýokanja ýolukmadan doly gorap biler;
Ýöne bu meseläniň aýratynlykda alnan her bir ýagdaýda hil-hil
bolýandygyny hem unutmak bolmaz. Her bir ene lukman bilen
maslahatlaşyp, öz saglyk ýagdaýyny, mümkinçiliklerini, bar bolan
howp-hatarlary hem töwekgelligiň derejesini anyklamalydyr. AIWýokançly ýaş ene şulara haklydyr:
Özüniň düşen ýagdaýy barada doly we dogry maglumatlary
almaga we oýlanyp, özbaşdak karara gelmäge:
Gelen çözgüdini amal etmek üçin zerur bolan goldaw kömegi
almaga we göz öňünde tutulan hyzmatlardan peýdalanmaga.
AIW-ýokançly ene çagasyny emdirende, bu howply keseli
ýokuşdyryp bilýändigini ýatda saklamalydyr.

Dünýä ýaňy inen bäbek ejesi bilen bolmalydyr. Doglandan
soň birinji sagadyň dowamynda ony enesi emdirmelidir.

Iň gowusy ejesi bilen bäbek bir otagda bolmagydyr.
Bäbek emmäni näçe ir alsa, ejesiniň süýdi şonça köp bolar. Bu
ýagdaý aýalyň ýatgysynyň kadaly ýygrylmasyna getirýär, ol bolsa öz
gezeginde gan akmagyň we kesel ýokuşmagyň öňüni alýar.
Owuz süýdi - goýy sary suwuklyk bolup, ene göwsünde dogrumdan
soňky ilkinji günler peýda bolýar. Ol bäbek üçin örän ýokumly
iýmitdir we bäbegi kesellerden goraýar. Kähalatlarda ene nädogry
maslahatlary diňläp, bäbegine owuz süýdüni bermeýär. Şular ýaly
ters maslahata eýermäň.
Çagany emdirmegiň amatly usullary:
Çagany ene süýdüniň ornuny tutujy önümler bilen iýmitlendirmek
baradaky karara diňe kabul ederlikli, elýeterli, delillendirilen we
ýaş enäniň hem bäbegiň saglygy üçin howpsuz bolan ýagdaýynda
gelinýär. Görkezilen şertleriň ählisi pugta berjaý edilen ýagdaýynda,
bäbegi alty aýynda ene süýdüniň ýerini tutýan ýokary hilli önümler
bilen iýmitlendirip bolar. Bu usul AIW-ýokanjyň eneden çaga
geçmeginiň öňüni alýar.

Zenan bäbegi näçe köp emdirse, onuň süýdi şonça-da
köpeler.

Ýaş eneleriň köpüsine bäbejigi emdirip başlamak üçin kömek we
goldaw gerek bolýar. Şol sebäpdenem ýaşuly zenanlar, maşgala
agzalary ýaş eneleriň başdan geçirýän kynçylyklaryny ýeňmäge
kömek edip bilerler.
Emdireniňizde çagany dogry saklaň. Ene çagasyny dogry saklaýan
bolsa, bäbek rahat emer.
Çaganyň emen wagty rahat ýagdaýdadygyny kesgitlemegiň
alamatlary:
bäbegiň göwresi dolulygyna ejesine tarap öwrülen bolmaly;
çaga ejesine gaty jebis ýakyn bolmaly;
çaga özüni rahat we bagtyýar duýmaly.
çaga ejesiniň göwsüni dogry alşyna baha berilmegi;
Bäbegiň agzy giňden açyk bolmaly;
Çaganyň eňegi ene göwsüne ýakyndan galtaşýan bolmaly;
Zenan göwsüniň üç garasy çaganyň dodagynyň aşakysyna
garanyňda ýokarkysyndan köp görünýän bolmaly;
Çaga göwsüň emzigini agzyna doly alyp, uzak emmeli;
Ejesi emmäniň ujunda agyry duýmaly däldir.
Bäbegiň emen wagty rahat bolmasa, şu ýagdaýlara getirip biler:
Enäniň göwsüniň emzikleriniň çişmegi we jaýrylmagy mümkin;
Süýt ýeterlik derejede önmez we uzagyndan çekiler;
Çaga emmäni almakdan boýun gaçyrar;

Her bir ene öz çagasyny ene süýdi bilen ýeterlik üpjün edip
biler, eger-de:
çagany diňe göwsi bilen emdirýän bolsa;
bäbek oňaýly ýagdaýda emýän bolsa, emişi dogry bolsa;
çaga emmäni näçe islese, hatda gijesine-de emdirilýän bolsa.
Çaga emmäni näçe islese şonça-da bermelidir. Emeninden soň üç
sagatdanam köp uklap ýatan bolsa, onda ony emaý bilen oýadyp,
emdirmek gerekdir.
Çaganyň agysy hökmany suratda oňa suw ýa-da goşmaça iýmit
gerekdigini aňlatmaýar. Adatça, çaga, özüni ele aldyryp, üwretjek
bolup hem aglaýar. Käbir çagany köşeşdirmek üçin, oňa emme
bermeli bolýar. Emdirdigiçe ejesiniň süýdi köpeler. Süýdüni ýeterlik
däldir öýdýän eneler ilkinji aýlaryndan başlap çaga goşmaça iýmit
we suw berýärler. Bu bolsa çaganyň emmäni seýrek almagyna,
netijede bolsa, enäniň süýdüniň az inmegine getirýär. Ejesi çaga
goşmaça iýmitdir suw bermän, boldugyça ýygy-ýygydan emdirse,
onda enäniň süýdi köpeler.
Emzikleri, çüýşejikleri çaga bermek bolmaýar. Emzik bilen çüýşejigi
ulanmak enäniň süýdüniň azalmagyna we netijede çaganyň
düýpden emmeden ýüz öwürmegine getirer.
Çagany dogry we diňe göwsi bilen emdirmelidigine enäni
ynandyrmaly. Bu hakda maşgala agzalary, dost-ýarlar, lukmanlar,
aýallar guramalary alada etmelidirler.
Göwsi bilen emdirýän wagty ene dynç alýar, rahatlanýar. Çaganyň
kakasy we beýleki maşgala agzalary ene bäbegini emdirýän wagty
onuň dynç almagyna rahatlyk döretmeli. Şeýle-de, enäniň gowy
iýmitlenmegi, wagtly-wagtynda dynç almagy zerurdyr, oňa öý-içeri
aladalaryna kömek edip durmaly.

Ejesini emýän çaga howply ýokanç keselleriň birnäçesinden
goragly bolýar. Şeýle-de, göwüsden emmek çaga
bilen enäni biri-birine mäkäm ysnyşdyrýar.

Ene süýdi çaga üçin iň oňat goragdyr. Ol içgeçmeden, gulak hem
dem alyş ýollarynyň kesellerinden we gaýry näsazlyklardan goraýar.
Ilkinji alty aýynda, şeýle-de iki ýaşynyň içinde, hatda ondan hem soň
çagany emdirmekden oňat gorag ýokdur.
Başga hiç bir iýmit hem-de suwuklyk bu goragy üpjün edip bilmez.
Enesini emýän çaga çüýşejikden iýmitlenýän çaga garanyňda köpräk
üns-alada bilen gurşalýar. Ene mähri çaga ösmäge, kämilleşmäge we
özüni goragly duýmaga iň amatly şertleri döredýär.

Eger ene çagasyny özi emdirip bilmeýän bolsa, onda ene
süýdüni ýa-da ene süýdüniň ýerini tutujylary oňa arassa
bulgurjykdan bermelidir.

Hapa çüýşejik we emzikler çaganyň içgeçme hem gulak keselleri
bilen kesellemegine getirip biler. Içgeçme çaga üçin ölüm howply
bolup biler. Çüýşejigi her ulanmazdan öň gaýnatsaň, elbetde,
howp azalýar, ýöne şonda-da, enesini emýän çaga çüýşejikden
emýänden has ygtybarly goraglydyr.
Göwsi almaýan çaga üçin iň gowy iýmit - ejesiniň süýdi ýa-da başga
bir sagdyn aýalyň süýdüdir. Süýdi arassa, agzy açyk bulgurjykdan
bermeli. Hatda ýaňyja bolan bäbege hem süýdi aňsat ýuwup boljak
açyk bulgurjykdan berip bolýar. Süýtli garyndyny alýan çaga ene
süýdüni emýäne garanyňda, has ýygy-ýygydan keselläp, ölüm
howpuna has ýakyndyr.
Emeli iýmitlendirilýän çaga üçin taýýarlanýan garyndy bolmaly
derejede goýy ýa-da oňa goşulýan suw arassa bolmasa, munuň
özi çaganyň ösmegini saklap ýa-da ony keselledip biler. Süýt
garyndylary taýýarlamagyň düzgünlerini doly berjaý etmek, munuň
üçin gerek bolan suwy gaýnatmak we sowatmak zerurdyr.

Mal süýdi we süýt garyndylary birnäçe sagadyň dowamynda
otag temperaturasynda saklansa zaýalanýar. Ene süýdi otag
temperaturasynda 8 sagatlap zaýalanman durýar, ýöne ony arassa
gapda saklamaly.

Alty aýlykdan başlap çaga goşmaça iýmit bermeli,
ýöne iki ýaşyna çenli, hatda ondan hem soň ony emdirmegi
bes etmeli däldir.

Alty aýlykdan başlap bäbege goşmaça iýmit bermeli bolýar,
emma şonda-da ene süýdi energiýanyň, belogyň, A witaminiň
we demir ýaly ýokumly maddalaryň esasy çeşmesi bolmagynda
galýar. Ene süýdi kesellerden oňat goraýar. Alty aýlykda çaga başga
iýmit bermezden öň, ene süýdüni gündelik ýeterlik mukdarda
alýandygyna ynamly bolar ýaly, ony emdirmegi dowam etdiriň.
Çaganyň iýmitine arassalanyp gaýnadylan we gyrgyçdan geçirilen
bakja önümleri, däneli ösümlikleri, biraz ýag, balyk, ýumurtga, et
ýa-da süýt önümlerini goşmaly. Çaga näçe islese, ony şonça-da
emdirmelidir.
Çagany goşmaça iýmitlendirmek boýunça umumy maslahatlar:
6-12 aýlyga çenli: Çagany ýygy-ýygydan emdiriň, beýleki iýmitleri oňa
günde 3-5 gezek beriň.
1 ýaşdan 2 ýaşa çenli: Ýygy-ýygydan emdiriň we günde 5 gezek
goşmaça nahar beriň.
2 ýaşdan soň: Çagany islegine görä emdiriň we oňa günde 5 gezek
umumy nahar beriň.
Süýşenekläp, emedekläp, ýöräp, oýnap, umumy iýmitleri iýip-içip
başlamagy bilen çagalarda dürli näsazlyklar peýda bolup ugraýar.
Keselli çaganyň başga tagamlara işdäsi ýiten wagty, aňsat özleşýän,
örän ýokumly bolan ene süýdi oňa melhemdir.
Ene süýdi hatda birahat çagany hem köşeşdirýändir.
AIW-ýokançly göwreli zenan ýa-da ýaş ene hassahana ýüz tutanda,
tejribeli lukman geljekde onuň öz bäbegini ene süýdüniň ýerini
tutýan we AIW-iň ýokuşmagyndan gorajak ýokary hilli süýt önümleri
bilen doly üpjün etmäge ýagdaýynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny

anyklamaga kömek edip biler. Bu ýagdaý ýaş zenanyň göwreli
döwründe-de, çagasyny ele alansoň hem gaýta-gaýtadan barlanyp,
gözegçilikde saklanyp durmaly.
Eger-de ýaş ene öz çagasyny ene süýdüniň ornuny tutýan, arassa
suw goşmak hem-de gigiýena kadalarynyň ählisini berjaý etmek
bilen taýýarlanan süýt önümleri bilen doly üpjün edip biljekdigine
aňrybaş gözi ýetip duran bolsa, ol bäbegi özi emdirmegi bes edip,
diňe emeli iýmitlendirmäge geçip biler. Şeýle ýagdaýda lukman
çagany arassa taýýarlanan, onuň saglygy üçin howpsuz iýmiti
taýýarlamagyň dürs kadalaryny oňat edip düşündirmelidir.
Ýagdaýyň mümkin boldugyça, AIW-ýokançly bäbekleri ene süýdi
bilen emdirmek zerurdyr. Şeýle ýagdaýda ene süýdi olar üçin hakyky
melheme öwrülýär.

Işleýän ene çagasy bilen bile bolanda ony ýygy-ýygydan
emdirmelidir.
Eger zenan iş wagtynda çagany emdirip bilmeýän bolsa, ony
ol iş ýerinde öz süýdüni 2-3 sapar sagmalydyr we arassa gapda
saklamalydyr. Ene süýdi otag temperaturasynda 8 sagatlap
zaýalanman durýar. Ony çaga arassa bulgurjykdan içirmeli.
Çaga süýt garyndysyny bermeli däldir.
Maşgala we jemgyýet ýaş çagaly zenana bäbegini emdirer
ýaly we süýdüni sagar ýaly tämiz ýer bermelidigine iş berijini
ynandyrmalydyr.

Çagasyny emdirýän ene bäbegi 6 aýlyk bolýança gaýtadan
göwreli bolmaýar (ýöne munuň iki şerti bar: zenanyň
aýbaşy bolmaly wagtynda görünmedik ýagdaýynda,
şeýle hem çagasyna suw, emzik bermän, ony gije-gündiz
emdirýän bolsa).

Zenan çagasyny näçe uzak emdirdigiçe, onuň aýbaşy gelmegi
dikelmeýär. Eger zenan çagasyny gije-gündiziň dowamynda 8
sapardan az emdirýän ýa-da oňa goşmaça iýmitdir içgi, emzik
berýän bolsa, onuň aýbaşy gelmegi çalt dikelýär.
Çaganyň emdirilýän döwründe, zenanyň aýbaşysy kadalaşmazdan öň
göwrelilik hem galyp bilýär.
Göwreli bolmak mümkinçiligi dogrumdan soňky alty aý geçen soň
has hem artýar.
Eger:
aýbaşy gaýtalanyp başlan bolsa;
çaga goşmaça iýmitlendirilýän bolsa;
çaga alty aý dolan bolsa, aýal göwrelilikden goranmagyň başga
tärlerini peýdalanmalydyr.
Enäniň we çaganyň saglygynyň bähbidi üçin täze göwrelilik öňki
göwrelilikden iki ýyldan soň bolsa gowy. Lukmanlar maşgalany
meýilleşdirmek baradaky meselelerde ýaş ene-atalara degişli
maslahatlary bermelidirler.
Göwreliligiň öňüni alýan serişdeleriň köpüsi ene süýdüniň hiline
täsir etmeýär. Emma käbir dermanlaryň düzüminde ene süýdüni
azaldýan maddalar saklanyp biler. Ýörite hünärmenler aýalyň
göwreliliginiň öňüni alýan serişdelerden haýsysyny howpsuz ulanyp
biljekdigini maslahat bererler.

agalaryň beden gowşaklygy we ýygy-ýygydan
kesellemeginiň ýarysyndan gowragynyň
sebäbi iýmit ýetmezçiligidir.
Hili ýaramaz iýmit, çyrçyklylyk, çaga sowuksala garamak, ony mähirden mahrum etmeklik
onuň kadaly ösmegine zeper ýetirýär.
Eger-de ene göwreli wagty ýeterlik derejede
iýmitlenmeýän ýa-da ilkinji 2 ýylda çaganyň
iýmiti deňagramlaşdyrylmadyk bolsa,
körpejäniň beden hem aň kämilligi haýallaýar.
Pes derejeli iýmitiň netijesi soň-soňlaram, onuň bütin ömrüniň dowamynda bildirer
durar.
Kesellerden goragly we sagdyn öser ýaly çagany alada, mähir, söýgi bilen
gurşamalydyr, onuň sagdyn iýmitlenmegi hem zerur bolan saglyk hyzmatlary bilen
üpjünçiligine aýratyn üns berilmelidir.

Çaganyň iýmitlenmegi we sagdyn ösmegi barada her bir maşgala we köpçülik
nämeleri bilmelidirler:
Sagdyn iýmitlenmek we kadaly ösüş

Sagdyn çaga gününi sanap ösýär, gün geldigiçe onuň agramy artýar. Iki ýaşa çenli
çaganyň wagtly-wagtynda agramyny çekip hem boýuny ölçäp durmalydyr. Eger-de
wagtyň geçmegi bilen çaganyň agramy köpelmeýän bolsa ýa-da ene-atasy we daştöweregindäkiler körpejäniň boýunyň ösmeýändigini duýsalar, howatyrlanmaga
çynlakaý esas bar diýildigidir. Şeýle ýagdaýda körpe tejribeli lukmanyň gözegçiliginde
saklanmalydyr.
Ilkinji alty aýynda çaganyň sagdyn iýmit-suwy diňe ene süýdünden ybaratdyr. Alty aýy
tegeländen soň, körpejä goşmaça ýokumly iýmitleri bermeli bolýar.
6-8 aý aralygynda çagany goşmaça 3, 9 aýlykda — 4-5 gezek iýmitlendirmeli bolýar.
Işdäsine görä, çaga dürli miweleri, çörek berse bolýar. Körpejä iýmiti az-azdan berip
başlamaly. Uzagyndan iýmitiň mukdaryny kem-kemden köpeldip, oňa dürli-dümen azyk
önümlerini goşup bolýar.
Iýmitleýän wagtyňyz çagadan mähir yssysyny, üns-aladaňyzy gaýgyrmaň. Köp üns
berilýän çaganyň aňy hem duýgulary tiz taplanýar. Ata-enesi bolsun ýa-da terbiýeçidirenekesi çaga bilen köpräk gürleşmeli, onuň ilkinji tagaşyksyzrak hereketlerini
göwnügiňlik bilen kabul etmelidir.
A witamini çagany kesellere garşy durumly edýär, onuň bedeni aňyny hem duýgularyny
kämilleşdirýär. A witamini miweleriň hem gök önümleriň aglabasynda, ýumurtgada,
süýt önümlerinde, bagyrda, balykda, etde, witaminler bilen baýlaşdyrylan önümlerde we
ene süýdünde köp mukdarda saklanylýar. A witamininiň ýetmezçiligi duýulýan ýerinde,
6 aýdan 5 ýaşa çenli aralykda çaga her 4-6 aýdan bu witamini ep-esli mukdarda bermeli
bolýar.

Demir maddalaryna baý azyk önümlerinde körpejäniň aňynyň ösmegi, synalarynyň
berkemegi üçin zerur bolan hem-de ganazlykdan goraýan peýdaly jisimler köp
saklanylýar. Demir bagyrda, ýagsyz etde, balykda, şeýle-de demir bilen rençlenen
iýmitlerde köpdür.
Göwreli aýalyň iýmitinde ýod maddasynyň ýeterlik bolmagy doguljak çaganyň beýnisiniň
sagdyn ösmegine oňyn täsir edýär. Tagam taýýarlamakda diňe ýodlaşdyrylan duzuň
ulanylmagy ýaş enäniň özi üçinem, bedenindäki ýa-da emdirýän çagasy üçinem zerur
bolan ýoduň ýeterlik mukdarda üpjün edilmegine getirýär.
Çaga berilýän iýmitiň mukdarynyň birden köpeldilmegi ýiti içgeçmäniň döremegine
getirip bilýär. Içgeçme azyk önümlerine düşen mikroblardan döreýär. Bu nähoşlyk
bedende bar bolan peýdaly maddalaryň we suwuň ýitmegine getirýär, çaganyň eňkini
alýar, igledýär. Ondan goranmagyň esasy şertleri gigiýena kadalaryny pugta berjaý
etmekden, saglyga howp salmaýan suwy içmekden, azyk önümleri saklamagyň hem
iýmit taýýarlamagyň şertleriniň dürs berjaý edilmeginden ybaratdyr.
Nähoşlan wagtynda çaganyň işdäsi gaçýar, oňa bolsa köpräk iýmitlenmek, güýç toplamak
zerurdyr. Körpejä işdä ýakyn zatlary beriň, ýygy-ýygydan emdiriň. Keselden gutulansoň
onuň iýmitine has-da ünsli bolmak gerekdir.
Has horugan ýa-da agramyndan artyk semrän çagalar lukmançylyk kömegine
mätäçdirler. Käbir ýagdaýda bejermek üçin olary hassahana ýerleşdirmelidir.

Sagdyn çaga gününi sanap ösmeli we onuň agramy artmaly.
Doglan gününden başlap iki ýaşyna çenli her aýda çaganyň
agramyny çekip durmaly. Eger her aýda çaganyň agramy
köpelmeýän bolsa, onda onuň ösüşinde bir kemçiligiň
barlygydyr.

Körpejeleriň heläk bolmagyna getirýän ýagdaýlaryň üçden bir
bölegi iýmit ýetmezçiligi sebäpli bolýandyr. Horugan
çaganyň synalary keselçiligiň öňünde ejiz bolýar.
Göwrelikä bolmalysyndan pes hilli iýmitlenen eneden bolan ýada iki ýaşa çenli degerli iýmitlendirilmedik çaga beden hem aň
taýdan öz deň-duşlaryndan ep-esli yza galýar. Soň bu ýetmezçiligi
dolulygyna aradan aýyrmak başartmaýar, onuň täsiri adamyň
bedeninde ömürlik galýar.
Iýmit ýetmezçiligi bedeniň zerur bolan ýaşaýyş energiýasyny
(kaloriýalary), beloklary, uglewodlary, ýaglary, witaminleri,
minerallary we beýlekileri bolmaly mukdarda alyp bilmeýän
ýagdaýynda ýüze çykýar. Bu maddalaryň kadaly sazlaşygy synalaryň
ösmegine hem berkemegine, beden agzalarynyň saz işlemegine
täsir edýär. Şeýle ýagdaý çaga (ýa-da uly adam) bolmalysyndan
pes hilli, az ýa-da aşa köp iýende ýüze çykýar.

Dünýä ýurtlarynyň köpüsinde adamlaryň bolmalysyndan az
iýmitlenýändigi, iýmit ýetmezçiligi zerarly ýüze çykýar. Bu
ýagdaýdan, ilkinji nobatda, aýallar we çagalar ejir çekýärler.
Garyplyk, azyk önümleriň ujypsyzlygy, keselçiligiň giňden
ýaýramagy, iýmitlenmegiň nädogry usullary, üns-aladanyň pesligi
hem gigiýena kadalarynyň gödek bozulmasy bu ýagdaýy hasda agyrlaşdyrýar. Bolmalysyndan az iýmitlenmek sagdyn ösüşi
togtadýar. Bu, aýratynam, ömrüň ilkinji iki ýaşynda howpludyr.
Uzagyndan çagada ýiti içgeçme peýda bolup, ony igledýär, eňkini
alýar. Synalaryň suwy azalýar, kuwwaty gowşaýar. Bedende peýdaly
beloklaryň, minerallaryň, beýleki iýmit jisimleriniň mukdary ujypsyz
derejä ýetýär.
Öý-içeride ýeterlik derejede iýmitlenmese, gigiýena kadalary
dürs berjaý edilmese, çaga tiz-tizden içgeçme keseline ýolugýar.
Iýmit ýetmezçiliginden ilkinji bolup ejir çekýän çagalardyr. Olar
kesellände, ulularyňka garanyňda has tiz gaýryüzülmelere sezewar
bolup, heläkçilige has ýakyn bolýarlar.
Aşa köp iýmegiňem zyýany köpdür. Saçagyň başynda wagtynda
saklanyp bilmeýän adam çendenaşa semreýär, onuň göwresini
ýag basýar. Ýaşlykda bu ýagdaý süýji diabetine, ulalansoň ýürek
kesellerine getirip bilýär. Käwagt çagalar kaloriýalara baý, başgaça
aýdanyňda «ýürekde durýan, işdä ýakyn», emma beýleki ýokumlary
az iýmitleri köp iýýärler. Meselem, düzüminde süýjüsi aşa köp bolan
şireli miweler, hamyrly önümler ýa-da gowrulan iýmitler o diýen
peýdaly däldir. Şeýle ýagdaýda iýmitini sagdynlaşdyrmak bilen deň
derejede çaganyň köp hereketde bolmagyny gazanmak zerurdyr.
Ötüşen kesellere, şol sanda AIW-e ýolugan çagalaryň ösüşinde
iýmit ýetmezçiliginiň täsiri has-da ýiti bildirýär. Bedeni gowşak çaga
witaminleri, ýokumly iýmit we demir maddalaryny siňdirmek üçin has
köp wagt gerek bolýar. Şeýle çagalar öns-alada bilen gurşalyp
alynmalydyr.
Çagalaryň hemmesi deň derejede söýülmäge hem goralmaga
mynasypdyrlar we haklydyrlar. Şol söýgi-mähri bermeli ilkinji
adamlaram ene-atalar we terbiýeçilerdir.
Eger çaganyň agramy birsyhly köpelýän bolsa, bu onuň kadaly
ösýändiginden habar berýär. Her gezek çagany lukmanyň ýanyna
maslahata getireniňizde onuň agramyny ölçäp görüň.
Eger çaga doglanyndan beýläk alty aýyň dowamynda diňe ene
süýdüni emen bolsa, ol adatça gowy ösýar. Ene süýdi çagany
dürli kesellerden goraýar we onuň beden hem aň taýdan dogry

ösmegine ýardam berýär. Ene süýdüni emýän çaga, adatça, kadaly
ösýär.
Çaganyň agramy her aýda artmasa, bu oňa goşmaça gözegçilik
etmegiň ýa-da has ýokumly iýmitleri bermegiň zerurlygyny
görkezýär. Çagada haýsydyr bir näsazlygyň ýüze çykandygy hem
ahmaldyr, belki oňa köpräk üns alada gerekdir. Ene-atalar we
lukmanlar beýle ýagdaýyň sebäbini tiz anyklamalydyrlar.
Her çaga üçin ýörite ösüş kartasy taýýarlanmalydyr, ýörite şkalada
nokatjyklar bilen çaganyň her gezekki ölçelen agramyny bellemek
gerek. Uzagyndan bu nokatjyklar birleşdirilýär. Şeýle tertip çaganyň
agramynyň ol ýa-da bu tarapa üýtgemesini görkezer. Çyzyk ýokary
gitse gowulygyň alamaty, aşak gaýtsa, tersine, çaganyň ösüşinde bir
näsazlygyň bardygynyň alamatydyr.
Eger, çaganyň agramy köpelmeýän ýa-da çaga ösmeýän bolsa, onda
ene-atalara şu soraglary bermek zerur:
Çaga ýeterlik ýygy naharlanýarmy? Çaga ýeterlik
iýmitlendirilýärmi? Çagany günde 3-5 gezek iýmitlendirmeli.
Ösüşinde nähilidir bir kemçilik bolan çaga iýip-içmäge köpräk
wagt gerek bolýar.
Ol iýmiti ýeterlik mukdarda alýarmy? Eger iýip bolanyndan soň
çaga ýene-de iýmit soraýan bolsa, onda ony oňa bermeli.
Çaganyň iýmitiniň düzümine ösüşi we energiýanyň sarp
edilişini üpjün edýän iýmitler ýeterlik derejede goşulýarmy?
Çaganyň çalt ösmegine ýardam berýän azyk önümlerinden:
et, balyk, ýumurtga, kösükliler, hozlar, däneliler, ýagyň biraz
mukdary çaga ýeterlik energiýany berer. Islendik ýaglar çaga üçin
goşmaça energiýanyň çeşmesidir.
Çaga iýmitlerden ýüz öwürýärmi? Eger bir iýmit çaganyň
göwnüne ýakmasa, oňa başga iýmit hödürlemeli. Iýmitiň täze
görnüşi bolsa çaganyň iýmitine dura-bara goşulmaly.
Çaga keselli dälmi? Keselli çaga adatdakysyndan ýygyrak we
az-azdan iýip içmelidir. Keselden soňky hepdäniň dowamynda
çaganyň iýmitlenýän gezeklerini iň bolmanda bir san köpeltmeli.
Çagany bir hepdäniň dowamynda adatdakysyndan has köp
emdirmeli. Eger çaga ýygy-ýygydan keselleýän bolsa, ony
lukmana görkezmeli.

Çaga iýmit bilen A witaminini ýeterlik derejede alýarmy?
Ene süýdi witaminlere baýdyr. A witamini şu azyk önümlerinde
köp bolýar: bagyrda, ýumurtgada, süýt önümlerinde, sary reňkli
bakja önümlerinde we miwelerde, ýaprakly gök önümlerde.
Eger-de şeýle önümler çaga üçin elýeterli bolmasa, (mysal üçin
ösýän döwletlerde) onda çaga ýylda iki sapar A witaminini
bermelidir.
Çagany çüýşejikden süýt garyndysy bilen iýmitlendirmelimi?
Alty aýa çenli çaga üçin iň gowy iýmit ene süýdüdir. Alty aýdan
soň iki ýaşa çenli ene süýdi çaga üçin esasy iýmit bolýar, sebäbi
ol ýokumly maddalaryň birnäçesine baýdyr. Eger çaga başga süýt
berilýän bolsa, onda ol çüýşejikden däl-de, arassa bulgurjykdan
içirilmelidir.
Azyk önümleri bilen suw arassa saklanýarmy? Şeýle
edilmese, çaga ýygy-ýygydan kesellär. Çig azyk önümleri
oňat ýuwmalydyr. Taýýarlanan iýmit dessine iýilmelidir.
Galan iýmiti ikilenç gyzdyryp iýiň. Suw howpsuz çeşmelerden
alynmalydyr we ol arassa saklanmalydyr. Arassa agyz suwuny
ygtybarly suw üpjünçiligi ulgamyndan almaly.
Şeýle-de howdanlardan, çeşmelerden, derýalardan,
guýulardan alnan suwy peýdalanmazdan öň hökman
gaýnatmalydyr.
Nejasatlar hajathana eltilýärmi ýa-da gömülýärmi? Şeýle
edilmese, onda çagada mugthor gurçuklaryň ýa-da başga
keselleriň bolmagy mümkin. Eger-de çagada gurçuk bar bolsa,
onda lukmana ýüz tutup, degişli bejergini almalydyr.
Çaganyň bir özüni ýa-da özünden uly çaganyň gözegçiliginde
uzak wagtlap galdyrýarlarmy? Eger "galdyrylýan" bolsa, onda
ulular öýdekä oňa köpräk üns bermeli, onuň esasanam, iýmitiniň
dürli-dümen bolmagyny gazanmalydyr.

Alty aýlyga çenli çagany diňe ene süýdi bilen iýmitlendiriň.
Altynjy aýdan soň çaga ene süýdünden daşgary dürlidümen iýmite isleg bildirip ugraýar.

Bäbegiň ömrüniň ilkinji aýlary iň kynydyr; göwüsden emdirmek
çagany içgeçmeden we beýleki ýokanç kesellerden gorar. Alty
aýlykda çaga ene süýdünden başga azyk önümleri berlip başlanýar.
Ýöne, çagany iki ýaşaýança, hatda ondan hem soň emdirmegi bes
etmeli däldir.
Eger çaganyň alty aýlyga çenli agramy artmasa, ony iýmitlendirmegi
has ýygjamlaşdyrmalydyr.
Çaga alty aýlyk bolýança oňa suw bermek zerurlygy ýokdur,
sebäbi ene süýdünde bäbege gerekli suwuň mukdary bar.
Ene süýdüni emýän çaganyň, agramy artmaýan bolsa, diýmek ol
näsaglandyr ýa-da ýeterlik derejede emip bilýän däldir.
lukman çagany barlap, onuň ejesine çagany has amatly
emdirmegiň tärlerini maslahat bermeli. Alty aýdan başlap çaga
goşmaça iýmit gerek bolýar. Witaminler we mikroelementler
bilen ýeterlik derejede üpjün etmek maksady bilen çaga
arassalanyp, taýýarlanan, şol sanda ýenjilip uşadylan bakja, däne,
miwe önümlerini biraz ýag, balyk, ýumurtga, towuk, et, süýt
önümlerini bermeli. Önümler dürli-dümen boldugyça gowudyr.
6 aýlykdan 1 ýaşa çenli, ene öz çagasyny köpräk emdirmeli, özi
hem ony başga iýmit berenden soň ene süýdünden kemsiz
gandyrmalydyr.
Alty aýlykdan başlap çaganyň dürli iýmit iýip başlaýandygy,
şeýle-de emedekläp ugraýandygy sebäpli, onuň ýokanç kesellere
ýolukmak howpunyň artýandygyny hemişe nazarda saklaň.
Çaganyň el-aýagyny wagtal-wagtal ýuwup duruň.
12 aýlykdan 24 aýlyga çenli çagany iýmit iýip bolanyndan soň we
islän wagty emdirmelidir.

Alty aýlykdan başlap adatdaky emdirilmesinden başga-da,
çagany günde bäş gezek iýmitlendirmeli.

Çaganyň ömrüniň ilkinji iki ýylynda iýmitiniň ýokumlylygy pes bolsa,
onuň soňky ziki we aň kämilligine ýaramaz täsir edýär.
Sagdyn ösüp-örňemegi üçin çaga ene süýdünden daşgary et, balyk,
däne önümleri, ýumurtga, miwe, bakja önümleri ýaly dürli-dümen
iýmitler gerekdir.
Çaganyň aşgazany uly adamyňka garanyňda kiçidir, ol bir gezekde
köp iýmit iýip bilmeýär. Emma çaga bedeniniň energiýa bolan
mätäçligi ýokary, şonuň üçin hem körpejäni ýygy-ýygydan
iýmitlendirmek gerekdir.
Çaga biraz et, ýumurtga ýa-da balyk goşulan, ýenjilen bakja
önümlerini köpräk berjek boluň. Şeýle-de iýmitine ösümlik
ýagynynyň islendik görnüşinden biraz goşuň.
Eger iýmiti çaga adaty gapda berseňiz, onuň hemmesini iýip
bilmezligi mümkin. Çaganyň özbaşyna gap-gajy bolmaly we
ene-atasy ýa-da çaga seredýän adam onuň näçe iýýänine esewan
bolmalydyr.
Çagany iýmite höweslendirmeli, oňa iýmit gabyny tutup bermäge
ýa-da iýmit iýdirmäge ulynyň kömeginiň gerek bolmagy hem
mümkin. Ösüşinde nähilidir bir kemçiligi bolan çaga iýmit iýýän
ýa-da suw içýän wagty goşmaça kömek we üns-alada gerek
bolýar.
Eger-de çaga ene süýdünden daşgary ýumşak, ýarymýumşak
ýa-da gaty iýmitleri bolmalysyndan giç berlip başlansa, onuň
bedeninde peýdaly iýmitlendiriji maddalarynyň ýiti ýetmezçiligi
ýüze çykýar. Netijede, körpeje kadaly ösüp bilenok, onuň aň
kämilligem birneme haýallaşýar.
Gaty iýmitleri berip başlamazdan ozal körpejäni has ýumşak
iýmitlere öwrenişdirmeli. Ýumşak bişirilen şüleler munuň üçin has
amatlysydyr. Özem berilýän tagamlar näçe sagdyn bolsa, çaganyň
saglygyna şonça-da ýaramlydyr.
Çaga berilýän tagam-duz, onuň ýumşaklygy çaganyň saglygyna
ýaramlylygy nukdaýnazaryndan saýlanyp alynmalydyr. Alty

aýlykdan başlap, körpejäni gaýnadylyp ýenjilen ýa-da gyrgyçdan
geçirilen azyk önümleri, goýy çorbalar hem şüleler bilen goşmaça
iýmitlendirip bolar. Sekiz aýlyga barýança çaga eýýäm el bilen iýilýän
azyk önümlerini özbaşdak iýip bilýär. Bir ýaşda çaga eýýäm tutuş
maşgala üçin bişirilýän iýmitleri iýip bilýär.
Çaganyň sagdyn hem kadaly ösmegi üçin maldarçylyk önümlerinde
saklanýan peýdaly maddalar hem hökmany gerekdir. Bulary
goşmaça witaminleşdirilen ýa-da owunjak däne, şire, tiz ereýän
gerdejik görnüşinde ýörite taýýarlanan önümler arkaly berip bolýar.
Tejribeli lukman çaganyň saglygy üçin haýsy maddalaryň we haýsy
goşmaça iýmitleriň peýdalydygyny ýaş ata-enä maslahat berip bilýär.
Alty aýlykdan uly çagalary goşmaça iýmitlendirmek üçin
peýdaly azyk önümleri:
esasy azyk önümleri, şol sanda galla (şaly, bugdaý, mekge, dary),
ýaşaýan ýeriňizde bitýän miweler we gök önümler;
düzüminde belogy köp bolan önümler (guş eti, balyk, bagyr we
ýumurtga) — bulary mümkin boldugyça ýygy-ýygydan iýdirmeli;
süýt önümleri (peýnir, ýogurt, dorag, beýleki azyklar bilen
garylan, meselem şülä goşulan gury süýt);
gök ýaprakly we gök önümler (ysmanak, deňiz kelemi,
mango, käşir, kädi, badat). Bular peýdaly ýokumlara baýdyr;
kösükliler (noýba, mäş, merjimek, nohut) — bu önümler iýmitiň
köpdürli bolmagyna getirýär we ony demir maddalary bilen
baýlaşdyrýar.
ýagyň dürli görnüşleri, mesge ýaglary we margarin;
çigit, däneler, şol sanda ýenjilen ýer hozy, beýleki hozlardan
taýýarlanan üwmeçler, kädi, günebakar, garpyz çigdi ýa-da künji
(çaga goşmaça energiýa hem witamin bermek üçin).
Maldarçylyk önümlerini iýmite goşmasaň, çaganyň sagdyn iýmitini
doly üpjün etmek kyn bolýar. Munuň hem sebäbi, maldarçylyk
önümleriniň saglyk üçin zerur bolan demir maddalarynyň esasy
çeşme bolup durýanlygy bilen düşündirilýär. Şol sebäpdenem etsiz
berhizde saklanylýan körpejä goşmaça witaminleri, beýleki peýdaly
iýmit maddalary goşulan iýmitleri has köp bermeli bolýar.
Ösümlikleriň düzüminde bar bolan demir maddalarynyň siňmesi
kynrak bolýar, emma demir maddalaryna baý kösüklileri (ak
noýbany, merjimegi) düzüminde C witamini bolan önümler
(apelsin, beýleki sitrus miweleri we olaryň şiresi) bilen bile

iýdirseň, çaga bedeni demri has oňat özleşdirýär.
Çaga haýsy iýmitleri we näçe mukdarda bermelidigi baradaky
maglumatlar:
6-8 aýlykda:
Çagany mümkin boldugyça ýygy-ýygydan ene süýdi bilen
emdirmeli, mundan başga-da ony günüň dowamynda üç gezek
goşmaça iýmitlendirmeli. Çaga ilki ýumşak (şüleler) we ýenjilen
önümleri berip başlamaly, kem-kemden iýmitleriň goýulygy
artdyrylyp bilner. Körpejä saglyk üçin peýdaly et, ýumurtga,
balyk önümlerini ýenjilen görnüşde mümkin boldugyça ir berip
başlamalydyr. Bu azyk önümleri üwelen ýa-da ownuk dogralan
görnüşde-de berseň bolýar. Ilkibada bulary çaga 2-3 çemçeden köp
bermeli däl, kem-kemden olaryň mukdaryny 250 millilitrlik bulguryň
ýarysyna çenli ýetirip bolar.
9-24 aýlykda:
Bu döwürde çagany ene süýdünden daşgary azyndan 3-5 gezek
iýmitlendirmek zerurdyr. Körpejä berilýän goşmaça iýmit siňňitli
bolmalydyr, onuň mukdary ýarym bulgurdan az bolmaly däldir.
Uzagyndan, aýratyn hem iki ýaşa golaýlaberende iýmiti doly bulgura
çenli artdyryp bolar. Iýmitiň düzüminde etiň, balygyň, ýumurtganyň
bolmagy hökmanydyr.
12 aýlykda:
Çagalaryň köpüsi bir ýaşa ýetiberende tutuş maşgala üçin bişirilýän
iýmitlerden hem iýip bilýär. Muňa garamazdan, bu ýaşda berilýän
iýmitler ýumşagrak bişirilse kem däldir. Günüň dowamynda
çagany ene süýdi bilen birnäçe gezek, eger-de ene süýdi bolmadyk
ýagdaýynda goşmaça azyk önümleri we miweleri bermek bolar.
Çaga bu döwürde ene süýdünden doly doýup bilmeýär, şonuň
üçinem onuň gündelik iýmitinde süýt we süýt önümleri köpräk
bolmalydyr.
Bilinmegi zerur maglumatlar:
Çagany iýmitlän wagtyňyzda synlamagyň, onuň gylyk-häsiýetini,
halaýan we halamaýan zatlaryny öwrenmek üçin iň amatly
pursatlardyr. Çaga näçe köp üns hem mähir berseňiz, ol şonça-da
tiz öser we sagdyn bolar. Şol sebäpdenem, öz perzendiňize deň göz
bilen garamagy, mähribanlyk eçilmegi başarmak gerekdir..
Goşmaça maglumatlar:
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Iýmitlenýän wagtynda ene-atalar we terbiýeçiler çaga bilen
gürleşmäge, olary üns merkezinde saklamaga çalyşmalydyr, oňa
sadaja hereketleri hem sözleri öwretmelidir. Bu çaganyň aňyny hem
edebini ösdürýär.
Çagany işdä ýakyn tagamlar bilen iýmitlendirmeli, ýöne zor
edip iýdirmeli däldir. Her bir çaganyň iýermenligi onuň ýaşyna,
işdäsine, şeýle-de ene süýdünden doýýandygyna ýa-da tersine,
doýmaýandygyna bagly bolýar. Bäbekleri ulularyň özi usullylyk bilen
iýmitlendirmelidirler, ulalyberende çaganyň özi hem iýip-içip biler,
ýöne şonda-da ulular olaryň ýanyragynda bolup, gerek ýerinde
goldaw bermelidirler.
Eger-de çaga dürli-dümen tagamlardan ýüz öwürýän bolsa,
onda saglyga peýdaly iýmitlerden utgaşdyryp, dürli tagamdaky,
goýulykdaky täze bir tagamlary taýýarlap görüň. Iýip-içýän wagty
çagany başga zada güýmemäň, onda çaga özüniň ünsüni çekýän
zatlara gyzygyp, iýmit iýmegini goýar.
Çagalar deň derejede üns-alada bilen gurşalyp alynmalydyr. Olar
ömrüniň ilkinji alty aýynda enesini emmelidir, soň bolsa saglygyny
doly üpjün edýän derejede goşmaça iýmitlendirmelidir. Ene-atalar
bolsa çagany sagdyn iýmitlendirmegiň tärlerini bilmelidirler we
çaga terbiýesine deň derejede gatnaşmalydyrlar.

A witamini çaganyň kesellere garşylygyny ýokarlandyrýar
we görejini ýiteldýär. A witamini miwelerde, bakja
önümlerinde, ýagda, ýumurtgada, süýt önümlerinde, A
witamini bilen baýlaşdyrylan önümlerde, ene süýdünde, A
witaminli dermanlarda köp mukdarda saklanylýar

Eger ejesiniň iýmitlenişi ýokumly bolsa, çaga alty aýa çenli öz
ejesiniň süýdi bilen A witamininiň ýeterlik mukdaryny alýar.
Alty aýdan soň çaga A witaminini başga iýmitlerden ýa-da iýmit
goşundylaryndan almaly bolýar.
A witamini bagyrda, ýumurtgada, süýt önümlerinde, balyk ýagynda,
reňkli süýji gyzyl bulgar burçunda, kartoşkada, goýy ýaşyl ýaprakly
bakja önümlerinde we käşirde köp bolýar. Eger çaga A witamini
ýeterlik derejede almasa, onda "towuk körlügi" peýda bolýar.
Agşamlaryna çaganyň görmesi peselýän bolsa, oňa A

witamini ýetýän däldir. Ilki lukman bilen maslahatlaşyp, soňra çaga
A witamini bermelidir.

Çaganyň aň we beden taýdan kämil bolmagy üçin demir
maddasy zerurdyr. Bagyr, ýagsyz et, balyk, ýumurtga we
demre baý önümler çaganyň iýmitinde ýeterlik bolmalydyr.

Ganazlygyň esasy alamatlary — elleriň aýalarynyň, göz, gabagynyň
dodaklaryň iç we daş ýüzüniň solaklygy, dem alşyň kynlaşmasy we
gutulgysyz ýadawlyk.
Iki ýaşa ýetmedik çagalarda:
Ganazlyk hereketleriň tagaşyksyzlygyna getirip biler.
Şeýle ýagdaýda çaga çekinjeň, ýygra, gorkak bolýar, ýadyrgaýar.
Onuň aň ösüşi haýallaýar.
Ganazlykdan ejir çekýän körpelere düzüminde demir we dürli
witaminler mineral goşundylary bolan derman serişdeleri berlip
bilner. Olary çaga üçin taýýarlanan iýmite garsaň hem bolýar.
Göwreli zenanlarda we ýetginjek gyzlarda:
Ganazlyk etek gitmeleriň we çaga doglanda dürli ýokançlara
ýolukmagyň howatyrlygyny artdyrýar. Ganazlyk zenanlaryň ýaş
üstünde aradan çykmagynyň esasy sebäbidir. Ganazlykdan ejir
çekýän eneleriň bäbekleri hem gany az, agramy pes dogulýar.
Göwreli zenanlar üçin bellenilýän demir we foliý turşulygy bolan

derman serişdeler diňe bir olaryň özüni däl-de, eýsem indi dogulmaly
çagalary hem ganazlykdan goraýar. Ganazlygy ýüze çykarylan
ýetginjek gyzlaryň bu serişdeleri wagtly-wagtynda kabul etmegi
olaryň geljekde sagdyn ene bolup ýetişmegine we sagdyn çagany
dünýä indermegine ýardam berer.
Demir ýetmezçilikli ganazlyk çaganyň ziki we aň taýdan
ösmegini togtadyp biler. Ganazlygyň alamatlary: näsagyň dili, eliniň
aýalary, dodaklarynyň iç ýüzi solgun reňke gelýär, ol tiz ýadaýar,
dem almasy kynlaşýar. Ganazlyk iýilýän azyk önümleriň derejesi we hili
pes bolan ýagdaýynda ýüze çykýar.
Bäbeklerde we ýaş çagalarda peýda bolan sähelçe ganazlyk
hem akyl ösüşini bökdäp biler. Iki ýaşyna çenli gany az çagalaryň
ugrukdyrylan hereketi bozulýar, körpeje gowşajyk, çekinjeň bolýar.
Şeýle çaga ýadyrgaýar, ösüşde deň-duşlaryndan yza galýar.
Ganazlyk göwrelilik döwründe etegiň gitmegine dogrum wagtynda
bolsa kesel ýokuşmagyň başlangyjy, ýagny enäniň ölümine getirip
bilýän çynlakaý sebäp bolup biler. Gany az eneden doglan çaganyň
agramy we gany az bolýar. Göwreli zenana berilýän demirli derman
serişdeleri onuň özüni we bäbegini mäkäm goraýar.
Düzüminde köp demir bolan önümler şulardyr: bagyr, ýagsyz et,
ýumurtga, demir bilen rençlenen azyk önümler.
Gyzzyrma keseli bilen mugthor gurçuklar ganazlygy beterleşdirip biler.
Gyzzyrma keseli bilen kesellemezlik üçin kesel geçiriji çybanlardan
goraýan ýörite peşehananyň içinde ýatmalydyr.

Arassaçylygyň degişli kadalaryny pugta berjaý etmegi unutmaň.
Çagalar hajathananyň golaýynda oýnamasyn, ellerini ýygy-ýygydan
ýuwsunlar, ýokanç zatlardan goranar ýaly aýakgaply gezsinler.

Çaga aň taýdan kämilleşer ýaly, onuň iýmitine
ýodlaşdyrylan duzuň goşulmagy zerurdyr.

Çaga beden we aň taýdan sagdyn ösmegi üçin, onuň iýmitine
ýeterlik derejede ýodlaşdyrylan duz goşulmalydyr. Eger çaga duzuň
ýeterlik mukdaryny almaýan ýa-da ejesiniň göwrelilik döwründe
ýod ýetmezçilik eden bolsa, çagada beden we aň yzagalaklygynyň
bolmagy, onuň gulagynyň agralmagy, gürlemeginiň kynlaşmagy, dil
açmagynyň haýallaşmagy ahmaldyr.
Bedende ýod ýetmeziniň alamatlarynyň biri hem galkan görnüşli
mäziň ulalmagydyr. Galkan görnüşli mäzi ulalan göwreli aýalyň
çagasy wagtyndan öň ýa-da öli doglup bilýär, doglan çaganyň akyly
bikemal bolup bilýär.
Ýodlaşdyrylan duzuň ulanylmagy göwreli zenany we onuň çagasyny
ýoduň ýeterlik mukdary bilen üpjün eder. Şeýle duz ýok mahaly
zenan lukmana ýüz tutmalydyr.

Hat-da, kesellän wagty hem çaga durnukly iýmit zerurdyr.
Sagalandan soňky bir hepdäniň dowamynda çaga üçin
iýmitiň iň bolmanda ýene bir görnüşiniň artdyrylmagy
möhümdir.

Çaga kesellän wagty, esasanam, içgeçme ýa-da gyzamyk bilen
kesellände, az iýýär, iýmitiň siňşi hem peselýär. Şunuň ýaly ýagdaý
ýylda birnäçe gezek gaýtalansa, onda çaganyň ösüşi haýallaýar ýa-da
düýbünden kesilýär.
Näsag çagany iýmit iýmäge höweslendirmek gerek. Munuň özi
aňsat däl, çünki, keselli çaganyň asla işdäsi bolmaýar. Körpejä göwni
isleýän iýmitiny ýygy-ýygydan beriň. Ony ene süýdünden gowy
doýruň.

Içgeçme synalaryň güýçli suwsuzlanmasyna alyp barýar, şonuň üçin
hem çaga suwy ýygy-ýygydan hödürlemelidir.
Eger kesel birnäçe güne çekse, uzaklaşdyrman lukmana ýüz tutuň.
Çaga gutulşanda, ilki bilen başdaky agramyna gelýändir.
Çaganyň sagdyn ösýändigi onuň diňe bir agramynyň artmagynda
däl-de, eýsem boýunyň ösmeginde-de görünmelidir. Körpejäniň
boýnuň kem-kemden uzalmasy ýörite kartada bellige alynmalydyr.
Oňat iýmitlenýän, mähir-alada bilen gurşalan we arassaja
saklanylýan çaga iki ýaşaýança ep-esli boý alýar. Göwrelikä ýerlikli
iýmitlenmedik eneden doglan çaga-da gowşak, boýy pes, agramy
kadadan az bolýar. Şeýle çaga haýal ösýär, onuň boýy göýdügräk
bolýar. Şeýle bolmaz ýaly, kemis doglan çagalar barada beýleki
körpejelere garanyňda has köp alada emeli we üns bermeli bolýar.
Bir-iki aýlap ulalmaýan çaganyň iýmitinde kemçilik bar bolmagy
ahmaldyr. Belki, ony has ýygyrak emdirmeli ýa iýmitlendirmelidir.
Çaganyň saglygynyň ýaramazlaşýan bolmagy hem ahmaldyr,
mundanam habardar bolmak gerek. Belki, iýmit iýende çaga özüne
has köp ünsüň berilmegini isleýändir. Herhal, bu ýagdaý
howatyrlanmaga esas berýär, şol sebäpdenem ata-eneler we
lukmanlar bu zatlaryň ugruna näçe ir çyksalar, şonça-da gowudyr.
Iýmit-suwy kem çagalar dessine horlanmak bilen bolýar. Olaryň
el-aýagy, beýleki synalary öte çişýär. Tejribeli lukman iýmit
ýetmezçiliginiň ýiti alamatlaryny dürs anyklamagy başarmalydyr,
munuň üçin çaganyň boýuny, agramyny çekmek, şeýle-de
ýörite ölçeg lentasynyň kömegi bilen çaganyň egnini ölçermek,
aýaklarynyň çişini barlamak ýaly usullary geçirmek hökmandyr.
Öte horugan çagany diňe hassahanada dolulygyna bejerip bolýar.
Bejergi çaganyň ýagdaýyndan ugur alnyp bellenilýär we birnäçe
tapgyrda hassahana şertlerinde ýörite iýmit bellenilip geçirilýär.
Ýörite taýýarlanylan önümi hem kabul etmäge mejaly bolmadyk,
alty aýa ýetmedik ýa-da saglygynda beýleki düýpli näsazlyklar bolan
çagalara has düýpli bejergi gerek bolýar. Şeýle ýagdaýlarda haýal
etmän, hassahana ýüz tutmalydyr. Diňe şol ýerde ýarawsyz çaga
gije-gündiziň dowamynda degerli gözegçilik edilip, onuň janyny
halas edip bolýar.
Horugan çagalar beýlekilere garanyňda has üşek bolýar, şol
sebäpdenem olary ýylyrak ýerde saklamak gerek. Howanyň
sowugrak ýerinde şeýle çaganyň gapdalynda ene-atasy ýa-da
terbiýeçisi ýatmalydyr, olaryň ikisiniň hem üstüni ýorgan bilen
örtmeli, şunlukda çaganyň üsti oňatja ýapylmalydyr.

Elbetde, horlanan çagalary goşmaça iýmit bilen bejermek esasy
orunda durýar, emma emýän çagalary bejergi döwründe ene
süýdünden kesmek asla bolmaz. Ene süýdi hemme wagtda-da bolşy
ýaly, çaganyň janyna şypa, derdine emdir. Şol sebäpdenem goşmaça
iýmit bilen ene süýdüni ýakyndan utgaşdyrmak zerurdyr.

ylyň-ýylynda dünýäde taýýar sanjymlary
geçirmek arkaly öňüni alyp bolýan howply
ýokanç kesellerden müňlerçe çaga
ýogalýar.
Biziň ýurdumyzda gyzamyk, gyzylja, hapgyrtma,
gökbogma, difteriýa, bürmä, poliomiýelite,
wirusly gepatitiň B görnüşine, inçekesele we Hib
ýokanjyna garşy sanjymlar geçirilýär.
Öňüni alyş sanjymlary doly hem-de wagtynda
alan çagalar bu kesellerden goragly bolýar.
Sanjym edilmedik ýagdaýynda bu agyr sökellikler çaganyň maýyp ýa-da heläk
bolmagyna getirip bilýär. Şol sebäpdenem her bir çaga jana howply ýokanç kesellerden
goraýan sanjymlary almaga haklydyr.
Her bir körpeje — gyz ýa-da oglan bolsun, tapawudy ýok — keselleriň garşysyna
sanjymlaryň hemmesini almalydyr. Körpejä bir ýaşaýança edilýän sanjymlaryň ähmiýeti
has-da uludyr. Göwreli aýallaryň hem bürmeden goraýan sanjymy wagtynda we kadaly
almagy zerurdyr. Bu çäre onuň özüni we dünýä inderjek çagasyny agyr howply ýokanç
kesellerden gorar.
Her bir ene-ata kesellere garşy sanjymlaryň zerurlygyna düşünmelidir we sanjymlary
geçirmegiň kadasynyň pugta berjaý edilmegini gazanmalydyr.
Ene-atalar we terbiýeçiler horugan körpejä-de, çaganyň sähelçe nähoşlan wagty oňa
degişli sanjymlaryň edilýändigini we munuň howpsuzdygyny bilmelidirler.

Immuno–öňüni alyş çäreleri möhüm çäredir. Her bir çaga maslahat berilýän sanjym
çäreleriň doly toplumyny doly, wagtly-wagtynda hem kadaly almalydyr. Körpejäni
ýaşlykdan howply kesellerden goramak zerurdyr, aýratyn hem çaga iki ýaşaýança sanjym
çärelerini geçirmäge uly üns bermelidir. Her bir ata-ene, terbiýeçiler tejribeli lukmanyň
berýän maslahatlaryny pugta öwrenmelidir we keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny
geçirmegiň tertibini bilmelidir.
Immuno -öňüni alyş çäreleri howply keselleriň birnäçesinden goraýar. Sanjym
almadyk çaga bu kesellere ýoluganda sanjym goragy berjaý edilenlere garanyňda has ejiz
bolýar, gaýryüzülmelere sezewar bolýar, igleýär we hatda heläk bolup hem bilýär.
Sähelçe nähoşlan, saglygy gowşak, sähel horugan çagalara sanjym edilýändir.

4.

Her bir adama sanjym edilende täze şpris ulanylmalydyr. Bu şert bir adama bir gezekde
dürli-dürli öňüni alyş sanjymy geçirilende hem gaýrygoýulmasyz talap bolup durýar.
Adamlaryň üýşen ýerinde ýokanç keseller tiz ýaýraýar. Şol sebäpden hem ilatyň has köp
oturymly ýerinde, bosgunlaryň üýşen nokatlarynda, tebigy heläkçilik bolan ýerlerde
adamlar, ilkinji nobatda çagalar howply ýokançlara, ilki bilen gyzamyga garşy sanjym
almalydyr.
Çaganyň (uly adamyň) alýan sanjymlarynyň ýörite kartasy her gezek kesele garşy sanjym
geçirilende lukmana hökmany ýagdaýda görkezilmelidir.

Immuno-öňüni alyş çäreleri çaga saglygy üçin aňrybaş
zerurdyr. Her bir çaga hödürlenýän öňüni alyş sanjymlar
toplumyny tutuşlygyna almalydyr. Özem bu çäre çaga iki
ýaşaýança geçirmelidir. Her bir ene-ata tejribeli lukmanyň
keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny almagyň we bes etmegiň
tertibi dogrusynda berýän maslahatlaryny pugta berjaý
etmelidir.

Keselleriň öňüni alyş sanjymlary çaga näçe ir edilse, şonça-da
gowudyr. Her bir bäbek maslahat berilýän sanjym çäreleriniň ählisini
geçirmelidir. Käbir kesellerden doly goranmak üçin sanjymlary
gaýta-gaýtadan geçirmeli bolýar. Her bir çaga sanjymlaryň doly
toplumyny almalydyr.
Çagany ömrüniň ilkinji ýylynda we ondan hem soň howply
kesellerden goramak üçin edilmesi zerur hasaplanýan keselleriň
öňüni alyş sanjymlary geçirilýar. Olar görkezilen ýaşda edilende,
peýdasy has hem uly bolýar

Täze waksinalaryň peýda bolmagy we giňden ýaýramagy bilen,
waksinalar dünýäniň hemme ýurtlary üçin hödürlenýän sanjymlaryň
sanawyna girizilýär. Emma käbir ýurtlarda başga ýerler üçin asla
mahsus bolmadyk keseller hem duş gelýär, olardan goranmak üçin
ýörite sanjym waksinalary işlenip taýýarlanylýar.
Ata-eneler we saglygy goraýyş işgärleri aýratynlykda alnan ýer üçin
göz öňünde tutulan immuno-öňüni alyş çäreleriniň tertibini pugta
berjaý etmelidirler.
Eger-de çaga ömrüniň birinji we ikinji ýylynda göz öňünde tutulan
sanjymlary almadyk bolsa, olary mümkin boldugyça tiz geçirmelidir.
Bu iş şu ugurda yglan edilýän ýörite giň gerimli çäreleriň çäklerinde
geçirilip bilner.
Käbir ýurtlarda çaga bir ýaşandan soň sanjymlaryň goşmaça
dozalaryny ýa-da “buster-dozalaryny” almak maslahat berilýär.
Munuň özi edilen sanjymyň täsirini artdyrýar we gorag ukybyny
ýokarlandyrýar.

Immuno-öňüni alyş çäreleri çagany agyr keselleriň
köpüsinden goraýar. Sanjym edilmedik çaga dürli, şol sanda
maýyplyga we heläkçilige getirip bilýän kesellere ýolugyp
bilýär.

Sanjymlar çagany iň bir howply kesellerden goraýar. Sanjymlary
beýleki çagalar bilen bilelikde kemis doglan çagalar hem almalydyr.
Çaga waksinany damja görnüşinde ýa-da sanjym bilen hem alyp
biler.
Sanjym belli bir kesele garşy immunitetiň emele gelmegine ýardam
berýär. Sanjym geçirilmedik çaga gyzamyk, ýalan bokurdak çişmesi
ýa-da ölüme getirip biljek gaýry keseller bilen keselläp we olardan
ýogalyp bilýär. Şol kesellerden gutulan çaga haýal ösýär, ol hatda
maýyplyga uçrap hem bilýär. Şeýle çagalar soň iýmit ýetmezçiligi
ýa-da başga kesellerden heläk bolýarlar.
Iglemä, akyl ýetmezçiligine, kerlige we körlüge getirip biljek
gyzamyga garşy sanjym ähli çagalara hökmany edilmelidir. Çaga
gyzamygyň ýokuşanlygynyň alamatlary şulardyr: gyzgynyň ýokarlanmasy
we üç günläp pese düşmän saklanmagy, örgüniň peýda bolmagy,
şeýle-de üsgülewük, burundan suwuň akmasy, gözleriň gyzaryp
bulaşyp durmasy. Çaga gyzamykdan heläk bolup hem bilýändir.
Ähli çagalara poliomiýelitiň damjasyny bermek zerurdyr. Keseliň
alamatlary: el-aýagyň barmaklarynyň uçlarynyň hereketsizlige
uçramagy. Poliomiýelit bilen kesellän çagalaryň 200-den biri ömürlik
maýyp bolup galýar.

B gepatitiniň ýaýran ýurtlarynda öz wagtynda sanjym almadyk
çagalaryň 100-den 10-sy ömürlik ýokançly bolup galýarlar. B gepatiti
bilen ýokançly çaga howp töwekgellikli topara girýär, sebäbi
ulalansoň onda bagyr çişiniň döremegi mümkindir.
Käbir ýurtlarda Haemophilus in uenzae B (Hib) dörediji tarapyndan
ýüze çykýan öýken çişmesi köp çagalaryň ölmegine getirýär. Şeýlede Hib döredijili meningit keselini ýüze çykarýar. Bu kesel çagalar,
esasanam, iki ýaşyna çenli körpeler üçin iň howply keseldir. Öz
wagtynda edilen sanjym çagany köp keselden goraýar.
Bäş walentlik (5-si birde bolan) we özünde AGDB, şeýle-de B gepatiti
we Hib ýokanjyna garşy waksinalaryny özünde jemleýän sanjym
waksinasy dünýä ýurtlarynda Immuno-öňüni alyş çäreleri boýunça
işlenip taýýarlanýan milli maksatnamalarda has giňden ulanylýar.

Maýyp, ýeňil kesellän ýa-da iglän çagalara-da sanjymlar
edilmelidir.

Käbir ene-atalar öz çagasynda üsgülewügiň, gyzgynynyň,
sowuklamanyň, içgeçmäniň ýa-da gaýry keselleriniň ýüze
çykandygyny bahanalap, öz çagasyny sanjymdan alyp galýarlar.
Çala ýarawsyzlygy bolan çagada lukmanyň görkezmesi bilen
sanjyma rugsat edilýändigini ene-atalar ýatda saklamalydyr.
Sanjymdan soň çaganyň gyzgynynyň galmagy, endamyna örgüniň
örmegi, sähelçe ýüze çykmagy mümkindir. Bu adaty ýagdaý. Çagany
köpräk emdiriň ýa-da oňa köpräk suwuklyk içiriň, oňat iýmitläň. Eger
çaganyň gyzgyny gaýtmasa, ony lukmana görkeziň.
Iglän çaga üçin gyzamyk has hem howpludyr. Kemis doglan ýa-da
iglän çagalara gyzamyga garşy sanjym edilmegi has-da möhümdir.

TSG we DSM-niň hereket edýän buýrugyna laýyklykda
meýilnama boýunça düzüminde bürmä garşy anatoksini
bolan AGDB, ADB, ABD-M sanjymlar geçirilýär.

Sanjym etmek üçin bir gezeklik şprisler ulanylmalydyr.
Siz bu şertiň gyşarnyksyz berjaý edilmegini talap
etmäge hukuklysyňyz.

Eger-de, iňňe ýa-da başga bir gural dogry zyýansyzlandyrylmadyk
bolsa, onda ol ýaşaýşa howp salýar. Hat-da bir maşgalanyň agzalary
hem aýratyn iňňedir şprisden peýdalanmalydyrlar, şeýle edilmese
olar ölüm howply keseli geçirijiler bolup biler.

Adamlaryň köp ýygnanan ýerinde ýokanç keseller basym
ýaýraýar. Kynçylykly ýagdaýlarda, köpçülik bolup ýaşaýan
çagalara sanjym, esasanam, gyzamyk sanjymy öz wagtynda
hem hökmany suratda edilmelidir.

Adamlaryň öý-öwzaryny taşlap gitmeli bolýan adatdan daşary
ýagdaýlary ýokanç keselleriň ýaýramagyna getirýär. Şonuň üçin
şeýle ýagdaýa düşen 12 ýaşa çenli çagalaryň hemmesine sanjymlar,
esasanam, gyzamyga garşy sanjym edilen bolmalydyr. Munuň ýaly
immuno-öňüni alyş çäreleri bir gezeklik iňňeler we şprisler bilen
ýerine ýetirilmelidir.
Çaga hapaçylykda ýaşaýan we iglän halda gyzamyk has-da howply
bolýar.
Gyzamyga çalymdaş keselleriň hemmesi örän çalt ýaýraýar.
Gyzamyk bilen kesellän çaga başga çagalardan aýrybaşgalanyp,
lukman gözegçiliginde saklanmalydyr.
Köplenç ýagdaýda gyzamygyň örän agyr görnüşli içgeçmä
ýazýandygyny unutmaň.

edyin kesellerin önü ni alyş sanjymlarynyn
tertibi

Önüni alyş sanjymlarynyn görnüşleri

Wirusly gepatitin B görnüşine garşy

1nçekesele garşy
Poliomijelit keseline garşy
Gökbogma, difterija, bürme keselleri ne,
wirusly gepatitin B görnüşine, Hi b jokanjyna
garşy

Poliomijelit keseline garşy
Gökbogma, difterija, bürme keselleri ne,
wirusly gepatitin B görnüşine, Hi b jokanjyna
garşy

Poliomijelit keseline garşy
Gökbogma, difterija, bürme keselleri ne,
wirusly gepatitin B görnüşine, Hi b jokanjyna
garşy

Poliomijelit keseline garşy

Poliomijelit keseline garşy
Difterija, bürme kesellerine garşy
Gyzamyk, hapgyrtma, gyzylja kesellerine garşy
1nçekesele garşy
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Difterija, bürme kesellerine garşy
Difterija, bürme kesellerine garşy

ömri goramak üçin nesihatlar
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\ÇGEÇtAE

çgeçme – kiçi ýaşly çagalaryň heläk
bolmagyna getirýän sebäpleriň arasynda
öýken sowuklamasy keselinden soň ikinji
orunda durýar. Dünýäde ýylyň ýylynda bäş
ýaşamadyk çagalaryň arasynda bu kesel bilen
kesellemäniň millionlarçasy bellige alynýar.
Ululara garanyňda, çagalar bu keseli has agyr
geçirýärler. Çaganyň bedniniň suwy gidip, ol
igleýär hem gaýryüzülmelere sezewar bolýar.
Içgeçme hapaçylyk ýokançlary, aýratyn hem nejasatlarda saklanýan ýokançlar arkaly
ýaýraýar. Bu ýagdaý nejasatlaryň kadaly zyýansyzlandyrylmaýan, gigiýena kadalarynyň
bolmalysy ýaly berjaý edilmeýän, arassa agyz suwunyň ýetmezçilik edýän ýa-da
çagalaryň ene süýdi bilen emdirilmedik ýagdaýynda has köp ýüze çykýar.
Alty aýlyga çenli diňe enesini emýän we degişli öňüni alyş sanjymlaryny wagtlywagtynda, kadaly alýan çagalarda ýiti içgeçme seýrek ýüze çykýar. Içi geçýän çagalara
dürli suwukluklary has köp bermeli, olary ýygy-ýygydan iýmitlendirip durmaly.
Gapdalyndan çaga Regidron erginini bermeli.
Maşgala we jemgyýetçilik, häkimýet we döwletara guramalary içgeçme keseliniň
döreýşi, geçişi, onuň irki tapgyrda öňüni almagyň zerurlygy we bu keseliň ýaýramagyna
getirýän şertleri aradan aýyrmak baradaky maglumatlary giňden ýaýratmakda öz
tagallalaryny birleşdirse, uly öňegidişlikleri gazanyp bolar.
Agzybirlikli hereket edilende içgeçmäniň öňüni alyp bolýandyr, şeýlelikde çagalaryň
ömrüni, saglygyny goramak, sagdyn we kadaly ösmek babatdaky hukuklaryny doly
berjaý etmäge oňyn mümkinçilikler döreýär.

Içgeçmä ýolugan körpejäniň bedeniniň suwy gidýär, bu bolsa çagany heläk edýär.
Içgeçme bilen kesellän wagty çaga ýeterlik mukdarda suw berip, wagtly-wagtynda
iýmitlendirmek zerurdyr.
Eger-de çaga 1 sagadyň dowamynda birnäçe gezek täret edip, ol hem suwuk we gan
gatyşykly bolsa, onda bu ýagdaý çaga üçin örän howpludyr. Haýal etmän lukmana ýüz
tutuň.
Çaga ene süýdi bilen kadaly iýmitlendirilse, onda içgeçme bilen keselleme howpuny
peseldýär.
Içgeçme bilen näsaglan çagany wagtly-wagtynda iýmitlendirip durmalydyr. Sagalyş
döwründe, şeýle-de ondan soňky iki hepdäniň dowamynda çagany iýmitlendirmegi
goşmaça bir gezek köpeltmeli.

Içgeçme sebäpli çaganyň synalary suwsuz horugan bolsa, onda oňa lukmanyň
görkezmesi esasynda diňe Regidron erginini bermelidir. Içgeçmä garşy başga derman
serişdeler, adatça oňat netije berenok, olaryň käbirisi bolsa tersine, zyýan edip, keseli
agyrlaşdyryp hem bilýändir.
Içgeçmäniň öňüni almak maksady bilen nejasatlaryň hemmesini hajathanada ýok etmeli
ýa-da gömmeli.
Gigiýena kadalaryny berjaý etmegiň özi hem içgeçmeden gorap biler. Hajathanadan
soňra we çaga iýmit bermezden öň, eliňizi sabyn bilen ýuwuň!

Içgeçmede çaganyň bedeniniň suwy gidýär. Bu ýagdaý
uzaklaşdyrylsa, onuň heläk bolmagyna-da getirip biler.
Içgeçmä uçran çaga ýygy-ýygydan suw bermeli hem köpräk
iýmitlendirmelidir.

Eger çaga bir günüň dowamynda üç gezekden köp suwuk täret
etse, diýmek ol içgeçme bilen näsaglandyr. Suwuk täretiň has
ýygjamlaşmagy çaganyň ýagdaýynyň agyrdygyny aňladýar. Şeýle
ýagdaýda körpejä suwy köp beriberseň, onuň ýagdaýy beterleşýär
diýen pikir hem bar. Emma bu beýle däl. Içgeçme wagty we ondan
soň çaga suwy mümkin boldugyça köp bermeli, munuň özi çaganyň
synalarynyň suw öwezini dolmaga ýardam berýär.
Içgeçmä ýolugan çaga şu zatlary içirmek peýdaly:
Ene süýdi (adatdakysyndan 1 gezek artyk emdirmeli);
Dürli çorbalaryň suwuny;
Tüwi suwuny;
Täze ir-iýmiş şirelerini;
Sähelçe şeker atylan çaý;
Arassa çeşme suwuny. Zerur bolsa suwy gaýnatmaly we süzmeli;

Regidron erginini görkezmesine görä taýýarlamaly.
Ejesini emýän çaganyň suwy köp ýitirmezligi üçin ony ýygy-ýygydan
emdirip durmaly. Içi geçýän çagalara her suwuk täretden soň şu
aşakda görkezilen mukdarda regidron erginini goşmaça berip
durmaly:
2 ýaşyna çenli çagalara uly bulguryň ýarysy ýa-da dörtden bir
bölegi (50-100 ml.);
2 ýaşly we ondan uly çagalara uly bulguryň ýarysy ýa-da dolusy
(100-200 ml.).
Ergini arassa bulgurjykdan içiriň. Çaga hiç wagt çüýşejikden suw
bermäň. Çüýşejigi aňrybaş arassa edip ýuwmak kyn, içgeçmäniň
döremegi üçin bolsa sähelçe hapaçylyk hem ýeterlikdir. Çaga
gaýtarýan bolsa, 10 minut garaşyp, ýene-de oňa az-azdan
owurtladyp suw içirmeli.
Goşmaça suwuklygy çaga tä sagalýança beriň.
Adatça içgeçme üç-dört günden geçýär. Ol 3 günden köpe çekse,
haýal etmän lukmana ýüz tutuň.

Eger çaga bir sagadyň dowamynda birnäçe gezek täret etse
we täreti suwuk, gan gatyşykly bolsa, bu ýagdaý çaganyň
janyna howply bolup biler .Şeýle ýagdaýda haýal etmän
lukmana ýüz tutmak gerek.

Eger-de çaga:
Bir ýa-da iki sagadyň dowamynda birnäçe sapar suwuk täret etse;
Täreti gan gatyşykly bolsa;
Ýygy-ýygydan gusup-gaýtarýan bolsa;
Gyzgyny galsa;
Ýygy-ýygydan suw içesi gelip dursa
Suwy asla içesi gelmese;
Işdäsi gaçsa;
Gözi içine çöken ýaly bolsa;

Ysgynsyz we hemişe irkilýän bolsa;

Ýokarda ady agzalan alamatlaryň iň bolmanda biri bar bolsa, onda
haýal etmän lukmanyň kömegi berilmelidir. Çaga Regidronyň
erginini diňe instruksiýa boýunça taýýarlap içirip başlamaly.
Içgeçme keselleriniň ýaýramagynyň öňüni şu çäreler
bilen alyp bolýar:
a) nejasatlar dolulygyna hajathanalarda ýok edilmelidir ýa-da
gömülmelidir;
b) eliňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň;
c) arassa, saglyga howpsuz suwy içiň;
d) azyk önümleriniň ählisini ýyly suwda pugta ýuwuň!

Ene süýdi içgeçme bilen näsaglan çaga iň gowy iýmitdir. Ol arassa,
siňňitli bolmak bilen kesel döredijilere garşy göreşmäge kömek
berýär. Diňe enesini emýän çaganyň içgeçme bilen kesellemegi örän
seýrekdir.
Ene süýdi bedeniň suwsuzlygynyň, çaganyň iglemeginiň öňüni
almaga, bedeniň suw öwezini dolmaga kömek berýär. Käwagt
enelere içi geçýän çagany seýregräk emdirmeli diýip maslahat
berýärler. Bu nädogrydyr. Tersine, şeýle ýagdaýda çagany ýygyýygydan emdirmelidir.

A witamini bilen baýlaşdyrylan önümleri iýmite köpräk goşmak
içgeçmaniň ýüze çykmak töwekgelligini aradan aýyrýar.
A witamini ene süýdünde, bagyrda, balykda, süýt önümlerinde,
mämişi we sary reňkli miwelerde hem-de gök ýaprakly
gök önümlerde köp bolýar.

Çaganyň kesellän wagty onuň agramy çalt kemelip ugraýar we ol
igleýär. Näsaglan çaga onuň iýip-içip biläýjek zatlarynyň hemmesini
bermeli. Iýmit oňa içgeçmäni ýeňmäge hem-de bedeniň işini çalt
dikeltmäge kömek eder.
Kesellän çaganyň işdäsi gaçýar, ol köp gusup-gaýtarýar, şonuň üçin
hem oňa bir zat iýdiräýmek kyn bolýar. Eger çaga alty aýlyk ýa-da
ondan ulurak bolsa, onda ene-atasy ýa-da ýakynlary ony mümkin
boldugyça ýygy-ýygydan iýmitlendirmäge çalyşmaly, oňa az-azdan
ýumşak üwelen işdä ýakyn iýmitleri ýa-da onuň gowy görüp iýýän
zatlaryny bermeli. Iýmit duzly bolmaly däldir.
Içi geçýän çaga şu zatlary iýdirmek peýdalydyr. Olar: ýarmalardan
we kösüklilerden taýýarlanan ýumşak üwmeçler, balyk, gowy

gaýnadylan et, ýogurt we miwelerdir. Ýarma we gök önümlere
bir-iki çaý çemçe ösümlik ýagyny goşmaly. Iýdirilýän iýmit her sapar
täze taýýarlanmalydyr, çagany 1 günüň dowamynda 5-6 gezek
iýmitlendirmelidir.
Şeýdilende ýitirilen energiýanyň öwezi dolunýar we çaga sagalýar.

Içgeçmäniň garşysyna peýdalanylýan däri-dermanlaryň köpüsiniň,
adatça, çaga içgeçmesinde nepi degenok, olaryň käbirisi bolsa,
tersine, zyýan ýetirip hem bilýärler.
Adatça, içgeçme birnäçe günüň dowamynda bejerilýär.
Beden suwlarynyň azalmagy, ýokumly maddalaryň öweziniň
dolunmazlygy, çaganyň iglemegine getirýär, bu bolsa örän howply
ýagdaýdyr.
Hiç bir ýagdaýda lukmanlaryň bellemedik derman serişdelerini,
antibiotiklerini ýa-da başga derman serişdelerini çaga özbaşdak
bermäň!
Mümkin boldugyça köp suwy we Regidrony diňe instruksiýa
boýunça garyp çaga içirmelidir. Bu bolsa içgeçmede iň netijeli
bejergidir.
Eger sizde Regidron ergini bolmasa, 1 litr arassa suwa 4 çaý
çemçesi şeker, ýarym çaý çemçesi iýmit duzuny goşuň. Içgini
taýýarlanyňyzda örän ünsli boluň, sebäbi şekeri köp atsaňyz
içgeçmäni güýçlendirersiňiz, duzuň köplügi bolsa beden üçin
peýdaly däldir.

gowy

Nejasatlaryň hajathanada ýok edilmegi ýa-da gömülmegi
içgeçmäniň öňüni almagyň ilkinji şertidir.

Eger-de azyk önümlere, gap-çanagyň, eliňiziň üstüne ýa-da öýdäki
arassa suwa haýsy ýol bilen hapa düşen bolsa, onda çaga ýa-da uly
adam içgeçme bilen keselläp bilmegi mümkin. Siňekler hem ganly
içgeçme keselini (dizenteriýany) tiz ýaýradýarlar. Şonuň üçin iýmitiň
we suwuň üsti hemişe ýapyk saklanmalydyr. Ýaňy bolan bäbekleriň
hem çagalaryň täretinde içgeçmäni ýaýradyjylar bardyr, şol
sebäpden-olar howpludyrlar. Eger-de, çaga hajathanada ýa-da
aýaga tutulýan gapda täret etmeýän bolsa, onda onuň nejasatyny
derrew hajathana dökmeli ýa-da äkidip gömmelidir. Hajathananyň
tämiz saklanmagy çagany içgeçme bilen kesellemekden gorar.
Eger-de golaýda hajathana ýok bolsa, onda çagalar hem ulular täret
etmäge öýden, oýnalýan meýdançalardan we suw çeşmesinden
daşrakda tärete oturmalydyr, nejasatlaryň üstüne bolsa hökmany
suratda gum sürülmelidir.
Hajathanalar ýok hojalykda olary gurmagyň ugruna çykylmalydyr.
Suw çeşmeleri nejasatlaryň düşmeginden pugta goralmalydyr.

Hajathanadan çykylanda eliňi sabyn bilen ýuwmaly. Çaga täretinden
soň ýuwundyrylandan soň, çaga emdirilmezinden öň hem
gigiýenanyň kadalary berjaý edilmelidir.
Köplenç çagalar agzyna barmagyny salýarlar, şonuň üçin hem
öýüň içini we howlyny tämiz saklamak zerurdyr, çagaňyza
iýmitlenmezden öň ellerini sabyn bilen ýuwmagyny endik etdiriň.

Mundan başga-da, içgeçmeden gorap biljek beýleki arassaçylyk
kadalaryny hem bilmek gerek:
Iýmiti iýilmezden öň taýýarlamaly. Iýmit galyndylarynda içgeçmä
getirýän bakteriýalar köpelip bilýändir. Yssyda iki sagadyň
dowamynda sowadyjydan daşarda saklanylan iýmiti iýmek
howpludyr.
Keseliň siňekler tarapyndan ýaýradylmagynyň öňüni almak
üçin iýmit galyndylarynyň agzy açyk gapda saklanylmagyna ýol
berilmeli däldir we olar gömülmelidir.
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sgülewük, dümew, bogaz sowuklamasy,
burundan suwuň akmasy – bular çaga tiztizden ýolugýar we bir göräýmäge ululary
üýtgeşik alada goýmaýar.
Emma käbir ýagdaýlarda bu näsazlyklar has
agyr keselleriň: öýken sowuklamasynyň,
inçekeseliň başlanmagynyň alamatlary bolup
bilýändir.
öýken sowuklamasy keselinden ýogalýan çagalaryň sany AIDS-den, gyzzyrmadan
we gyzamykdan heläk bolýanlaryň bilelikde alnan görkezijisinden hem agdyklyk
edýändigini bellemek gerek. Her ýylda bäş ýaşa çenli ýogalýan çagalaryň
dem alyş ýollaryna düşýän ýokançlar zerarly ýüze çykýan keselden heläk bolýar.
Her bir gyz we oglan ýokary hilli saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmaga, islendik
keseliniň, şol sanda dem alyş ýollary keselleriniň gijikdirilmän ýüze çykarylmagyna we
dolulylygyna bejerilmegine hukuklydyr.

Üsgürýän ýa-da sowuklamasy bar çagany ýylyrak ýerde saklap, oňa mümkin boldugyça
köp suw içirmeli we siňňitli iýmitlendirmeli.
Käwagt üsgülewük bilen sowuklama has agyr keselleriň başyny başlaýar. Dem alşy
kynlaşan çaganyň öýken sowuklamasy bilen kesellemegi ýa-da onuň öýkeninde haýsy-da
bolsa beýleki bir ýokanç keseliň bar bolmagy mümkin. Şeýle ýagdaýlarda haýal etmän,
körpejäni lukmana görkeziň.
Çagany iň bolmanda ilkinji alty aýda enesiniň emdirmegi körpejäniň öýken sowuklamasy
bilen kesellemeginiň öňüni alýar. Çaga sagdyn bolar ýaly, onuň iýmitiniň kadaly hem
siňňitli bolmagy, şeýle-de körpä hemme sanjymlaryň kadaly edilmegi barada aladalanyň.

Eger çaganyň üsgülewögi uzaga çekse, haýal etmän lukmana ýüz tutuň.

Çilim çekilýän ýerde çaganyň we göwreli aýalyň bolmagyna ýol bermäň, ajy tüsse olaryň
saglygyna zeper ýetirýär.

Dünýä ýaňy inen bäbekler we kiçijik çagalar guşuň kölegesinden
üşeýär diýleni, ýagny sähel salkynlykda sowuklaýarlar. Şonuň üçin
çagany ýyly ýerde saklamaly.
Eger çaga üsgürse ýa sowuklan bolsa, onuň burnundan suw aksa,
ýöne dem alşy kadaly bolsa, onda ony däri-dermansyz öýde hem
bejerip bolýar. Ony ýyly ýerde ýatyryň (aşa ýyly ýerde saklamakdan
gaça duruň), köpräk çaýdyr, miwe şiresini içiriň, siňňitli iýmit beriň.
Dermanlary diňe lukmanyň görkezmesi bar bolsa içiriň.
Eger çaga gyzdyrýan bolsa, onuň bedenini ýumşajyk sürteç (gubka)
bilen süpürmeli, bu gyzgynyň birbada peselmegine getirýär.
Gyzzyrma keseli ýaýran ýurtlarda gyzgynyň ýokarlanmagy howply
alamat hasaplanýar. Gyzdyrýan çagany lukmana görkezmek
zerurdyr. Eger çaga üsgürýän ýa-da sowuklan bolsa, onuň burnuny
ýygy-ýygydan, ylaýta-da, iýmitlenmezinden ýa-da ýatmazyndan öň
arassalap durmaly. Howply usullary ulanmakdan gaça duruň.
Üsgürýän ýa-da sowuklan wagty çagany emdirmek kyn bolýar.
Emma ene süýdi kesellere garşy göreşmäge we çaganyň ösmegine
kömek edýär, şonuň üçin çagany emdirmäni dowam etmeli. Eger

çaga emip bilmeýän bolsa, onda süýdi sagyp, çaga bulgurda
bermeli. Emmeýän çaga suwy we iýmiti boldugyça köpräk
bermeli. Sagalandan soň hem, bir hepdäniň dowamynda çagany
iýmitlendirmegiňizi adatdakysyndan iň bolmanda, bir gezek
artdyryň. Çaganyň agramy öňki kaddyna gelende, ol doly sagaldy
diýip hasaplanýar.
Üsgülewük bilen dümew örän çalt ýaýraýar. Üsgürýän we sowuklan
adamlar hiç haçan çaganyň golaýynda üsgürip-asgyrmaly däldirler.
Uzaga çeken agyr üsgülewükden ejir çekýän çagany haýal etmän
lukmana görkezmek zerurdyr, çünki beýle çagada inçekeseliň ýa-da
öýkene düşen ýokanç keseliň bolmagy ahmaldyr.
Inçekesel – howply we agyr keseldir, ol adamyň öýkenini zaýalaýar
we janyna ölüm howpuny salýar. Maşgalada we terbiýeçiler
tarapyndan şu aşakdaky şertler berjaý edilende, inçekeseliň öňüni
alyp bolýar:
çaga doly we wagtly-wagtynda sanjymlar geçirilmelidir – BSŽ
sanjymy inçekeseliň käbir görnüşinden belli bir derejede
goraýandyr;
sagdyn adam inçekesele ýolugan, üsgürende gakylygynda gan
bolan adamdan ätiýaç bolmalydyr.
Eger-de çagada inçekesel ýüze çykarylsa ony degişli hassahana
ýerleşdirmeli we bejergini doly almaly.

Käwagt üsgülewük bilen sowuklama has agyr keselleriň
başyny başlaýar. Dem alşy kynlaşan çaganyň öýken
sowuklamasy bilen kesellemegi ýa-da onuň öýkeninde
haýsy-da bolsa beýleki bir ýokanç keseliň bar bolmagy
mümkin. Şeýle ýagdaýlarda haýal etmän körpejäni lukmana
görkeziň.

Adaty sowuklama ýa-da dümew, üsgülewük, bogaz sowuklamasy
we burundan suwuň akmasy dermansyz bejerilýär. Emma käwagt
bu alamatlar öýken näsazlygyň netijesi hökmünde bolmagy
mümkin we bu ýagdaýda antibiotikler bilen bejergi almaly bolýar.
Antibiotikler bilen bejergi alnanda, lukmanyň görkezmeleri pugta
berjaý edilmelidir.
Çagalaryň birnäçesiniň öýken sowuklamasy wagtynda bejerilmän
heläk bolýan ýagdaýlary duşýar. Çünki olaryň ene-atalary we
hossarlary ol keseliň näderejede howpludygyny göz öňüne
getirmeýärler we lukmana ýüz tutmagyna parhsyz garaýarlar.
Eger-de:
Ene-atalary we hossarlary dem almagyň kynlaşmagynyň howply
alamatdygyny, şeýle ýagdaýa düşen çaga gaýrygoýulmasyz
lukmançylyk kömeginiň gerekdigini bilseler;
Çaganyň ene-atalary we hossarlary lukman kömegini sorap nirä
ýüz tutmalydygyny bileninde;
Lukman kömegi we gymmat bolmadyk antibiotikler hemişe
elýeterli bolanynda millionlarça çagalaryň janyna agyr howp
abanmazdy.
Aşakda görkezilen alamatlaryň ýekejesi ýüze çykan ýagdaýynda
çagany haýal etmän hassahana ýa-da lukmanyň ýanyna getirmeli:
Çaganyň burnundan dem almasy kyn bolup, ol agzyny açýan
bolsa;
Howany içine çekende çaganyň aşgazany ýokaryk-aşak süýşýän
ýaly gursagynyň aşaky bölegi gysylýan bolsa; döş kapasasynyň
aşaky bölegi içine çekilse;
Çaga iki hepdeläp üsgürýän bolsa;
çaganyň enesini emmesi ýa-da suw içmesi kynlaşsa;
çaga ýygy-ýygydan gusup-gaýtarýan bolsa.
Çagada ukusyzlyk ýa-da örän biynjalyklyk bolsa.

Çaganyň azyndan 6 aýa çenli enesini emmegi – öýken
sowuklamasyna garşy iň oňat goragdyr. Çagalary gowy
iýmitlendirmeli we olara öňüni alyş sanjymlaryny wagtlywagtynda etmeklik hökmandyr

Ene süýdi öýken sowuklamasynyň we beýleki keselleriň öňüni alýar.
Şol sebäpli çaga ilkinji alty aýynyň dowamynda diňe ene süýdüni
emmelidir.
Bir ýaşaýança çaga hemme sanjymlary kadaly almalydyr.
Öňüni alyş sanjymlaryň edilmegi ýaş çagalarda duş gelýän agyr
kesellerden goraýar.
Çaga alty aý dolansoň ony dürli-dümen sagdyn iýmitden daşgary
ene süýdi bilen emdirmegi hem hökmany suratda dowam
etdirmelidir. Şeýdilende, körpeje sagdyn we kadaly ösmek üçin zerur
bolan peýdaly iýmit maddalaryny doly alyp bilýär. Onuň bedeni
dem alyş ýollaryna zeper salýan we beýleki ýokanç kesellerine
garşy güýji ýokary bolýar. Sagdyn iýmitlere gök we miwe önümleri
(şol sanda gök ýaprakly önümler), bagyr, süýt önümleri, balyk we
ýumurtga degişlidir.
Arassa agyz suwunyň bolmagy we gigiýena kadalarynyň doly berjaý
edilmegi dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän we beýleki ýokanç
keselleriniň, şol sanda içgeçmäniň ýüze çykmak töwekgelligini
azaldýar. Gigiýena kadalarynyň arasynda gök we miwe önümlerini
gowy ýuwmak, iýmit taýýarlanýan ýerleri tämiz saklamak, el-aýagy
sabynlap gowy ýuwmak ýaly şertler aýratyn orunda durýar.

Her bir çaga maslahat berilýän keselleriň öňüni alyş sanjymlarynyň
toplumyny dolulygyna we öz wagtynda, aýratyn hem bir we
iki ýaşynyň içinde almalydyr. Şeýdilende, çaga gyzamykdan,
gökbogmadan, inçekeselden we beýleki ýokanç kesellerden goragly
bolýar.
Her bir ene-ata we terbiýeçi çaganyň – oglan bolsun ýa-da gyz,
dürli-dümen we sagdyn iýmitlenmegi hem-de degişli sanjymlary
wagtly-wagtynda almagy barada aladalanmalydyr. Saglygy goraýyş
işgärleri ene-atalara we terbiýeçilere dürli berhizler, gigiýena
kadalaryny we immuno-öňüni alyş çärelerini berjaý etmek, şeýlede körpejäni öýken sowuklamasy ýaly agyr keselden goramak
baradaky maglumatlary berip durmalydyr.

Eger çaganyň üsgülewügi uzaga çeken bolsa, ony
haýal etmän lukmana görkezmek zerurdyr.

Inçekesel agyr nähoşlykdyr, onuň netijesinde çaga heläk bolup ýada ömürlik öýken keselli näsag bolup galyp biler. Eger-de maşgala
şu aşakdaky görkezmeleri ýerine ýetirse, keseliň öňüni alyp bolýar.
Çaga hemme sanjymlar etdirilse: BSZ sanjymy inçekeseliň käbir
görnüşlerinden goraýar;
Inçekeselli adamdan çagaňyzy çetleşdiriň.

Lukman çaga inçekesele garşy bejergi bellän bolsa, şol dermanlary
çaga özüni gowy duýan ýagdaýynda-da wagtly-wagtynda we
hemmesini, edil bellenilişi ýaly içirmek zerurdyr.

Çagalaryň we göwreli aýallaryň bar ýerinde çilim çekmek
düýbünden gadagan. Zäherli tüssäniň olaryň saglygyna
zyýan ýetirýändigini unutmaň.

Daş-töwereginde çilim çekilýän çagalar öýken sowuklamasyna ýa-da
beýleki dem alyş ýollarynyň kesellerine has köp duçar bolýarlar.
Çilim tüssesi çaga üçin dogmazyndan öň hem zyýanlydyr. Göwreli
aýalyň özem çilim çekmeli däl, çilim çekýäniň ýanynda-da bolmaly
däldir.
Käbir ýetginjekler garagollyk edip, çilim çekip görýärler. Çaga çilim
çekýänleriň arasynda köp bolsa, hemişe çilim mahabatyny görüp
dursa ýa-da temmäki önümleri oňa elýeterli bolsa ýetginjek oňa has
meýilli bolýar. Siz olary çilim çekmekden daşda durmaklyga çagyryň
we bu iş bilen meşgullanmaklygyň gowy däldigini ynandyryň.
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eselçilige uçraýan kiçi ýaşly çagalaryň
ýarysyndan gowragy iýmitiň, suwuň
ýa-da hapa eliň üsti bilen agzyna
düşýän mikroblar sebäpli nähoşlaýarlar. Kesel
döredijileriň köpüsi adamyň ýa-da haýwanlaryň
nejasatlarynda bolýar. Arassaçylygyň iň bir
ýönekeý kadalary berjaý edilende, keselleriň
köpüsiniň, hususan-da, içgeçmäniň öňüni alyp
bolýar. Hemme nejasatlar hajathanalarda ýok
edilmelidir, çagany täretinden arassalan bolsaňyz
eliňizi sabyn bilen ýuwmaly. Çagany naharlajak ýa-da nahar taýýarlajak wagtyňyz
hem şeýdiň. Haýwan tezekleriniň öýe, çaga ýöreýän ýodajyklara, guýulara,
çagalaryň oýnaýan ýerlerine düşmeli däldigini ýadyňyzda saklaň.
Hajathanalary gurmak, suw howdanlaryny goramak, hapa suwlaryň we zir-zibilleriň
doly zyýansyzlandyrylmagyny berjaý etmek köpüň işidir. Ýerli edaralar ilatyň, her
bir maşgalanyň dykgatyna elýeterli, gymmat bolmadyk hajathanalar hakynda
maglumatlary berip durmalydyrlar. Şäher ýerlerinde gymmat bahaly lagymlar we
drenaž ulgamlarynyň saz işlemegi, arassa suw bilen üpjünçiligiň bökdençsiz bolmagy,
zir-zibilleriň öz wagtynda ýygnalmagy hakynda alada edilmelidir.

Nejasatlaryň hemmesi doly zyýansyzlandyrylmalydyr. Hajathanalaryň tämiz saklanmagy
– keselden goranmagyň iň ygtybarly usulydyr.
Maşgalanyň her bir agzasy, şol sanda çagalar hem hajathanadan soň we
iýmitlendirmezden öň, şeýle-de çagany iýmitlenmezden öň ellerini sabyn bilen
ýuwmalydyrlar.
Günüň-dowamynda eliňi sabynlap ýuwmak gözde ýokanç keselleriň döremeginiň öňüni
alýar.
Diňe arassalanan suwdan ýa-da goragly çeşmelerden peýdalanyň. Suwly howuzlaryň
agzy ýapyk bolmalydyr.

Çig azyk önümleri we iýmit galyndylary saglyk üçin zyýanly bolup biler. Nahar
taýyarlananda diňe ýuwlan we üstünden gaýnag suw akydylan önümleri atyň.
Taýýar edilen iýmiti öý temperaturasynda 2 sagatdan köp saklamaň, çalt zaýalanýan we
hemme taýýar iýmitleri haýal etmän sowadyň (mümkin bolsa 5 ° C aşak).
Azyk önümleri, gap-çanak saklanylýan we iýmit bişirilýän ýerler hemişe tämiz
saklanmalydyr.
Öýden çykarylan hojalyk zyňyndylaryň howpsuz aýrylmagy daşky gurşawy arassa
saklamaklyga ýardam berer. Bu bolsa keselleriň öňüni almaklygyna kömek eder.
Aýbaşy döwründe gigiýena kadalaryny berjaý etmegiň zerurlygy has möhümdür. Munyň
üçin göz öňünde tutulan gigiýena serişdeleri her bir gyz çaga we aýal maşgala elýeterli
bolmalydyr. Olaryň her birisinde ýuwunyp-ardynmak, gerekli eginbaşyny ýuwmak hem
guratmak üçin arassa ýeriň bolmagy hökmanydyr.Ulanylan gigiýena tämizleýji serişdeleri
beýleki zir-zibiller bilen doly zyýansyzlandyrylmalydyr ýa-da ýakylmalydyr.

Nejasatlaryň hemmesini howpsuz aýyrmalydyr.
Hajathanalaryň arassa saklanmagy keselden goranmagyň iň
ygtybarly çäresidir.

Keselleriň köpüsi, şol sanda içgeçme, adamyň nejasatyndaky kesel
döredijiler arkaly ýüze çykýarlar. Şol kesel döredijiler suwa, azyk
önümlerine, ele, gap-çanaga ýa-da iýmit taýýarlanýan ýerlere düşse,
olar bedene aralaşyp, kesel döredip bilýärler.
Ilki bilen bellemeli: adamyň we haýwanlaryň nejasatlaryny
dogry we howpsuz ýok etmeklik keselleriň öňüni alýar. Adamyň
nejasatyny arassa hajathanalarda howpsuz aýyrmalydyr. Janlyjandarlaryň tezekleri öýden, ýörelýän ýerlerden, çagalaryň oýnaýan
meýdançalaryndan daşda ýok edilmelidir.
Meýdanda bolnanda ýa-da hajathana ulanmak mümkünçiligi
bolmadyk beýleki ýagdaýlarda tärete öýden, ýollardan, çaga
meýdançalaryndan we suw çeşmelerinden daşda oturmalydyr.
Nejasatlar şobada gömülmelidir.
Nejasatlaryň ählisinde, şol sanda ýaňy bolan bäbekleriňkide-de
kesel döredijiler bolýar, şonuň üçin hem olar howpludyr. Eger
çaga täreti hajathanadan, aýagy tutulýan gapdan başga ýerde
edýän bolsa, onda nejasaty şobada hajathanalara eltilip howpsuz
aýyrmalydyr ýa-da gömülmelidir.

Hajathanalary ýygy-ýygydan arassalap we zyýansyzlandyryp
duruň. Hajathanalaryň gapysy jebis ýapyk saklanmaly, içinden suw
akyp durmaly.

Elleriňi sabyn bilen ýuwmaly. Şeýdilende, kesel döredijileriň iýmitiň
üsti bilen agza düşmeginiň öňüni alýar we soguljanlardan goraýar.
Hajathanalaryň golaýynda, amatly ýerde hemişe sabyn we arassa
suw goýulmalydyr.
Täretden, şeýle-de bäbegi ýa-da çagany täretden ýuwup
arassalanandan, mal-gara seredilenden, çig önümler bilen
galtaşykdan soň eliňizi ýuwmak has zerurdyr.
Iýmit taýýarlamazdan, iýmiti bermezden we çaga iýmit
iýdirmezden öň eliňizi ýuwmagy endik ediniň. Çagalaryňyza-da
hajathanadan soň we iýmite oturmazdan öň ellerini ýuwmagy
öwrediň. Gigiýena kadalaryny berjaý etmek keselden gorar.

Çagalar köplenç barmagyny sorýar. Şonuň üçin hem çägede ýada haýwanlar bilen oýnap bolansoň, olaryň eli ýuwulmalydyr.
Çagalar köplenç soguljan keseline ýolugýarlar, bu mugthorlar ýaş
bedeniň ösmegi üçin gerek bolan ýokumly maddalary iýýärler.
Soguljanlar hem olaryň ýumurtgalary adamyň we haýwanlaryň
nejasatlarynda, peşewinde, suwuň hem topragyň ýüzünde, şeýle-de
gowy taýýarlanmadyk azyk önümlerinde saklanyp bilýär. Çagalar
hajathanalaryň golaýynda, täret edilýän ýerleriň ýanynda oýnamaly
däldirler. Soguljandyr ýumurtgalarynyň aýagyň derisinden
geçmezligi üçin, çagalar hajathanalaryň golaýynda aýakgaply
gezmelidirler.

Hapaçylygyň bar ýerinde siňek üýşýär. Olar dürli keselleri
şol sanda göz keselleri döredijileri getirip bilýär. Sagdyn gözüň
agy arassa, üsti çygly, görüjiligi ýiti bolmaly.
Eger-de çaganyň gözleri guraksy bolsa, gyzarsa, çişse ýa-da
çylpyklap duran bolsa, ony hökman lukmana görkezmeli.

Peýdalanylýan agyz suwy arassa bolsa, suw dogry saklanylsa we
oňa kesel döredijiler düşmese, maşgalada keselçilik az bolar. Zerur
ýagdaýlarda suwy gaýnadýarlar we süzýärler. Merkezleşdirilen
suw üpjünçilik ulgamy, ýerasty çeşmeler, guýular, goragly guýular
we çeşmeler – arassa suwuň esasy gorlaryny düzýär. Howatyrlyk
döredýän çeşmeleriň, kölleriň, derýalaryň, agzy açyk suw
gaplarynyň suwy hökmany suratda gaýnadylmalydyr. Suw arassa
bolar ýaly, ol agzy ýapyk howuzlarda saklanmalydyr.
Her bir maşgala daş-töwerekdäki suw çeşmelerini goramalydyr:
Guýularyň agzy jebis ýapylmaly we olardan suw el güýji bilen
işledilýän sorujynyň kömegi bilen alynmalydyr.
Nejasatlaryň we hapa suwlaryň (ylaýta-da hajathananyň suwunyň
we öý tämizlenenden soňky suw), iýmit, agyz suwlarynyň we
kir ýuwulýan suwunyň, arassa suw çeşmelerine düşmegine ýol
bermeli däldirler.
Hajathanalar suw çeşmelerinden, iň bolmanda, 15 metr
uzaklykda gurulmalydyr. Hajathanalar suw nurbatynyň ýolunyň
derejesinden pesde bolmalydyr.

Suw almak üçin ulanylýan çelekler, tanaplar, küýzeler arassa
bolmalydyr. Olary ýerde goýmaň, arassa tekjäniň üstünde
ýerleşdiriň.
Mal-gara saklanýan ýerler agyz suwy çeşmesine golaý bolmaly
däldir.
Suw çeşmesiniň golaýynda himiki serişdeleriň ulanylmagyna ýol
bermäň.
Öýde agyz suwy:
Arassa, gapakly gapda saklamalydyr;
Eliňizi ýuwmazdan, arassa suwa degmäň;
Suwy gapdan arassa susak ýa-da bulgur bilen susup alyň;
Arassa suw saklanýan howzuň akdyryjysy bolmalydyr;
Howuzdaky suwa hiç kimiň elini sokdurmaň ýa-da edil howzuň
özünden suw içmäge rugsat bermäň;
Mal-garany arassa suw saklanýan ýerlere golaý goýmaň;
Agyz suwunyň çeşmesiniň arassalygyna şübhe bar bolsa, ýerli
häkimiýetlere ýüz tutuň.

Iýmit bişirilende, esasanam, et önümlerinden tagam taýýarlananda,
ýokary gyzgynlyk kesel dörediji mikroblary ýok edýär.
Kesel dörediji mikroblar sowan iýmitde has çalt köpelýärler. Iýmiti
taýýar bolan badyna iýmelidir, şonda ol saglyga-da, pevda berer
Eger iýmit 2 sagatlap saklanjak bolsa, onda ony sowadyjyda
ýa-da gyzgyn ýagdaýda saklamaly.

Iýmiti agzy ýapyk gapda saklaň. Iýmezden öň iýmiti hökman
gyzdyryň.
Çig önümlerde, esasanam, guş etinde we deňiz önümlerinde kesel
döredijiler köp duş gelýär. Eger taýýarlanýan önüme nähilidir bir çig
önüm düşse, onda taýýar önümiň düzüminde-de mikroblar bolup
biler.
Şol sebäpden taýýar iýmit çig önümlerden aýratyn saklanmalydyr.
Iýmit taýýarlanandan soň pyçaklar, aşhana tagtajyklary gowy edip
ýuwulmalydyr.
Bäbekler we kiçi ýaşly çagalar üçin ene süýdi iň oňat iýmitdir;
Miwe we gök önümleri, esasan hem çaga berilende, arassa
suwda gowy ýuwulmalydyr. Miwe we gök önümleriň
düzüminde saklanylýan pestisidler we gerbisidler, adatça göze
görünmeýärler, olar zyýanlydyr;
Çagalary goşmaça iýmitlendirmek üçin çüýşejiklerden
we emziklerden peýdalanmak düýbünden ýol berilmesiz
ýagdaýdyr, çünki olary her gezekden soň doly gaýnatmak we
zyýansyzlandyrmak köphalatda başartmaýar, munuň özi bolsa
ýiti içgeçmäniň ýüze çykmagyna getirip bilýär. Çagany öz ejesi
emdirmelidir ýa-da oňa saglan ene süýdi arassa bulgurjykdan
berilmelidir. Her gezek iýmitlenensoň, ulanylan gap-gaçlar
dolulygyna ýuwlup, gaýnan suw bilen zyýansyzlandyrylmalydyr.

Azyk önümlerindäki mikroblar bedene düşüp, kesel döredip biler.
Iýmit taýýarlanýan ýer hemişe arassa bolmalydyr;
Pyçaklar, aşhana gaplary, gazanlar, jamlar arassa ýerde, tämiz
tekjelerde saklanmalydyr;
Gap-gaç ýuwulýan süpürgiçleri her gün ýuwup, güne serip
guratmalydyr. Jamlary we aşhana gaplaryny iýmit iýlen badyna
ýuwup, gap-guradyjylara örmeli;
Siňeklerden we beýleki mör-möjeklerden gorar ýaly iýmiti ýapyk
gapda saklamaly;
Çagany her gezek iýmitläniňizden soň, çüýşejiklerini juda arassa
edip ýuwuň hem gaýnadyň. Çagalary ene süýdi bilen ýa-da
arassa gapdan iýmitlendirmelidir.

Kesel dörediji mikroblar, esasanam, iýmit galyndylaryna gonýan
siňekler, saçakçylar, kör syçanlar, syçanlar arkaly giňden ýaýraýarlar.
Jaýyň içi we onuň daş-töweregi hemişe tämiz saklanmalydyr.
Nejasatlaryň, hapanyň we hapa suwlaryň daş-töwerege
dökülmegine ýol bermäň. Hapa suwlary boş meýdana akdyryň ýada jaýyň daşyna barjak akaba çukuryny gazyň.
Himiki serişdeleriniň sähelçe mukdarynyň suw geçirijilerine,
azyk önümlerine, ele ýa-da aýaga düşmegi-de saglyga örän
howpludyr. Himiki maddalar saklanýan gaplar, egin-eşikler we
konteýnerler suw howdanlarynyň golaýynda arassalanmaly däldir.

Himiki serişdeler öý hojalygynda ýa-da suw çeşmeleriniň golaýynda
ulanylmaly däldir. Himiki maddalar suw howuzlarynyň ýanynda ýa-da
içinde saklanylmaly däldir. Hiç haçan azyk önümlerini himiki
serişdeler saklanan gaplara salmaň.
Aýal-gyzlaryň aýbaşy döwründe gigiýena kadalaryny berjaý etmegiň
zerurlygy has möhümdir. Munuň üçin göz öňünde tutulan gigiýena
serişdeleri her bir gyz we aýal maşgala elýeterli bolmalydyr. Olaryň
her birisinde ýuwnup-ardynmak, gerekli eginbaşyny ýuwmak hem
guratmak üçin arassa ýeriň bolmagy hökmanydyr. Ulanylan gigiýena
tämizleýji serişdeleri beýleki zir-zibiller bilen doly
zyýansyzlandyrylmalydyr ýa-da ýakylmalydyr.
Ýetginjek gyzlar we mundan kiçiräk gyz çagalar aýbaşynyň
geljekki ene bolmakdaky orny barada habardar edilmelidir, olara
aýbaşy döwründe şahsy arassaçylygy berjaý etmegiň kadalaryny
düşündirmelidir. Lukmanlar we mugallymlar bu dogrusynda
hemme maglumatlary gyzlara düşnükli sözler bilen ýetirmegi
başarmalydyrlar. Bu maglumatlar, aýratyn hem aýbaşy döwründe
gyzlaryň gigiýena babatynda başdan geçirýän hem berjaý etmeli
aýratynlyklary dogrusynda oglan çagalaryň hem habarly bolany
ýagşy.
Gyzlarda şahsy gigiýena kadalarynyň kemala gelmegine kömek
bermek zerurdyr.
Tämizleýji serişdeleri aýal-gyzlaryň her birisine elýeterli
bolmalydyr. Aýbaşy döwründe peýdalanmak üçin ýörite
taýýarlanýan gigiýena serişdeleriniň bardygyny hem bellemek
gerek. Ulanylan bu serişdeler beýleki zir-zibiller bilen deň
derejede ýakylmalydyr ýa-da gömülmelidir.
Aýbaşy döwründe gigiýena kadalarynyň bozulmagy ýa-da
doly berjaý edilmedik ýagdaýynda dürli deri ýokançlyklarynyň
düýpli zeperlenmegine getirýän has agyr ýokanç keselleriň
ýüze çykmagy ahmaldyr. Bu keseller uzagyndan önelgesizlige
getirip bilýändir.

Mekdeplerde oglanlar we gyzlar üçin aýratyn hajathanalar göz
öňünde tutulmalydyr. Aýratyn hem hajathanalarda suwuň we
sabynyň bolmagy hökmanydyr. Arassa we howpsuz hajathanalaryň
elýeter bolmagy, gyzlaryň şol dowrüň dowamynda mekdebe
gatnamagyna we sapaklara gatnaşmagyna ýardam edýär,
Aýbaşy döwründe aýal maşgalanyň we gyz çaganyň rahatlygyny
gazanmak zerurdyr.
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yzzyrma – kesel geçiriji çybynlaryň çakmagy
arkaly geçýän agyr keseldir. Her ýylda dünýäde
milliona golaý adam gyzzyrma
keseline uçraýar. Gyzzyrma keseli ýaýran ýurtlarda
bu kesel çaga ölüminiň sebäbi bolýan we çagalaryň
ösmegine badak salýan esasy howplaryň biridir.
Gyzzyrma keseli göwreli aýallar üçin has hem
howpludyr. Keseliň netijesinde durnukly
ganazlyk ýüze çykýar we şol sebäpli çaganyň wagtyndan öň dogulmagy, agramy
pes ýa-da öli doglup, enäniň hem heläk bolmagyna getirip bilýär.
Degişli öňüni alyş çäreleri geçirmek, öz wagtynda keseli anyklamak we dogry geçirilen
bejerginiň kömegi bilen köp çagalary gyzzyrma keseli sebäpli heläk bolmakdan halas
edip bolar.
2010-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy tarapyndan
Türkmenistan döwletimize gyzzyrma keselinden azat yurt diýlip ykrar edilen serti kat
gowşuryldy.
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Gyzzyrma kesel geçiriji çybynlaryň çakmagy bilen geçýär. Kesel geçiriji çybynlardan
goranmagyň iň gowy usuly ýörite peşehananyň içinde ýatmakdyr.
Gyzzyrma keseliniň çaga ýokuşmagy howpludyr. Eger çaga gyzdyrýan bolsa, ony dessine
lukmana görkezmeli.
Gyzzyrma keseli ýaýran ýurtlarda göwreli zenanlar üçin bu kesel has-da howpludyr.
Bu kesel kesgitlenenden we anyklanandan soň, göwreli zenanlar lukmanyň
gözegçiliginde bolmalydyrlar.

Gyzzyrma keseli bilen kesellän we ondan gutulyp gelýän çaga suwy köp içmelidir we oňat
iýmitlenmelidir.
Gyzzyrma keseliniň öňüni almak üçin her bir maşgala we jemgyýet kesel geçiriji çybynlary
ýok etmek baradaky çäreleri görmelidir we geçirmelidir.

Gyzzyrma kesel geçiriji çybynlaryň çakmagy netijesinde
geçýär. Kesel geçiriji çybynlardan goranmagyň iň gowy
usuly ýörite erginde ýatyrylan peşehananyň içinde
ýatmakdyr.

Ilaty, esasanam, çagalary we göwreli aýallary kesel geçiriji
çybynlardan goramak üçin ähli çäreler görülmelidir.
Bäbekler we kiçi ýaşly çagalar peşehananyň içinde ýatmalydyrlar.
Eger körpeje üçin peşehananyň niýetleneni ýok bolsa, tutuş
maşgala üçin uly bir peşehanany ulanmak bolar. Emýän çaga ejesi
bilen peşehanada ýatmaly. Bütin ýylyň dowamynda, hatda kesel
geçiriji çybynlaryň işjeňliginiň peselen döwründe-de peşehanada
ýatmalydyr.
Ýörite peşehanany ulanmak mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýynda, şu
aşakdakylary ýerine ýetirmeli:

Penjirelere we gapylara tor dakyň;
Ýörite çybyn kowujy serişdeleri ulanyň;
Agşamara uzyn ýeňli eşikleri geýiň, esasanam, bu çaga emdirýän
eneler, çagalar hem-de göwreli zenanlar üçin zerurdyr.

Gyzzyrma ýaýran ýurtlarda şol keseliň çaga ýokuşmak
howpy artýar.

Maşgalada biriniň beden gyzgyny ýokarlanýan bolsa, kiçijik çaga
iýmitlerden ýüz dönderýän, gaýtarýan, başy aýlanýan ýa-da ysytma
tutýan bolsa, onda ony hökmany ýagdaýda gyzzyrma keseli
barlygyny kesgitlemeli.
Eger çaganyň gyzzyrma keseli sebäpli gyzgyny galýan bolsa, oňa
haýal etmän lukmanyň bellän gyzzyrma garşy derman serişdelerini
beriň. Eger bir günüň dowamynda gyzzyrma keselli çaga lukmanyň
kömegi berilmese, onda onuň heläk bolmagy mümkin. Lukmanlar
näsaga iň netijeli bejergi tapgyryny we onuň dowamlylygyny dürs
bermelidirler.
Özüni duýşy kanagatlanarly bolanda-da, çagany hökmany suratda
dolulygyna bejermelidir. Eger bejergi tapgyry doly berjaý edilmese,
keseliň gaýtalanmak howpy bardyr.
Gyzzyrma keseliň alamatlary bejergi berlenden soň hem bildirip
duran bolsa, onda çagany hassahana ýatyrmaly, sebäbi:
onuň bejergi döwründe hemme derman serişdelerini almadyk
bolmagy mümkin;
çaganyň başga keseli bar bolmagy mümkin;
gyzzyrma keseline garşy bellenilen derman serişdeleriniň täsiriniň
bolmadygy mümkin. Şeýle ýagdaýda başga bejergi
bellenilmelidir.

Eger çaganyň gyzgyny bar bolsa:
çaganyň endamyny egin-eşiklerden ýeňilleşdirmeli;
gaýnap sowadylan mylaýym suw bilen endamyny süpürip
durmaly;
Köp suwuklyk içirmeli, yzygiderli göwüsden emdirmeli.
Endamynyň gyzgyny 38-den ýokary bolan ýagdaýynda, çagalar
üçin niýetlenen gyzgyny gaýtaryjy derman serişdelerini ulanmaly;
lukmana ýüz tutmaly.

Gyzzyrma keseli göwreli zenanlar üçin has hem howpludyr.
Gyzzyrma keseli ýaýran ýurtlarda göwreli aýallar oňa garşy
lukmanyň bellän dermanlaryny peýdalanmalydyr.

Kesel, esasanam, göwreliligiň ilkinji aýlarynda has howpludyr.
Gyzzyrma keseli bilen kesellemäniň netijesinde durnukly ganazlyk ýüze
çykýar, kemis ýa-da öli çaganyň dogmagyna getirip bilýär. Agramy
aşa ýeňil bäbek ýokanç kesellere garşy ejiz bolýar. Şeýle çagalaryň
köpüsi töwekgelçilikli topara degişli edilýär we ömrüniň ilkinji ýylynda
ýogalmaga ýakyn bolýar.
Gyzzyrma keseli anyklanan bolsa, onda göwreli zenan gyzzyrma garşy
dermanlary içmelidir. Emma bu ýagdaýda hem hemme derman
serişdelerini içmek bolmaýar, şol sebäpdenem lukmanlar haýsy
dermanyň oňa içmelidigini maslahat bermelidirler.
Gyzzyrma keseliniö alamatlary ýüze çykan badyna göwreli zenan ara
salym salman lukmana ýüz tutmaly we zerur bolan bejergini
almalydyr.
Gyzzyrma keseline duçar bolan göwreli zenana demirli derman
serişdeleri we A witamini berilmelidir.

Gyzzyrma keseli adamy tapdan gaçyrýar. Kesellän adam güýçli derleýär
we bedeni suwsuzlyga getirýär. Şeýle ýagdaýda çaga iglemez ýaly,
oňa mümkin boldugyça ýygy-ýygydan suwuklyklary içirip, gowy
iýmitlendirmeli.
Çaga ýygy-ýygydan emdirilse, bedeniň suwsuzlanmagynyň we dürli
ýokanç keselleriň, şol sanda gyzzyrma keseleriniň öňüni almagyna
ýardam berer. Gyzzyrma keseli bilen kesellän çagany enesi adatdakysyndan
köpräk emdirmelidir.
Eger-de çaga gyzzyrma keseli bilen ýygy-ýygydan keselleýän bolsa,
bu ýagdaý onuň ösüşini bökdäp, durnukly ganazlyga getirip biler.
Eger çagada gyzzyrma keseliniň tutgaýy birnäçe gezek gaýtalanan bolsa,
ony ganazlyga barlap görmeli.

Gyzzyrma keseli bilen kesellemäniň öňüni almak üçin, maşgala
we jemgyýet kesel geçiriji çybynlary ýok etmäge gönükdirilen
hemme çäreleri görmelidir.
Kesel geçiriji çybynlar pes akymly, arassa, gowy ýylaýan, suw
ösümliklerine we haşal otlara baý suwlarda (ýaplar, batgalyklar, ýata
suwlar, şaly ekilen meýdanlar we ş.m.) köpelýär.
Suwuň üýşen ýerlerini guratsaň;
Suwly howuzlary we gaplary ýapyk saklasaň;
Jaýyň golaýynda ýaplary wagtal-wagtal haşal otlardan
arassalasaň, kesel geçiriji çybynlar köpelip bilmeýärler;
Gyzzyrma keseli çalt ýaýraýar. Kesel geçiriji çybynlary ýoklamaga
köpçülikleýin gatnaşmaly. Kesel geçiriji çybynlary howpsuz
aýyrmak işini gurnamaga lukmanlar we ýörite gulluklar işjeň
gatnaşmalydyr.

IDS (adam immunodefisitiniň sindromy)
dünýäniň hemme ýurtlarynda ýaşaýan
adamlary biýnjalyk edýär. AIDS howpy
günsaýyn artýar. Dünýäde AIDS bilen keselleýän
ýaşlaryň sany has köpelýär.

AIDS adamyň immunodefisit wirusy (AIW) sebäpli döreýär. AIW bedeni beýleki kesellere
garşy göreşijilik güýjünden mahrum edýär. Käbir derman serişdeleriniň kömegi bilen AIW
ýokançly adamyň ömrüni az-kem uzaldyp bolýar, ýöne şu wagta çenli AIDS-i bejerip
bolýan sanjym tapylanok. Keseliň öňüni almagyň iň ygtybarly usuly keseliň geçis ýoluny
bilmekdir we goranmakdyr. Dünýäniň islendik ýurdunyň raýaty AIW/AIDS bilen
kesellemezlik we ony ýaýratmazlyk üçin özüňi nähili alyp barmalydygyny we näme
etmelidigini bilmelidir.
Goranyş serişdesinden (prezerwatiwden) peýdalanmaklyk jyns aragatnaşygy arkaly
geçýän keselleriň öňüni alýar. Dünýäniň her bir ýurdunda, islendik adama bu keseli
kesgitlemek üçin barlagdan geçmek we bu kesel barada maglumat almak elýeterli
bolmalydyr. Her bir adamyň AIW/AIDS-e gizlin we öz ygtyýary bilen barlagdan
geçmäge haky bolmalydyr. Adamyň kesellän ýagdaýynda, onuň hukuklarynyň
kemsidilmegine ýol berilmeli däldir.
AIDS bilen kesellän adamlar duýgudaşlyga we goldawa mätäçdirler.
Döwlet hem jemgyýet ilata AIW/AIDS meýilnamasynyň elýeterli bolmagyna päsgel
berip biljek durmuş, medeni we jynsy päsgelçilikleri aýyrmaga gönükdirilen degişli
çäreleri berjaý etmelidir.

AIDS - bejerip bolmaýan kesel, ýöne onuň öňüni alyp bolýar. Keseli döredýän AIW jyns
gatnaşygynda gorag serişdesi (prezerwatiw) ulanylmadyk ýagdaýynda, gan we onuň
komponentleri we ene göwreli wagtynda düwünçege we dogrumda ýa-da göwsünden
emdirende çagasyna geçip bilýär.

AIW/AIDS ýokuşmak töwekgelçilikli topara hemme adamlar, şol sanda çagalar hem
girýärler. Her bir adamyň AIW/AIDS barada gerekli maglumatlary, AIDS-den goranmak
üçin näme etmelidigi hem-de goraýyş serişdelerini nähili peýdalanmalydygy barada doly
bilmegi zerurdyr.
AIW ýokuşandyr diýlip güman edýän her bir adam ýörite gizlin barlagdan geçmek we
maslahat almak üçin hünärmene AIW/AIDS merkezine ýüz tutmalydy.
Adamlar bitertip jyns gatnaşyklaryndan saklansalar, kesel ýokuşan adamlardan daş
dursalar we özlerini gorasalar, AIW ýokuşmak töwekgelçiligini ep-esli azaldyp bolar.
Adamlar jyns gatnaşygynda goranyş serişdelerini hemişe we talabalaýyk ulansalar,
ençeme ömürleri halas edip bolardy.

AIDS töwekgelçilik toparyna ilki bilen, ahlak taýdan bozuk adamlar, şu kesel barada
maglumat bilmeýän adamlar degişlidir. Olary howply we bitertip jyns gatnaşyklaryndan
saklamakda jemgyýetçilige, köpçülige köp zat baglydyr.
Ene-atalar, mugallymlar ýaşlara AIW/AIDS we jyns gatnaşyklaryň üsti bilen geçýän
keseller barada gürrüň berseler, olary bu keselden goramaga kömek edip bilerdiler.
AIW eneden çaga göwrelilik döwründe, çaga dünýä inende ýa-da emdirilende geçip biler.
Bu kesel güman edilýän göwreli zenan haýal etmän hünärmene ýüz tutmalydyr we ýörite
gizlin barlagdan geçmelidir.
AIW neşe serişdesi damardan urlanda ulanylýan hapa iňňeden hem geçýär. Ulanylýan
päki, pyçak ýa-da beýleki ýiti abzallardan hem AIW ýokuşyp bilýär. Ozal jyns gatnaşygy
arkaly geçýän keselleriň haýsydyr biri bilen kesellän adama AIW-iň ýokuşmak howpy has
ýokarydyr. Şonuň üçinem şeýle ýagdaýa düşenler dogry bejergi almaly we tertipsiz jyns
gatnaşygyndan gaça durmaly ýa-da howpsuzlyk çärelerini pugta berjaý etmelidir.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keseller jyns gatnaşygynda we gan çalşylanda,
şeýle-de deriniň kesilen ýa sypjyrlan ýagdaýynda, käwagtlar bolsa tene düşen şikes
arkaly ýokuşyp biler.

AIDS - bejerip bolmaýan kesel, ýöne onuň öňüni alyp bolýar
Keseli döredýän AIW jyns gatnaşygynda (gorag serişdeleri
ulanylmadyk ýagdaýynda), barlanmadyk gan goýberilende,
hapa iňňeleriň üsti bilen , aýal göwrelikä düwünçege,
dogranda ýa-da emdirende eneden çaga geçip biler.

AIDS –adam immunode sit wirusy arkaly döreýän keseldir.
Wirus ýokuşanda adamlarda, adatça birnäçe ýylyň dowamynda
kesel alamatlary ýüze çykmaýar. Olar özlerini sagdyn duýýarlar,
daş keşbinde hiç zat bildirenok, emma beýlekilere keseli
ýokuşdyryp bilýärler.
AIDS keseli AIW ýokuşmasynyň iň soňky döwrüdir. AIDS keselli näsaglar
adatça gowşak bolýarlar, sebäbi olaryň bedeni keselden goranmak
ukybyny ýitirýär. Uly adamlarda wirus ýokuşanda 7-10 ýyldan soň
kesel ýüze çykyp başlaýar. Ýaşlarda bu ýagdaý has çalt geçýär. AIDS
keselini bejerip bolmaýar, ýöne dermanlaryň kömegi bilen näsagyň
ömrüni belli bir derejede uzaldyp, özüni duýşuny gowulandyryp
bolýar.
AIW adatça goranyş serişdeleri ulanylmasa, jyns gatnaşygynda erkek
tohumy, aýalyň jyns ýolunyň bölüp çykarýan suwuklygy arkaly ýada AIW keselliniň gany beýleki adama goýberilende geçýär.

AIW iňňeden, päki, pyçak ýa-da beýleki abzallaryň hem-de ganyň üsti
bilen geçip bilýär. Näsaga goýbermek üçin ulanylýan gan serişdeleriniň
hemmesi AIW-e barlanmalydyr. Kesel gujaklaşylanda, elleşilende,
üsgürilende we asgyrylanda ýokuşmaýar. AIW näsag bilen bir
hajathanadan peýdalanylanda, bir telefonda gürleşilende, bir gapçanak, el süpürgiç ulanylanda, jemgyýetçilik hammamlarynda
ýa-da howuzda suwa düşülende geçmeýär. AIW gemrijiler dişlände,
beýleki mör-möjekler çakanda hem geçip bilmeýär. AIW näsag
eneden göwredäki çaga ýokuşyp bilýar.

AIW ýokuşan ýa-da AIDS keseli bar maşgalada ýaşaýan çagalaryň
jemgyýetden çetleşdirilmegi, lukmançylyk kömeginiň ýa-da
mekdebiň elýetersiz ýagdaýa düşmegi ýol berilmesiz ýagdaýdyr.
Eger-de mugallymlar AIW/AIDS barada ýeterlik derejede
maglumat beren bolsalar, AIW ýokuşanlaryň hukuklarynyň
kemsidilmegine ýol berilmez, olara bildirilýän duýgudaşlyk
bermek bolsa has oňat netije bererdi.
AIW ýokuşan maşgala hemmetaraplaýyn goldaw bermek zerurdyr.
Ýaşlaryň köpüsi bu howply ýokanç kesel barada bilmeli zatlara o diýen
ähmiýet bermeýärler. Mekdep okuwçylaryna jahyllyk döwrüne
ýetmezden has ir düşnükli dilde AIW baradaky maglumatlary
ýetirmek zerurdyr. Ýeterlik derejede habarly ýaşlaryň arasynda
sorag geçirilende, olaryň jyns gatnaşygyna has giç başlap, özlerini
jogapkärli alyp barýandyklary ýüze çykaryldy.

AIW-iň ir anyklanmagy zerur kömegi almaga, beýleki ýokanç
kesellerden goranmagyň hötdesinden gelmäge, şu kesel bilen
geljekde howpsuz ýaşamaga we beýlekilere ýokuşdyrmazlyk
üçin gerekli maglumat almaga ýardam berýär. AIW-e barlagdan
geçmeklik we gerekli maglumatlary almaklyk sag adamlara geljekde
sagdyn bolmaga we bu keselden özlerini goramaga kömek eder.
Eger-de AIW barlagy otrisatel çyksa, bu adamyň sagdyndygyny
aňlatmaýar ýa-da barlagyň has ir geçirilenligini görkezýär. Şeýle
ýagdaýda barlag üç-alty aýdan soň ýene-de gaýtalanýar. Wirusy
islendik wagtda beýlekilere ýokuşdyryp bilýändigi sebäpli, kesel
ýokuşan adam jyns gatnaşygynda gorag serişdesini ulanmalydyr..
Maşgala hem jemgyýet çagalary we ululary AIW/AIDS-den
goramaga kömek etjek maglumatlaryň berilmegini, barlaglaryň
netijeleriniň we maslahatlaryň gizlin saklanmagyny talap etmelidir.
AIW/AIDS barlagyndan geçmeklik maşgalada çaga bolmalymy
ýa-da ýok diýen karara gelmäge hem kömek edip biler. Eger-de
är-aýalyň biri keselli bolsa we muny gizlese, ýanýoldaşyna
ýokuşdyrmagy mümkin.
Ýaşlar bu wirusyň geçiş ýollary barada habarly bolsalar, jyns
gatnaşygyna seresap çemeleşerler. Keselden goranyş serişdeleri
ýerlikli we dogry ulanylanda geljekki nesilleri AIW-den goramak
mümkindir.

Adamlar bitertip jyns gatnaşygyndan saklansalar, kesel
ýokuşan adamlardan daş dursalar we özlerini gorasalar,
AIW-iň ýokuşmak töwekgelçiligini azaldyp bilerler. Jyns
gatnaşygynda goranyş serişdeleri hemişe we talabalaýyk
ulanylsa, ençeme ömürleri halas edip bolardy.

Goranyş serişdeleriň dogry ulanylmagy adamyň ömrüni halas
edip we AIW-iň ýaýramagynyň öňüni alyp biler. Sagdyn jyns
gatnaşygynda bolýan adamlaryň bir-birine wepalylygy olary AIW
ýokuşmagyndan goraýar. Adam ýanýoldaşyny (partnýor) näçe köp çalyşsa,
tertipsiz bolsa, AIW ýokuşmak howpy şonça-da ýokary bolýar.
Ýöne bu ýagdaý ahlagy päk adamlary-da kesellemek howpundan
kepillendirmeýär.
AIW/AIDS-i anyklamakda ganyň barlagy iň ygtybarly usul hasap
edilýär.
AIW ýokuşan adamyň daşky keşbiniň sagdyn görünmegi
mümkin. Jyns gatnaşygyna girýän adamlar biri-biriniň
doly sagdynlygyna, ahlak arassalygyna ynamy bolmasa, jyns
gatnaşygynyň howpsuz bolmagy barada alada etmelidir, degişli
çäreleri görmelidir.
Adam kesellänsoň hem ilkinji üç-alty aýyň dowamynda AIW
wirusynyň tapylmazlygy mümkin;
Eger-de mähremleşýän adamlar biri-biriniň sagdynlygyna şübheli
bolsalar, jübütleşmäniň islendik usulunda-da goranyş serişdesini
ulanmalydyrlar. AIW ýokuşmasyna tötänleýin goragsyz jyns
gatnaşygynda hem ýolugyp bilýändir.
Goranyş serişdesi jyns gatnaşygy wagtynda ulanylmalydyr.
Ýaglanan goranyş serişdeler seýrek ýyrtylýar.
Ýokary hilli serişde bilen ýaglanan prezerwatiw jyns
gatnaşygynda has ygtybarly bolýar.

AIW oral jyns gatnaşygynda-da geçip bilýär. Şonuň üçin
erkekleriň goranyş serişdelerini (prezerwatiwleri), aýallaryň bolsa
aýal jyns agzalary üçin niýetlenen lateks goranyş serişdelerini
ulanmaklary zerurdyr.
Erkekler üçin niýetlenen gorag serişdelerinden
(prezerwatiwlerden) başga, aýallar üçin niýetlenen gorag
serişdeleri (prezerwatiwleri) hem bar. Bu aýalyň ýatgy ýolunyň
şekilini gaýtalaýan ýumşak, maýyşgak gorag serişdedir. Onuň
iki ujunda ýumşak halka bar, ol gorag serişdesini (prezerwatiwi)
jynshana salmaga we jyns gatnaşygynda onuň içinde galmaga
kömek edýär. Beýleki halka jynshananyň daşynda galýar we daşky
jyns agzalaryny bölekleýin ýapýar. Jyns gatnaşygynyň öňünden
aýal gorag serişdesini (prezerwatiwi) eli bilen jynshana salýar.
Erkek gorag serişdelerinden (prezerwatiwlerden) tapawutlylykda,
aýal gorag serişdelerini (prezerwatiwlerini) ýaglamak üçin
islendik serişdeleri ulanmak bolýar, sebäbi gorag serişdeleri
(prezerwatiwler) poliuretandan taýýarlanýar.
Alkogol we neşe serişdeleri hem tertipsiz jyns gatnaşyklaryna
getirip bilýär.
Alkogolyň ýa-da neşe serişdeleriniň täsirine düşen adam AIW
ýokuşmak howpy barada bilse-de, hüşgärligi elden berýär.

AIW töwekgellik toparyna, ilki bilen, tertipsiz, ýeňles
adamlar degişlidir. Jemgyýet olary howply we tertipsiz jyns
gatnaşyklaryndan saklamak üçin tagalla etmelidir.

Sebäbi:
Bu adamlar howpy duýman, özlerini duýdansyz hem tertipsiz jyns
gatnaşygyndan gorap bilmeýärler.
Gyzlaryň jyns perdeleri has ýuka we duýgur bolýar.
Ýeňles adamlar ýygy-ýygydan jyns gatnaşyga girýärler, çünki olar
özlerine AIW ýokuşmak howpuna ähmiýet bermeýärler. Şeýle
zenanlar bilen olaryň hukugy barada gürrüňdeşlik geçirmeli.
Oglanlara aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyny düşündirmeli.
Zenanlary, gyzlary mejbury we howply jyns gatnaşygyndan özüni
goramaga kömek etmeli.

Ýaşlar AIW howpuny doly duýmalydyrlar. Ene-atalar,
mugallymlar, talyplar ýa-da goňşular islenmedik göwrelilik,
AIW-iň ýokuşmasyny we beýleki jyns gatnaşygy arkaly
geçýän ýokanç keselleriň howpy barada ýaşlara
düşündirmelidirler.

Ýaşlar bilen şu baradaky gürrüňleri geçirmek birbada kynrak
bolýar. Gürrüňdeşligi okuwçylaryň AIW/AIDS barada näme
eşidendiklerini we bilýändiklerini soramakdan başlaň. Eger-de siz
olaryň ýalňyş düşünjededigini duýsaňyz, ýaşlar bilen sabyr-takatly
gürleşmegi we olary diňlemegi başarmalysyňyz. Ene-atalar özlerini
oňaýsyz duýsalar, ýaşlar bilen aç-açan gürleşip biljek mugallyma,
hossarlaryna ýa-da başga birine haýyş edip bilerler.
AlW-e garşy sanjymyň ýokdugyny ýaşlara aýtmak gerek. Olar
keselden goranmagyň ýeke-täk ýoluň – ony ýokuşdyrmazlykdygyny
bilmelidirler. Ýaşlara jyns gatnaşygyna girmekligiň diňe olaryň
özlerine baglydygyny düşündirmek gerek.

AIDS bilen kesellän adamlar goldawa we duýgudaşlyga mätäçdir.

Eger-de aýal jyns gatnaşyklarynyň howpsuzlygy barada aladalansa,
degişli gorag serişdelerini ulansa, şeýle-de jyns gatnaşygy arkaly
geçýän kesellerden goransa, aýallaryň bu kesele ýolukmak howpy
ep-esli azalýar.
Eger-de aýal AIW bilen kesellän bolsa, onuň geljegini
meýilleşdirmekde, oňa duýgudaşlyk we goldaw bermekde,
jemgyýete uly orun degişlidir.
Göwreli aýallar şulary bilmelidirler:
Göwrelilik döwründe gerekli bejergini almaklyk, düwünçege
keselleriň ýokuşmagynyň howpuny azaldýar.
Dogry alnan bejergi, göwrelilik we howpsuz dogrumyň kadaly
geçmegini üpjün edýär.
Ýaş enelere çagany emdirmegiň aýratyn usullary we keseliň
ýokuşmak howpuny aradan aýyrmak barada gürrüň bermek
möhüm. Saglygy goraýyş işgärleri çaga AIW-iň ýokuşmagynyň
howpuny azaldýan we sagdyn ösmegini üpjün edýän emdirmek
usulyny saýlamaga kömek edip bilerler.

AIW wirusy bir adamdan başga bir adama hapa iňňeleriň
üsti bilen hem geçip bilýär. Adamyň derisine galtaşdyrylýan
islendik abzal arassa bolmalydyr.

Neşe serişdesini damardan urmak üçin iňňe ulanýan ýa-da jyns
gatnaşygynda goranmaýan adamlarda AIW bilen kesellemek howpy
has ýokary bolýar. Öň ulanylan iňňäni we şprisi ikilenç ulanmak
bolmaýar.
Sanjymlary ýörite okadylan saglygy goraýyş işgärleri etmelidir.
Öňüni alyş sanjymlary hem diňe täze iňňe we şpris bilen edilmelidir.
Iňňeleriň bir maşgalanyň içinde gaýtalap ulanylmagy hem AIW
ýa-da başga jyns gatnaşygy arkaly geçýän keselleriň ýokuşmagyna
getirip bilýändir. Iňňeleri hiç haçan ikinji gezek ulanmaň. Ene-atalar
saglygy goraýyş işgärlerinden sanjymlary täze iňňe bilen etmegini
talap etmelidirler.
Islendik ýiti abzallar, mysal üçin, päki ýa-da pyçak AIW wirusyny
geçirip bilýär. Şu hili abzallar bir maşgalada ulanylanda-da, ýörite
zyýansyzlandyryjylar bilen arassalanmalydyr. Islendik göbek kesilýän
abzal arassa bolmalydyr. Dogrum döwründe gan gelende ýa-da
çaganyň ýoldaşy düşende seresap boluň. Ýokuşmadan goraýan
lateks elliklerini geýmegi unutmaň.
Lukmançylyk enjamlary, ýüz makiýažynda, gulak deşilýän,
gyzyl iňňe bejergisi we tatuirowka üçin ulanylýan abzallar
doly arassalanmalydyr. Bu işleri geçirýän hünärmen gan bilen
galtaşmakdan doly goralan bolmalydyr.

Jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keseller jyns
gatnaşygynda we gan çalşylanda, şeýle-de deri kesilende
ýa sypjyrlanda, käwagtlar syna düşen şikes almak arkaly
ýokuşyp bilýär.

Eger-de adam jyns gatnaşygynda özüni goramaýan bolsa,
jübütleşýän adamsy ýokanç kesel bilen kesellän bolsa, oňa jyns
gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keselleriň ýolukmak howpy 5-10
esse ýokarlanýar.

lateks gorag serişdeleriniň (prezerwatiwleriň) jyns gatnaşygynda
dogry ulanylmagy jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keselleriň
we AIW-iň ýokuşmak töwekgelligini peseldýär.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç kesellere ýolugan diýip
güman edilýän adam lukmana ýüz tutup ýörite gizlin (anonim)
barlagdan geçmelidir we degişli bejergi almalydyr. Ol jyns
gatnaşyklaryndan saklanmalydyr ýa-da gorag serişdelerini
ulanmalydyr. Eger kesel anyklansa, bu hakda onuň gatnaşyk
edýän adamsyna duýdurmak zerurdyr. Eger jyns gatnaşygyna
girenleriň ikisi hem bilelikde bejergi almasalar, olar keseli
biri-birine ýokuşdyrmagyny dowam ederler. Ýatda saklaň:
jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keselleriň köpüsini
bejerip bolýandyr.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç keseller bilen kesellän erkek
kişiniň buşukmasy kynlaşýar, agyryly geçýär. Onuň jyns agzasyndan
suwuklyk bölünip çykýar, sowuklama, çiş we deride ýa-da agyz
boşlugynda örgün peýda bolýar. Aýal kesellände agyry duýýar, jyns
gatnaşygynda ýa-da ondan soň onda garaşylmadyk gan akmasynyň
bolmagy mümkin. Aýalyň jyns agzalaryndan erbet ysly we düşnüksiz
reňkli suwuklyk bölünip çykýar. Has gorkuly ýagdaýlarda gyzgyny
galyp, içege agyrysy ýüze çykýar. Şol bir wagtda-da deriniň
hemme üýtgeşmelerine jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokuşma
diýip bolmaz.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokanç kesellerini anyklamagyň iň
ygtybarly usuly barlaghana (laboratoriýa) barlagyny geçirmekdir.
1999-njy ýylda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
alamatlaryň jemine görä toplumlaýyn bejergi usulyny hödürledi.
Alamatlaryň jemine görä toplumlaýyn bejerginiň esasy
usullary:
Keseliň ýüze çykan alamatlary boýunça esasy kesel döredijini
anyklamak;
Şu ýagdaýda göz öňünde tutulan toparlara bölünişe laýyklykda
haýsydyr bir ugruň bejeriş tablisasyny peýdalanmak;
Esasy sebäpleri aradan aýyrmak;
Näsag bilen jyns gatnaşygynda bolanlary ýüze çykarmak we
bejermek;

Kähalatda örän gymmat durýan barlaghana anyklaýyş zerurlygy
gerek bolmaýar.
Keselçilik alamatlaryň jemine görä toplumlaýyn tablisa bejergisi tüýs
wagtynda, netijeli we arzan bejergini üpjün edýär.

Çagalaryň hemmesi goralmak hukugyndan
peýdalanýarlar. Her bir çaga arkaýyn ýaşamak,
özüni howpsuz duýmak, jemgyýetde
özüniň ornunyň bardygyny bilmek, özüniň
diňlenilýändigine hem özüne düşünilýändigine
bil baglamak, özi barada degerli derejede alada
edilýändigine we hemme taraplaýyn üns bilen
gurşalyp alynýandygyna göz ýetirmek hukugyna
eýedir.
Maşgala - çagalygy goramagyň ilkinji we iň ygtybarly galasydyr. Öý-içeride çaga üçin
howpsuz we mähir-muhabbete eýlenen durmuş şertlerini we ýagdaýy döretmekde iň
uly jogapkärçilik ene-atanyň ýa-da beýleki terbiýeçileriň paýyna düşýär. Öý-içeriden
daşgary çagalygy goramak bilen bagly aladalar mekdebiň we beýleki bileleşikleriň
üstüne ýüklenilýär. Maşgalada, mekdepde we jemgyýetde çagalaryň arkaýyn
ýaşamagy, ösüp-örňemegi, mynasyp derejede okamagy we özünde bar bolan ukyp
başarnyklary doly suratda açmagy üçin zerur bolan mümkinçilikleriň döredilmegi
babatynda çagalygy goramak meseleleri dolulygyna berjaý edilmelidir.
Dünýäde çagalaryň millionlarçasy doly suratda goralmaýar. Olaryň köpüsi zorluga,
zabunlyga, kemsitmelere, agyr zähmete, ýerliksiz ýerde mertebesini peseltmelere
sezewar bolýarlar. Şeýle ýaramaz hadysalar çaganyň durmuşa bolan höwesini gaçyrýar,
onuň kadaly ösmegini, durmuşda öz ornuny tapmagyny, örňemegini bökdeýär, onuň
isleg-arzuwlarynyň hasyl bolmagyna böwet basýar.
İslend k şertdäk , şol sanda öý-maşgaladaky ýol berlen kada bozulmalar, gelş ks z
nogsanlyklar islendik çaganyň aňyna ýiti täsir edýär. Şeýle nogsanlyklardan ejir çekýän
çagalaryň sanyny anyk kesgitlemek çetindir.

Dünýä döwletleriniň hökümetleri, bileleşikleri, ýerli dolandyryş edaralary we hökümete
degişli bolmadyk guramalary, şol sanda dini we iri jemgyýetçilik guramalary çagalaryň
agzybir hem döwletli maşgalada önüp-ösmegini üpjün etmek işine özüniň saldamly
goşandyny goşup bilerler. Olar jemgyýetiň we mekdepleriň çagalaryň goragynda
durup, islendik nogsanlygyň öňüne böwet basmagyny gazanyp bilerler.
Ýaş oglanlara we gyzlara terbiýe berlende, olara çagalaryň hukuklary barada düýpli
düşünje bermek, durmuşda ýüze çykyp biläýjek gelşiksiz nogsanlyklarda – zorluksütemde, zabunlyk edilende, kemsidilende we kimdir biriniň peýdasyna ulanylanda
öz-özüňi goramagyň usullaryny öwretmek hökmanydyr.
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Her bir çagada maşgalada önüp-ösmek mümkinçiligi bolmalydyr. Eger-de maşgala çaga
barada degerli derejede alada edip bilmese, onda ygtyýarlygy bolan ýörite edaralar
tarapyndan ýüze çykan ýagdaýy düýpli öwrenmek we onuň sebäbini aradan aýyrmak,
şeýle-de maşgalany dargamakdan goramak üçin elinde baryny etmelidir we zerur bolan
çäreleriň ählisini ýerine ýetirmelidir.
Her bir çaga öz adyna we milletine eýe bolmaga hukuklydyr. Dünýä inen çaganyň resmi
taýdan bellige alynmagy onuň geljekde bilim almaga, saglygyny goramaga, hukuk we
durmuş hyzmatlaryndan peýdalanmaga bolan hak-hukuklarynyň doly suratda berjaý
ediljekdigine kepil geçýär. Dünýä inen çaganyň resmi taýdan bellige alynmagy şol çagany
zorluk-sütemden/zabunlykdan we kimdir biriniň haýryna çekilýän agyr zähmetden/
goramaga ýardam berýär.
Oglanlar hem gyzlar zorlugyň hem sütemiň hemme görnüşinden goralmalydyr.
Şeýle nogsanlyklaryň hatarynda, ilki bilen, bedene şikes ýetirmek, zorlukly jyns
gatnaşyklaryna çekmek, çaganyň howuny basmak, mertebesine kembaha garamak
ýaly ýagdaýlary görkezmelidir. Şeýle ýagdaýlardan çagalary we ýetginjekleri goramak,
olaryň ýüze çykmagyna düýbünden ýol bermezlik babatynda jogapkärçiligiň agramly
bölegi maşgalanyň, jemgyýetçiligiň we döwlet dolandyryş edaralarynyň üstüne
ýüklenilýändir.
Çagalar zähmetiň saglyga we jana howply görnüşleriniň ählisinden goralmalydyr. İş
çagalaryň mekdebe gatnamagyna, okamagyna päsgel bermeli däldir.

Oglanlaryň we gyzlaryň zorluk bilen jyns gatnaşyklaryna çekilmegi islendik şertlerde:
ýaşaýan öýünde, okaýan mekdebinde, zähmet çekýän iş ýerinde ýa-da agzasy
bolup duran jemagat bileleşiginde ýüze çykyp biler. Şol sebäpdenem, çagalaryň
we ýetginjekleriň jyns zorlugyna sezewar edilmeginiň öňüne pugta böwet goýmak
gaýrygoýulmasyz çäreleriň biri bolup durýar. Çaganyň bedenine we aňyna zarba urýan
şunuň ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatynda, onuň aradan aýrylmagy
üçin zerur bolan şertleriň barysy berjaý edilmelidir.
Çaga babatynda hukuk adalatlylygy çaga hukuklaryna dolulugyna salgylanmalydyr we
oňa esaslanmalydyr. Çagany mahrum etmek (zyndana basmak, tussagda saklamak) iň
soňky, mejbury ýagdaýda kabul edilýän çäre bolmalydyr. Ýol berlen jenaýatçylygyň pidasy
ýa-da şaýady bolup çykyş edýän çagalar babatynda çagalyga mahsus bolan aýratynlyklar
dolulygyna göz öňüne tutulmalydyr we olary berjaý etmek üçin zerur bolan hereketleriň
ählisi ýerine ýetirilmelidir.
Maşgalanyň girdejileriniň we durmuş üpjünçiligi hyzmatlarynyň doly berjaý edilmegi
maşgala agzybirliginiň pugtalanmagyna, çagalaryň we ýetginjekleriň mekdebe gatnap
degerli bilim almagyna, sagdyn ösmegine, saglygy goraýyş hyzmatlaryndan doly suratda
peýdalanyp bilmegine giň ýol açýar.
Çagalaryň her biri öz ýaş aýratynlyklaryna laýyk gelýän maglumatlary we habarlary
almaga hem bilmäge, öz pikirini aýtmaga, öz ykbalyna degişli meseleleriň çözülmegine
doly hukukly gatnaşmaga bolan hukukdan peýdalanýarlar. Bu hukugyň gyşarnyksyz
berjaý edilmegi çaganyň ýaşaýşa bolan ukybyny ýokarlandyrýar, olaryň durmuşda
öz-özüni goramak endigini artdyrýar, zorluga we süteme garşy çykmagy öwredýär we
jemgyýetiň mynasyp raýatlary bolyp ýetişmegine ýardam edýär.

Her bir çagada maşgalada önüp-ösmek mümkinçiligi
bolmalydyr. Eger-de maşgala çaga barada degerli derejede
alada edip bilmese, onda ygtyýarlygy bolan ýörite edaralar
tarapyndan ýüze çykan ýagdaýy düýpli öwrenmek we onuň
sebäbini aradan aýyrmak, şeýlede maşgalany dargamakdan
goramak üçin elinde baryny etmelidir we zerur bolan
çäreleriň ählisini ýerine ýetirmelidir.

Çagalar maşgalada has gowy ösýärler. Agzybir maşgalanyň mähir
ýylysy çaganyň ähli bähbitlerini pugta goramaga ýardam berýär,
onuň isleg-arzuwlarynyň hasyl bolmagyna kömek edýär.
Eger-de çaga ene-atadan mahrum bolsa, onuň beýleki terbiýeçileri
ýa-da howandarlary bolmadyk ýagdaýynda, munuň üçin ýörite
ygtyýarlandyrylan edaralar çaganyň öz maşgalasyna hem-de özi
üçin amatly bolan has giňişleýin bileleşigine gowuşmagy üçin
gaýrygoýulmasyz çäre görmelidir. Eger-de çaganyň maşgalasyna
dolanyp barmagy özi üçin bähbitsiz saýylsa, oňa üns-alada bilen
garajak özge maşgala gurşawyny döretmek bilen bagly şertleri
berjaý etmelidir. Şunuň ýaly kynçylyga bir çaga däl-de, doganlar
düşen ýagdaýynda, doganyň dogandan, uýanyň agadan aýra
düşmezligi üçin elde bary edilmelidir.

Maşgalasyndan aýra düşen çagalaryň degerli derejede
howandarlykly ýaşamagy hem ösmegini üpjün etmek bilen bagly
jogapkärçiligiň agramly bölegi degişli döwlet edaralarynyň paýyna
düşýär, raýat jemgyýeti bolsa bu işde ady agzalan edaralaryň ýakyn
ýardamçysy bolmalydyr. Şunuň ýaly ýagdaýy oňuna çözmegiň şu
aşakdaky usullary bardyr, ýagny hossarsyz galan çagany şu ýerlere
ýerleşdirip bolar:
Uly maşgala.
Seçip-saýlap alnan patronaž (kabul eden) maşgala.
Gije-gündiz işläp, çagany maşgala şertlerine golaý ýagdaýda
saklaýan, terbiýeleýän, goraýan, şeýle-de çaganyň öz
maşgalasyna dolanyp barmagy (eger-de bu çaganyň özi üçin
bähbitli bolsa), maşgalanyň gaýtadan dikeldilmegi üçin tagalla
edýän ýöriteleşdirilen edara.
Çagalar maşgaladan aýra düşüp, özleriniň endik eden şertlerinden
daşgary ýagdaýa düşürilmegi baradaky çözgütleriň çykarylmagyna
işjeň gatnaşmaga, bu dogrusynda öz pikirini aýtmaga doly
hukuklydyrlar.
Durmuş goragy we goldawy ulgamynyň hili ýokary bolan
ýagdaýynda, gije-gündiz işleýän ýöriteleşdirilen terbiýeçilik
edaralarynda saklanylýan çagalar arkaýyn ýagdaýda öz
maşgalasynda önüp-ösüp bilerdiler. Çagalar öýleriniň, howandarlyk
edaralarynyň işi hernäçe ýokary derejede ýola goýlanda-da, ol
maşgalanyň ornuny tutup bilmeýär. Ene mährinden mahrum bolan
çagalaryň terbiýesi maşgaladaky ýaly bolmaýar. Şol edaralarda berlen
terbiýe çagany ýalňyzlykdan gorap bilmeýär, onuň zorluk-süteme
kemsidilmelere, doňbagyrlyga sezewar bolmajakdygyna kepil
geçmeýär.
Şol edaralarda howandarlyk iň soňky, çykgynsyz ýagdaýda kabul
edilýän çäre hökmünde kabul edilmelidir we wagytlaýyn häsiýete
eýe bolmalydyr.

Her bir çaga öz adyna we milletine eýe bolmaga hukuklydyr.
Dünýä inen çaganyň resmi taýdan bellige alynmagy onuň
geljekde bilim almaga, saglygyny goramaga, hukuk
we durmuş hyzmatlaryndan peýdalanmaga bolan hakhukuklarynyň doly suratda berjaý ediljekdigine kepil
geçýär .Dünýä inen çaganyň resmi taýdan bellige alynmagy
şol çagany zorluk-sütemden, zabunlykdan we kimdir biriniň
haýryna çekilýän agyr zähmetden goramaga ýardam
berýär.

Doglan badyna resmi taýdan bellige alnan çaganyň barlygy,
ýaşaýanlygy, onuň milleti (raýatlyk degişliligi) baradaky resmi
ýazgylaryň bolmagyny üpjün edýär. Resmi taýdan bellige alynmak
adamyň binýatlaýyn hukuklarynyň biridir. Dogluş hakynda
şahadatnamasy bolmadyk çaga saglyk hem hukuk hyzmatlaryndan
mahrum edilip biliner, wagty gelip ýetende onuň mekdebe
gitmeginde, kämillik ýaşyna ýetende ses bermek hukugyny amal
etmeginde düýpli kynçylyklar ýüze çykyp biler.
Dünýä inende resmi taýdan bellige alynmagy çagany goramagyň
ilkinji hem iň esasy ädimleriniň biridir. Dogluş hakynda
şahadatnamasy bolan çagalaryň bäş ýaşa ýetýänçä howply
ýokanç kesellere garşy sanjymlary almaga bolan mümkinçilikleri
doly berjaý edilýär. Netijede, sanjym alan we degerli saglyk
hyzmatlaryndan doly derejede peýdalanan çaga durmuşa has
taýýarlykly bolýar.
Adamyň iň pes ýaşy kesgitlenende hereket edýän kanunçylygynyň
kadalarynyň hukuk taýdan islendik görnüşde peýdalanylmagy ilkinji
we esasy şertde çaganyň ýaşy baradaky resmi ýazgy bolan Dogluş
hakyndaky şahadatnama esaslanýar. Meselem, dogluş hakyndaky
şahadatnama çagany harby gulluga bikanun çagyrylmagyndan ýada harbylaşdyrylan toparlara bikanun çekilmeginden, ir ýaşda nika
baglaşylmagyndan ýa-da saglyk we jany üçin howply zähmetde
işledilmeginden gorap bilýär.

Resmi taýdan bellige almak çäresi erkin ýagdaýda
geçirilmelidir we her bir çaga üçin elýeter bolmalydyr. Bu şertiň
berjaý edilmeýän ýerinde raýat jemgyýetiniň guramalary
maşgalalara dünýä inen çagasyny resmi taýdan bellige goýmak
meselesinde degerli ýardam berip biler.
Esasy durmuş gulluklary, aýratyn hem saglygy goraýyş we bilim
ulgamlary dünýä inen çagalaryň kanuny esasda bellige alynmagyna
ýardam berýär. Käýerlerdäki saglyk merkezlerinde we
hassahanalarda raýatlaryň ýagdaýynyň namalaryny ýazga alýan
edaralaryň hemişelik wekilleri bolýar. Şunuň ýaly ýagdaýda çagany
dünýä inen badyna ýa-da ilkinji gezek lukmançylyk gözegçiliginden
geçirilen mahalynda bellenilen tertipde resmi taýdan bellige almaga
mümkinçilik bolýar. Kähalatda dogluşlaryň resmi taýdan bellige
alynmagy çaganyň irki ösüşiniň maksatnamasynyň çäklerinde amala
aşyrylýar.

Oglanlar hem gyzlar zorlugyň hem sütemiň hemme
görnüşinden pugta goralmalydyr. Şeýle nogsanlyklaryň
hatarynda, ilki bilen, bedene şikes ýetirmek, zorlukly
jyns gatnaşyklaryna çekmek, çaganyň howuny basmak,
mertebesine kem baha garamak ýaly agyr ýagdaýlary
görkezmelidir. Şeýle ýagdaýlarda çagalary we
ýetginjekleri goramak, olaryň ýüze çykmagyna
düýbünden ýol bermezlik babatynda jogapkärçiligiň
agramly bölegi maşgalanyň, jemgyýetçiligiň we döwlet
dolandyryş edaralarynyň üstüne ýüklenilýändir..

Oglanlar we gyzlar zorlugyň, sütemiň dürli görnüşlerine
durmuşyň köp ýagdaýlarynda sezewar bolup bilýärler:
Öýde we maşgalada:
Bedene şikes ýetirmek.
Ruhy taýdan howuny basmak.
Zorluk bilen jyns gatnaşyklaryna çekmek ýa-da öz haýryna
ulanmak.
Urup-ýençmek.
Mertebesini peseltmek we taşlamak (çagadan ýüz öwürmek.)
Mekdepde we beýleki okuw-terbiýeçilik edaralarynda:
Tenine şikes salmak.
Söz bilen kemsitmek.
Jyns gatnaşyklaryna zorlukly çekmek we jyns alamaty boýunça
kemsitmek (sütem salmak).
Söz ýa-da hereket bilen gorkuzmak.
Urup-ýençmek.

Howandarlyk guramalarynda we hukuk edaralarynda
(meselem, çagalar öýlerinde ýa-da tussaglykda):
Terbiýe bermek bahanasy bilen zorluk etmek ýa-da ruhy süteme
sezewar eýlemek.
Kemsitmek.
Beýleki çagalar tarapyndan zorluk-sütemiň edilmegi.
Ýaş çagalaryň zorlukly ýagdaýda jyns gatnaşyklaryna we jyns
sütemine duçar edilmegi.
Iş ornunda:
Söz ýa-da hereket bilen jezalandyrmak.
Kemsitmek.
Ulularyň öz güýjüne-ygtyýarlyklaryna daýanyp, çagalara we
ýetginjeklere gelşiksiz lak atyp, olary jynsy gatnaşyklaryna boýun
egdirmek, muňa mejbur etmeklik.
Zorluk-süteme sezewar bolan ýa-da ony öz gözi bilen görüp,
şaýat bolan çagalaryň köpüsi utançdan, gorkudan ýa-da beýleki
adamlaryň ters hereketinden çekinip, ondan eýmenip, özleriniň
başyna düşen ýagdaýlary barada dil ýarmazlyga çalyşýarlar.
Çagalaryň käbirisi bu zatlary durmuşda bolýan adaty bir zat
hökmünde kabul edýär. Şunuň ýaly nogsanlyklara ep-esli bölegi
düýbünden keseki, bigäne adamlar ýol berýärler. Emma çagalara
iň golaý bolmaly, olary ähli howp-hatardan goramaly adamlaryň
hem şeýle betnogsanlyklara ýüz urýandygy seýrek ýagdaý däldir.
Ene-atalaryň, öweý ene-atalaryň ýa-da çaganyň enesiniň ýa-da
atasynyň soňky ýanýoldaşynyň, dogan-garyndaşlaryň, terbiýeçileriň
(howandarlaryň), dostlaryň we joralaryň, synpdaşlaryň,
mugallymlaryň, din wekilleriň we edara ýolbaşçylarynyň ýüz urýan
şeýle ýaramaz hereketleri çaganyň aňyna zarba urýar.

Oglanlaryň we gyzlaryň hemmeside zorluk-süteme (kadabozulmalaryna) sezewar bolup bilýärler. Oglanlar, esasanam,
synalara şikes ýetirmek ýa-da ýaragly zorluklara sezewar bolmak
ýaly nogsanlykardan ejir çekseler, gyz çagalar dürli kemsidilmelere,
jyns gatnaşyklaryna boýun edilmek ýaly zabunlyga duçar bolýarlar.
Ýaňy doglan çagalar gepe-söze düşünenok, özüni bimaza edýän
sebäpler barada aýdyp bilmänsoň, köplenç aglak bolýar. Durman
aglaýan çaga gahar edip, ata-eneleriň ýa-da terbiýeçileriň
(howandarlaryň) käbirisi zorluk-sütemden saklanyp bilmeýärler.
Gahar-gazaba aňyny aldyran terbiýeçi emýän ýa-da ondan sähelçe
uly ýaşdaky çagany öte silkäp, onuň beýnisine güýçli zeper ýetirip
bilýär. Kämahal bu zeper agyr şikeslere ýazyp bilýär. Şu ýerde
aýratyn bellemeli zat çagany siltemek-silkemek asla ýol berilmesiz
ýagdaýdyr. Köp silterlenýän çaga gaharjaň, ukuçyl bolýar (oňa uzak
wagtlap oýa gezmek kyn düşýär), çaganyň dem almasy kynlaşýar,
eli-aýagy sandyraýar, iýeni gaýdýar, körpejede çigrek ondan hem
agyr ýagdaýlar ýüze çykýar. Şu alamatlar peýda bolan badyna haýal
etmän lukmana ýüz tutmak zerurdyr.
Adaty ýagdaýda lukmana zorluk-sütem edilensoň ýüz tutulýar, bu
tebigydyr. Emma jemgyýetiň öňünde duran baş mesele zorlukzalymlygyň, kemsidilmeleriň edilmeginiň netijesini aradan
aýyrmakdan däl-de, onuň öňüni almakdan ybaratdyr.
Her bir bileleşik (jemagat) çagalar babatynda ýol berilýän
zabunlygyň düýpgöter aradan aýrylmagy ugrunda hereket etmegiň
aýdyň meýilnamasyny düzmelidir we onuň gyşarnyksyz berjaý
edilmegi üçin zerur bolan şertleriň ählisini üpjün etmelidir.
Ata-enelerde we terbiýeçilerde (howandarlarda) çaganyň pikirine,
isleg-arzuwyna sylag-hormat goýmak gatnaşygyny kemala
getirmek, olara terbiýäniň zorluksyz, iki tarap üçin hem kabul
ederlikli usullaryny öwretmek we gaharlanan ýagdaýynda çaga
zor bilen öz diýeniňi etdirmäge synanyşmakdan saklanmagy
maslahat bermek;

Mekdeplere terbiýäniň dawa-jenjelsiz, zorluksyz, zabunlygy iňkär
edýän ýollaryny ösüdrmekde goldaw-ýardam bermek. Şu maksat
bilen synp ýolbaşçylygynyň usulynyň (adaty ýagdaýda, gorkyürkä, haýbata, kemsidilmä ýa-da urup-ýençmäge esaslanýan
terbiýe garaşylýan netije berenok) has hoşniýetli garaýyşly
ýörelgeler bilen çalşyrylmagy ýagdaýlaryň düzelmegine getirýär,
çagalaryň ululara bolan ynamyny artdyrýar we okuwa bolan
garaýşyny özgerdýär;
Çagalary urup-ýençmek, tenine şikes salmak, zorluk-sütem etmek
barada giňişleýin wagyz-nesihat çärelerini meýilleşdirmek;
Zorlukdan ejir çeken çagalara saglyk we durmuş hyzmatlaryny
etmek arkaly, olaryň öz maşgalasyna ýa-da jemgyýete dolanyp
barmagyna kömek etmek;
Çagalara özleri babatynda bolup biläýjek zorluk-sütemler barada
gürrüň bermek, düşündirmek maksady bilen ýörite gulluklary,
durmuş goragynyň merkezlerini ýola goýmak.

Türkmenistanyň döwleti çagalary goramak meselesine, olaryň
konstitusion hukuklaryna aýratyn uly ähmiýet berýär. Döwlet
tarapyndan her bir maşgala, ene, çaga goralýar. Her bir ýaşajyk
raýatlary üçin has oňaýly durmuş şertlerini üpjün etmek
meselelerini çözmäge örän jogapkärli çemeleşýär we çagalary
agyr zähmetden goraýar. Dünýäniň käbir ýurtlaryna bolsa
çagalaryň köpüsi öz maşgalasyny maddy taýdan goldamak,
öýüň girdejisini artdyrmak, ýakyn adamlaryň ýaşaýşynyň hilini
ýokarlandyrmak we mynasyp ýaşamak üçin zerur bolan zatlary
özüne elýeter bolmagyny üpjün etmek üçin işe girýär. Köp ýerde
çagalaryň uzakly günläp, ir ertirden giç agşama çenli, mekdepden
öň we soň, kähalatda bolsa okuwa düýpgöter gitmän işleýändigi
adaty, bolaýmaly zat hökmünde kabul edilýär.

Oglanlaryň we gyzlaryň zorluk bilen jyns gatnaşyklaryna
çekilmegi islendik şertlerde: ýaşaýan öýünde, okaýan
mekdebinde, zähmet çekýän iş ýerinde ýa-da agzasy
bolup durýan jemgyýetde ýüze çykyp biler. Şol
sebäpdenem, çagalaryň we ýetginjekleriň jyns zorlugyna
sezewar edilmeginiň öňüne pugta böwet goýmak
gaýrygoýulmasyz çäreleriň biri bolup durýar. Çaganyň
bedenine we aňyna zarba urýan şunuň ýaly ýagdaýlar ýüze
çykan halatynda, onuň aradan aýrylmagy üçin zerur
bolan şertleriň barysy berjaý edilmelidir.

Çagalar jyns gatnaşyklaryna zorlukly çekilmekden we kimdir biriniň
bähbidi üçin ahlak bozuklygynyň ýoluna düşmekden goralmalydyr.
Jyns sütemine sezewar bolan çagalaryň käbirisi diňe bir saglyga däl,
eýsem ömre howp salýan ýagdaýlara, meselem jyns gatnaşyklary
arkaly ýokuşýan agyr kesellere, hatda AIW-ýokanjyna hem ýolugyp
bilýärler. Şeýle süteme sezewar bolan gyz çagalarda islenilmeýän
we berkemedik çaga bedenine howp salýan, gyz çagany ömürlik dili
gysga edýän we biabraýlyga getirýän ir ýaşdaky göwreliligiň hem
ýüze çykyp bilýändigini ünsden düşürmek bolmaz.
Çagalar ir ýaşdan ýakymly hereketleri gelşiksiz hereketlerden
tapawutlandyryp bilýärler. Körpejä käbir ulularyň ýol beren ýaramaz
hereketleri barada özüniň ynanýan adamsyna aýtmagyny endik

etdirmeli. Çaga şeýle zady aýdanda, ulular bu zatlary çynlakaý
kabul etmelidir we olary aradan aýyrmak üçin ähli zerur çäreleri
görmelidir. Çaga azar beren gäbi azanyň eden hereketleri barada
degişli edaralara habar bermelidir, çagany bolsa berk gözegçilikde
saklamaly we goramalydyr.
Zorlukly jyns gatnaşygyna çekilen çagalaryň we ýetginjekleriň
köpüsi uzagyndan bu agyr haldan saplanyp, kadaly durmuşa
dolanmagy başarýarlar. Çagalykda başa salnan jyns zorlugy
hökmany suratda adamyň özüniň hem zabun bolup ýetişmegine
getirenok. Tersine, azgynlyga ýol berýän adamlaryň aglabasy çaga
wagtynda jyns zorlugy diýlen zady asla eşidenoklaram. Özi çagaka
zorluga sezewar bolanlaryň köp bölegi-de ulalanoň sütemi çyny
bilen ýigrenýärler, ony inkär edýärler.
Degişli döwlet edaralary şu aşakdaky maksatlary berjaý etmek
üçin niýetlenen ulgamlaryň we çäreleriň döredilmegini üpjün
etmelidirler:
Çagalaryň zorluga, süteme (azgynlyga) sezewar edilmeginiň,
kimdir biriniň bähbidi üçin bozuklyk ýoluna düşmeginiň öňüni
almak.
Çagalaryň öz başyna salnan azgynçylykly hereketi barada
gorkman-çekinmän gürrüň berip bilmegini üpjün etmek.
Çagalar babatynda azgynlyga hem zabunlyga ýol berenleriň
kanunçylykda göz öňünde tutulan jogapkärçilige doly suratda
çekilmegini gazanmak.
Ulularyň ýol beren azgynçylykly hereketlerinden, süteminden ejir
çeken çagalara degerli durmuş hyzmatlarynyň, şol sanda saglyk
hyzmatlarynyň, ruhy goldawyň, wagtlaýyn howandarlygyň, bilim
we hukuk ýardamyň öz wagtynda berilmegini üpjün etmek.

6

Çaga babatynda hukuk adalatlylygy çaga hukuklaryna
dolulygyna salgylanmalydyr we oňa esaslanmalydyr.
Çagany mahrum etmek (zyndana basmak, tussagda
saklamak) iň soňky, mejbury ýagdaýda kabul edilýän care
bolmalydyr. Ýol berlen jenaýatçylygyň pidasy ýa-da şaýady
bolup çykyş edýän çagalar babatynda çagalyga mahsus
bolan aýratynlyklar dolulygyna göz öňüne tutulmalydyr
we olary berjaý etmek üçin zerur bolan hereketleriň ählisi
ýerine ýetirilmelidir.

Jenaýat işini eden ýa-da jenaýatçylykda aýyplanýan çagalary
tussag astyna almak (hukuk kadalaryny bozanlary gözegçilik
astynda saklamagyň merkezine ýerleşdirmek), zyndana basmak,
düzediş mekdebine ýa-da ýapyk görnüşli beýleki bir edara
mejbury ýagdaýda bellemek hergiz iň soňky, adatdan daşary
çäre bolmalydyr. Tussaglyk çaganyň geljegine gara çekýär, onuň
ösmegine böwet basýar, uzagyndan onuň jemgyýetiň mynasyp
agzasy bolmagyna çynlakaý päsgel döredýär.
Muňa derek töwellaçylyk, ýerlerde jemgyýetçilik işlerine bellemek
we sada sözde geňeş-maslahat bermek çagalaryň, olaryň ýaşaýan
maşgalalarynyň we bolýan ýerleriniň ýoluny düzedip, ilhalar
bolmagyna has oňat täsir edýär. Beýleki bir tarapdan, şunuň ýaly
hoşmeýilli çäreler çagalaryň aýrylmaz hukuklaryna sylag-hormat
goýmaga orun döredýär, çagalaryň we ýetginjekleriň özleri-de
edilen ýagşylygy, bildirilen ynamy ödejek bolup yhlas edýärler
we jemgyýetde özüni has dogumly alyp barmagy öwrenýärler. Bu
bolsa hukuk adalatynyň çagalar babatyndaky amala aşyrýan ähli
çäreleriniň baş maksadydyr.

AIW-yokanjyna, beyleki agyr kesellere yolukmak töwekgelliginin
ep-esli arcyandygyny beliemek gerek, tussaglyk çaganyn
okamagynyn, mekdebe kada Iy gatnamagynyn arasyny bölyar, ony
öyünden-maşgalasyndan jyda düşüryar. Adaty yagdayda azatlykdan
mahrum edilen çagalar kazy}let çarelerine dal-de, durmuş taydan
goralmaga, rehim-şepagata mataç bolyarlar.

Tussag astyna alnan c;agalar babatynda şu aşakdaky şertler
pugta berjay edilmelidir:
• Azatlykdan mahrum edilen çagalar uly yaşly jenayatkarlerden
ayratyn saklanylmalydyr.
• Olaryn jenayat işi gysga wagtyn içinde seredilmelidir.
• Tussaga düşen oglanlar gyzlardan ayratyn saklanylmalydyr.
• Tussag astynda saklanyan döwründe zorluga-süteme sezewar
edilen yagda}lynda çagalaryn bu dogrusynda degişli edaralara
yüz tutup ha bar bermegi üçin degeri i aragatnaşyk mümkinçiligi
bolmalydyr.
Tussag astyna düşen göwreli ayali ar we ki çi yaşly çagaly enel er
rehim-şepagata, degeri i yardam-goldawa has-da mataç bolyarlar.
Şeyle yagdaya düşen çagalaryn her birisinin hukuklary, ilkinji
nobatda, saglygyny goramak we bilim almak hukuklary pugta berjay
edilmelidir.

Zorlugyn pidasy we jenayatc;ylygyn şayady bolan c;agalar
babatynda geçiriiyi n dernew hereketlerinde oglanlar we
gyzlar babatynda olaryil jyns ayratynlyklary göz önünde
tutulmalydyr:
• Jenayat işinde a}lyplanyan ya-da deslapdan jenayatçy diyip
gü man edilyan ada my çaga bilen duşmagyna-görüşmegine yol
berilmeli daldir.
• Çaganyn hukuk adalatynyn dabaralanmagy işine doly suratda
gatnaşyp bilmegi üçin zerur bolan şertlerin ahiisi berjay
edilmelidir.
• Çaganyn mertebesini kemsitmek yol berilmesiz yagdaydyr, ona
hemişe hormat goymalydyr hem rehimdarlyk bilen garamalydyr.
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Ömri goramaküçin nesihatlar

Maşgalanyň girdejileriniň we durmuş üpjünçiligi
hyzmatlarynyň doly berjaý edilmegi maşgala agzybirliginiň
pugtalanmagyna, çagalaryň we ýetginjekleriň mekdebe
gatnap degerli bilim almagyna, sagdyn ösmegine, saglygy
goraýyş hyzmatlaryndan doly peýdalanyp
bilmegine giň ýol açýar.

Ýeterlik derejede girdejileriniň we durmuş hyzmatlarynyň üpjün
edilmegine mätäç bolan maşgalalaryň köpüsinde eklenç ýaşuly
adamlaryň, dul aýallaryň, çagalaryň, näsaglaryň ýa-da maýyplaryň
üstüne düşýär. AIW-ýokanjyna ýolugan maşgalalary hem bu topara
degişli etmek dogry bolar.
Maşgalalara ýeterlik derejede girdejileriniň we durmuş
hyzmatlarynyň üpjün edilmegi öz içine şu aşakdakylary alýar:
Azyk önümlerini satyn almaga kömek etmek .
Saglygy goraýyş we bilim hyzmatlaryň elýeter edilmegi ýa-da olar
üçin göz öňünde tutulan tölegleri tölemäge ýardam etmek.
Maşgala agzybirligini hem bitewiligini saklamak .
Esasy zat, maşgalalara şeýe hyzmatlary elýeter etmekde deň
göz bilen garamak zerur. Bu meselede bir maşgalany öňe sürüp,
beýlekini kemsitmek düýbünden ýol berilmesiz ýagdaýdyr.
Maşgalalara ýeterlik derejede girdejileriniň we durmuş
hyzmatlarynyň üpjün edilmegine jogap berýän gulluklar baradaky
maglumatlar habar beriş ugurlarynyň dürli ýollary bilen ýaýradylyp
bilner: bu işe saglygy goraýyş edaralary, mekdepler we ýerli
jemgyýetçilik merkezleri işjeň goşulyşyp bilerler.

Çagalaryň her biri öz ýaş aýratynlyklaryna laýyk gelýän
maglumatlary we habarlary almaga hem bilmäge,
öz pikirini aýtmaga, öz ykbalyna degişli meseleleriň
çözülmegine doly hukukly gatnaşmaga bolan hukukdan
peýdalanýarlar. Bu hukugyň gyşarnyksyz berjaý edilmegi
çaganyň ýaşaýşa bolan ukybyny ýokarlandyrýar, olaryň
durmuşda öz-özüni goramak endigini artdyrýar, zorluga we
süteme garşy çykmagy öwredýär we jemgyýetiň mynasyp
raýatlary bolup ýetişmegine ýardam edýär.

Oglanlarda we gyzlarda durmuşa bolan garaýyşlar we tutuşlygyna
dünýägaraýyş ir ýaşdan, hat-da irki döwründen kemala gelip
başlaýar. Çaga ulaldygyça ösýär, özüne, maşgalasyna ýa-da bolýan
ýerine degişli möhüm meselelerde belli bir karara gelmekde öz
pikirini aýtmaga bolan islegi we başarnygy artýar.
Ulular hemişe çagalar bilen aç-açan, ýumry-ýumşaklyk bilen
gürleşmäge wagt tapmalydyrlar. Maý tapyp, çaga bilen mekdepde,
öýde, köpçülikde bolan wakalar barada pikir alyşmaly, şunlukda
sylaşygyň iki taraply bolmagyny gazanmaly. Çagada ynsan
mertebesini sylamagy başarmaly, onuň aýdanlaryny çynlakaý kabul
etmelidir we oňa hormat goýmalydyr.
Öz pikirini, isleg-garaýşyny arkaýyn aýdyp bilýän oglanlar we gyzlar
durmuşa has jogapkärçilikli çemeleşýärler, her bir meselede dürs
baha bermäge we anyk netije çykarmaga çalyşýarlar, şeýlelikde,
ulaldygyça göwnaçyk we gönümel bolýarlar. Olaryň köpüsi:
Mekdepde okadylýan sapaklara oňat ýetişýärler we köpçülik işine
höwesli gatnaşýarlar.
Özüniň bilim almak we saglygy goramak meseleleri bilen bagly
işlerde öz ornuny bilýärler.
Jyns gatnaşyklarynda ýokuşýan kesellerden, şol sanda AIWýokanjyndan, islenilmedik göwrelilkden goranyp, özüni
gorkuzylmadan, kemsidilmeden, mertebesini peseldilmeden,
ýerliksiz kelç-külçden, zalymlykdan, zorlukdan ýa-da kimdir
biriniň bähbidi üçin peýdalanylmagyndan goranyp bilýär.

Raýatlara mahsus bolan hukuklaryň we azatlyklaryň manysyna
oňat düşünýär, olary işjeň ýagdaýda peýdalanmagy öwrenýär,
özüniň raýatlyk borçlaryna düýpli göz ýetirmegi başarýar.
Çagalar jemgyýetiň pikirine we aňyetine ýiti täsir edýän köpçülik
habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryny, ýagny habarlary we täzelikleri
işjeň sarp edýärler, diňleýärler, görýärler. Öz nobatynda, çagalar
gören-eşiden zatlaryny deň-duşlarynyň arasynda tiz ýaýradýarlar.
Çagalaryň habar beriş serişdeleriniň üns merkezine düşýän
ýagdaýlary hem seýrek däl. Şol sebäpden hem, köpçülik habar beriş
serişdeleriniň dürli görnüşleri çagalaryň aňyny ösdürmek, bilimini
artdyrmak, dünýägaraýşyny kämilleşdirmek, olarda özüne mahsus
bolmaly raýatlyk endikleri we goranmak ukybyny terbiýelemek işine
örän jogapkärçilikli çemeleşmelidir.
Çagalar birleşmeleri, dürli gurnaklar we klublar oglanlarda we
gyzlarda öz pikirini aç-açan beýan etmek, öz diýeniňi delillendirmek,
özüni bimaza edýän aladalaryny paýlaşmak ukybyny we endigini
ösdürmäge saldamly goşant goşup bilerler. Şeýle klublar ýaşlaryň
ýygy-ýygydan duşuşyp durmagyna, özara pikir alyşmagyna, aňyny
ösdürip, durmuşda işjeň orun tutmagyna we geljekde özi üçin zerur
bolan endikleri we başarnygy öwrenmegine giň ýol açyp bilýär.

ünýäde ýylyň-ýylynda dürli şikeslenmelerden
müňlerçe çaga ýogalýar. Şikesleriň köpüsi
ömürlik maýyplyga we agyr beýni şikeslerine
getirýär. Şikeslenmeler we zeperlenmeler kiçijik
çagalaryň maýyplygynyň we biwagt aradan
çykmagynyň esasy sebäbidir.
Şikesler, esasan, bijaý ýykylmagyň, ýangyn we
ýol heläkçiliginiň netijesidir. Çagalar şu şikesleriň hemmesine, adatça, ýaşaýan ýeriniň
golaýynda sezewar bolýarlar. Olaryň hemmesiniň diýen ýaly öňüni alyp bolýar. Eger
ene-atalar ol ýa-da beýleki kynçylykly ýagdaýda näme etmelidigini bilen bolsalar, onda
şikesleriň köpüsiniň soňy beýle agyr bolmasa-da bolmazdy.

Ene-atalar we hossarlary çagalara degerli ideg-garaşyk edip, çaganyň howpsuzlygy üçin
amatly şertleri döretseler agyr şikesleriň köpüsiniň öňüni alyp bolar.
Çagalary oduň, ojagyň, çyranyň, otluçöpüň we elektrik gurallaryň golaýyna eltmäň.

Kiçijik çagalar çakganja bolýar, hemişe hereketde bolmagy gowy görýärler. Basgançaklar,
eýwanlar, üçekler, penjireler, oýun meýdançalary çaga oýnanda has howpsuz bolmalydyr.
Çaga oýnaýan wagty ýykylmaz ýaly hemişe ýanynda ulularyň biri bolmaly.
Pyçak, gaýçy, ötgür we çümýän ýaraglar, aýna döwügi agyr şikesiň sebäbi bolup biler. Bu
zatlary çaganyň elýeterinden daşda saklaň.

Kiçijik çagalar tapan zadyny ilki bilen agzyna salýar. Ownuk-uşak zatlary çagalardan
daşda saklaň, ýogsam körpejäniň agzyna salyp ýuwutmagy ahmaldyr.
Zäheri, agardyjy, dermanlyk, turşulykly, suwuk ýangyç (paraﬁni we kerosini)
erginlerinden boşan gaplary çaganyň elýeterinde goýmak howpludyr. Ady agzalan
erginleriň guýulan gaplary daşy belgilenen bolmaly we daşda saklanmalydyr.
Çaga o diýen köp bolmadyk suwda hem gark bolup bilýändir. Çagany suwuň başyndaka
hiç haçan ýeke özüni gözegçiliksiz goýmaň.
Bäş ýaşy dolmadyk çagany ýoluň üstünde ýa-da golaýynda gözegçiliksiz galdyrmak örän
howpludyr. Çagalara ýol hereketiniň düzgünini hem howply şertlerini irginsiz düşündiriň,
öwrediň.

18 aýlykdan 4 ýaşa çenli aralykda çaganyň agyr şikeslere has köp
sezewar bolýan döwrüdir. Çaga düşýän şikesleriň ählisi, esasan, öz
öýünde bolup geçýär. Olaryň barysynyň diýen ýaly hem öňüni alsa
bolardy.
Çaganyň öýde şikeslenmeginiň esasy sebäpleri:
Otdan, ojakdan, peçden, gazandan, gyzgyn iýmitlerden,
gaýnag suwdan, bugdan, gyzgyn ýagdan, para n şemlerinden,
ütüklerden, elektrik gurallardan düşýän ýanyklar;
Aýna, pyçak, gaýçy ýa-da palta bilen çapylan we kesilen ýaralar;
Merdiwandan, penjirelerden, kürsüden, basgançakdan ýykylmak;
ilik, köpük, hoz ýaly ownuk zatlary ýuwutmak;
Para n, kerosin, mör-möjekleri gyrmak üçin peýdalanylýan
suwuklyk, agardyjy we ýuwujy serişdeler bilen zäherlenmek;
Simleriň üzülmegi ýa-da elektrik tok dürtgüçlerine (rozetkalaryna)
otluçöpi ýa-da pyçagy sokmagyň netijesinde tok urmak;

Çaga şikes ýetirip biljek islendik zatlary çagalardan daşda saklaň,
gerek bolsa olary gizläň..
Çagany gaty ýadatmaň, surnukdyrmaň, onuň saglygy üçin howply,
ünsüni mekdep sapaklaryndan sowýan işleri buýrmaň. Körpäni
agyr zähmetden aýaň, olary howply gurallardan ýa-da zäherli
serişdelerden daşda saklaň.

Ýanyk – çaga iň köp düşýän agyr şikesdir. Çaga ojaga, gaýnap duran
suwa, gyzgyn iýmite we gyzgyn ütüge el ýetirmeli däldigini öwrediň.
Şeýdilende, ýanyk bilen bagly agyr ýagdaýlaryň köpüsiniň öňüni
alyp bolýandyr.
Eger-de:
Çagany oduň, otluçöpiň, çilimiň golaýyna getirmeseň.
Çaga golaýyna barmaz ýaly, ojaklar ýa-da poldan ýokarda
gurnalsa, iýmit açyk otda taýýarlanýan bolsa, ol edil ýerde edilen
palçyk ojakda atarylmasa.
Gazanyň ähli tutawaçlary çagadan ters tarapa öwrülip duran
bolsa.
Ýangyç, kerosin, çyralar, şemler, otluçöpler, çakmaklar, gyzgyn
ütükler, elektrik simler hem çagalardan daşda saklansa ýanmanyň
öňüni alyp bolýandyr.
Eger çaga barmagyny tok ötürilýäne soksa ýa-da ýalaňaç tokly
sime elini eltse, onuň agyr şikeslenmegi mümkin. Şonuň üçin toga
ötürilýänleriň agzyny ýörite gapajyklar bilen ýapyň.
Çagalary elektrik simleriniň golaýyna goýbermäň. Ýalaňaç tok
simleri körpeje üçin örän howpludyr.

Kiçijik çagalar çakganja bolýarlar, hemişe hereketde
bolmagy gowy görýärler. Basgançaklar, eýwanlar, üçekler,
penjireler, oýun meýdançalary çaga oýnanda howpsuz
bolmalydyr. Çaga oýnaýan wagty ýykylmaz ýaly, onuň
golaýynda hemişe ulularyň biri bolmalydyr.

Eger - de:
çagalara howply ýerlerde oýnamaga rugsat berilmese;
basgançagy, penjireleri, eýwanlary berk goragly bolsa;
öýüň içi arassa we oňat ýagty bolsa;
çagalar ýykylanda bir ýerini gögerdip, döwdürip, agyr kelleçanak
şikesini alyp bilmez.

gurallar

Ýiti aýna döwügi örän howpludyr, ol çaganyň tenini gyýyp bilýär.
Aýna çüýşeler çagalardan daşda saklanmaly, öýde we oýun
meýdançalarynda aýna döwük bolmaly däldir. Kiçijik çagalara
döwük aýnany ellemeli däldigini düşündirmeli. Uly çagalara döwük
aýnany usullyk bilen aýyrmagy öwrediň.
Pyçak, almaz, gaýçy ýaly kesgir zatlary çagadan daşrakda saklaň.
Uly ýaşly çagalar şu zatlary howpsuz ulanmagyň kadalaryny pugta
bilmelidir.
Ýiti demir bölekleri, gurallar, poslan konserw bankalar çagany agyr
ýaralap biler, posly demirden düşen ýara ýokançly bolup biler.
Çaganyň oýnajak ýerlerini şunuň ýaly zatlardan arassalaň. Hojalyk
zir-zibillerini öz wagtynda çykarmagy unutmaň. Çaga daş ýada gaýry ýiti zatlary zyňyşmak, pyçakly ýa-da gaýçyly oýunlary
oýnamagyň howpludygyny aýdyp duruň.

Çaganyň ýatýan we oýnaýan jaýynda ilik, iňňebagjyk, ownuk teňňe,
çigit ýa-da hoz diýen ýaly uşajyk zatlary galdyrmaň.
Has kiçi çagalara ýer hozuny, gaty süýjüleri, çigitleri ýa-da
ownuk süňkli naharlary bermäň.
Iýmit wagty kiçijik çaga has-da esewan boluň. Körpejä iýmiti azazdan iýdiriň.

Üsgülewük, demi haşşyldap almak ýa-da bir sözi hem aýdyp
bilmezlik - çaganyň dem alşynda bir näsazlygyň bardygyny ýa-da
onuň demigýändigini aňladýar. Bu ölüm howpludyr. Çaganyň
ýanyndakylar onuň demigýändigini dessine duýmagy başarmalydyr
(hat-da çaganyň agzyna bir zat salandygyny hiç kim görmese-de, bu
ýagdaýdan howatyrly bolmaly we çaga kömek etmegi
başarmalydyr).

Zäherli, agardyjy, dermanly, turşulykly, suwuk ýangyçly
(para ni we kerosini) erginlerden boşan gaplary öýde
elýeterde saklamaň. Ady agzalan suwuklyklaryň saklanýan
gaplary belgilenen bolmaly we daşda saklanmalydyr.

Ýiti zäherlenme çaganyň janyna agyr howp salýar. Öý hojalygynda
ulanylýan her dürli agardyjylar, saçakçylara we syçanlara garşy
peýdalanylýan zäherler, para n (kerosin), ýuwujy serişdeler bilen
zäherlenmek çaganyň ölümine ýa-da hemişelik maýyplygyna sebäp
bolup bilerler.
Zäherleriň köpüsi diňe ýuwdulanda däl, eýsem şu aşakdaky
ýagdaýlarda hem örän howply bolmak bilen, beýniniň işiniň
bozulmagyna, körlüge we beýleki agyr ýagdaýlara getirip biler,
eger-de:
çaga şolaryň bugundan dem alan bolsa;
körpejäniň tenine, derisine ýa-da gözüne düşse;
egin-eşigine düşse.
Eger-de zäherli serişdeler içgiden boşan gaba salnan bolsa,
çaganyň ony ýalňyşyp içmegi ahmal. Saglygy goraýyş serişdeleriniň
hemmesi, himiki we zäherleýji maddalar ýörite gaplarda, agzy jebis
ýapylgy saklanmalydyr.
Çaganyň eliniň ýetjek ýerlerinde ýuwujy serişdeleri, agardyjylary,
himikatlary we dermanlary hiç wagt goýmaň. Şu serişdeli gaplaryň
hemmesi jebis ýapylan we belgilenen bolmalydyr. Olary şkafyň
ýokarky tekjelerinde, çagalaryň görüp hem alyp bilmejek ýerlerinde
saklaň.
Ulularyň içýän dermanlaryny çaganyň ýuwutmagy onuň ölümine
sebäp bolup biler. Çaga ulular ýa-da başga çaga üçin däl-de, diňe

onuň özüne ýazylan dermany bermeli.
Eger-de çaga antibiotik serişdeleri gereginden artyk berilse
ýa-da ýalňyş ýazylsa, körpejäniň eşidişi peseler. Dermanlaryň
ählisi lukmanyň görkezmesi boýunça içirilmelidir. Derman
serişdeleri käbir ýagdaýlarda zäherlenmä getirip bilýändir. Ony
çagalardan daşrakda saklaň.

Guýularyň, howuzlaryň we içi suwly çelekleriň agzy hemişe
ýapyk bolmalydyr.
Çagalara ir ýaşdan suwda ýüzmegi öwrediň, munuň özi köp
halatlarda çagany gark bolmakdan halas eder.
Çalt akymly derýalarda ýüzmegiň howpludygyny çagalara
düşündiriň. Çaganyň ýanynda adam ýokka suwa girmegiň
howpludygyny ýatladyp duruň.

Körpeje adatça, köçä pikirlenmän ylgap çykýar. Şonuň üçin oňa
hemişe esewan edip durmaly. Çaganyň ýoluň üstünde, meselem,
top bilen oýnamagyna ýol bermäň. Ýoluň gyrasynda ýöräniňde, ulag
hereketiniň garşysyna ýöremelidigini çaga düşündiriň.
Ýoly geçende çaga şulary ýatda saklamaly:
ýola baranda ilki bilen säginmeli;
sagyna-çepine seretmeli;
awtoulag ýa-da gaýry ulag gelýän bolaýmasyn diýip diň salmaly;

uly adamyň elinden tutmaly;
hiç bir halatda aljyramaly, ylgamaly däl, arkaýyn ýöremeli.
Uly ýaşly çagalar hemme babatda kiçilere dogry görelde bolmaly,
olara seretmeli we kömek bermelidir.
Uly ýaşly çagalaryň tigir süren wagty heläkçilige uçraýan ýagdaýlary
seýrek däl. Welosipedçiniň kellesine gorag baş gabyny (şlýem)
geýmelidigini ene-atalar çagasyna düşündirse, şol zatlaryň öňüni
alyp bolardy.
Çaganyň ýük ulagynyň öňki oturgyjynda ýa-da arkasyndaky
arabasynda oturmagyň jana howpludygyny unutmaň.

tok urany
emeli dem

çişmegi
hassahana

Eger çaga bir zady ýuwudyp üsgürýän bolsa, oňa päsgel
bermäň, şeýdende onuň bokurdagynda galan del jisimiň özözünden çykmagy ahmal. Eger bolmasa, onda özüňiz ol jisimi
çykarmaga kömek ediň.
Eger şonda-da bokurdakda galan del jesimi çykaryp
bolmasa, onda:

Kiçijik çagalar üçin: çagany kellesinden we boýnundan
tutuň-da, başyny aşak egiň. Kebzäniň arasyna 5 sapar kakyň.
Çaganyň ýüzüni ýokary tutuň, döşüne bäş sapar gaty basyň.
Bokurdakda galan zat çykýança, şuny gaýtalaň, şonda-da
çykmasa çagany gyssagly golaýdaky hassahana äkidiň.
Uly ýaşly çagalar üçin: çaganyň arkasynda durup, bilinden
tutuň, göbek bilen döş kapasasynyň arasynda ýumrugyňyzy
düwüp saklaň, beýleki aýaňyzy ýumrugyň üstünde goýuň
we güýç bilen çaganyň garnynyň üsti bilen ilki içine, soň hem
ýokaryk basyň. Ýuwudan del jesimi çykýança şulary gaýtalaň.
Öý şertlerinde bu zatlary ýerine ýetirmek başartmasa, çagany
dessine hassahana äkidiň.

JotaP'ki~\\\g\fl he'ft\ a\adanYi' u\usY

MELJ.KÇ\UK\.Et\ YlE '-D'-1D"M
D~'-t\Y i'-GD'-i'-"t\

11
l ll 1 1

f( 1

n Il l i

' ll 1 1
~~

11
~ ~·

'1

)

ll ll 1 1

ll ll 1 1
..

lll1

t(ll •

1

Iki bilen çagalar keselçilige sezewar bolýarlar,
şikeslenýärler, şonuň üçin hem olara aýratyn üns
bermelidir.
Resmi maglumatlara görä dünýä boýunça,
gaçgaklaryň we göçürilen adamlaryň millionarçasy
aýallar we çagalardyr. Soňy ölüm bilen gutarýan
ýagdaýyň aglabasy ösüp gelýän ýurtlaryň paýyna
düşýär.
Soňky onýyllyklaryň içinde dürli sebäp bilen biwagt aradan çykan, ýaralanan, ýetim
galan ýa-da ene-atasyndan jyda düşen çagalaryň sany birnäçe milliona ýetýändir.

Heläkçilikde we adatdan daşary ýagdaýda çaga gyzamyga garşy sanjymy etmek, goşmaça
mikroelementler goşulan degişli siňňitli iýmit we netijeli lukman kömegi bilen üpjün
edilmegi zerurdyr.
Şeýle ýagdaýda ene süýdi çaga üçin iň oňat melhemdir.

Çaga şunuň ýaly kynçylyk başa düşende öz ene-atasy bilen bile bolmalydyr. Ene-atasy
ýanynda bolanda çaga özüni goragly duýýar.

Öýde-maşgalada edilen zorluk-sütem, uruş, tebigy heläkçilikleriň zabunlygy çagada
güýçli gorky, onuň aňynda ömürlik gazap hem kine galdyrýar. Şeýle çagalara
aýratyn mähir, söýgi bermek, olara özleriniň oňat görülýändigini, gereklenýändigini,
ezizlenýändigini duýdurmak zerur. Olary diňlemek, duýgudaşlyk bildirmek gerek.
Partlaýjy serişdeler örän howpludyr. Hiç bir ýagdaýda olaryň üstünden basmagyň ölüm
howpludygyny çagalara düşündirmek gerek. Çagalaryň howpsuz oýun meýdançalaryny
döretmek barada aladalanyň, pikir ediň, nätanyş jisimleri ele almaly däl diýip aýdyň.

Heläkçilikde we adatdan daşary ýagdaýda çaga gyzamyga
garşy sanjym edilmelidir, oňa degişli goşulan siňňitli iýmit
mikroelementler hem netijeli lukman kömegi berilmelidir.

Adamlaryň köp üýşen ýerlerinde kesel çalt ýaýraýar. Şeýle
ýagdaýlarda, meselem, bosgunlar ýygnanan ýerinde ýa-da
heläkçilik döwründe, ähli çagalar uzaga çekmän hemme sanjymlary
almalydyrlar. Şeýle-de olara goşmaça A witamini berilmelidir.
Ähli sanjymlar bir saparlyk iňňeler bilen edilip, olaryň
gaýtadan ulanylmagyna ýol berilmeli däldir, diňe ýeke gezek
ulanylmalydyr.
Gigiýena ýagdaýlarynyň ýaramazlaşan ýerinde, çagalaryň öte
horuganda we iglände olaryň saglygyna iň uly howp salýan
keselleriň biri gyzamykdyr.

Çagany iki ýaşaýança, aýratynam ilkinji alty aýynyň dowamynda,
emdirmegiň zerurdygyny ýaş enä ýatladyp, maslahat berip
durmalydyr. Goşmaça iýmiti çagalara bermek diňe alty aýdan
soň maslahat berilýär.
Dartgynly ýagdaýda (stress) emdirýän enäni aýratyn üns alada
bilen gurşaň, agyr aladalar, sussupeslik ene süýdüniň çekilmegine
getirýändir.
Çagany ilkinji alty aýynda oňat goramak, oňa seretmek
hem mähir bilen gurşap almak ony kesellerden, hat-da ölümden
hem alyp galyp bilýär. Eger-de çaga ene süýdünden daşgary
süýt ýarmalary gerek bolanynda, ene-atalary ýa-da hossarlary bu
zatlary taýýarlamakda hem çaga bermekde gigiýena kadalaryny
bilmelidirler we berjaý etmelidirler. Emeli süýt bilen iýmitlenýän
çagalar aýratyn üns-alada bilen gurşalmalydyr. Olary çüýşeden
emdirilende ýeke galdyrmaň. Çaga iýmiti ýa-da suwuk ýarmany
bulgurdan içirmek maslahat berilýär.

Eger çagalar ene-atalaryndan mejbury ýagdaýda aýra düşürilýän
bolsa, olara aňrybaş idi-yssywat edilip, soňra ene-ata bilen
perzendiň birikmekleri üçin degişli çäreleri görmelidir. Çagalar
ene-atalaryndan jyda düşen wagtynda, olar hakda has-da çuň
aladalanmalydyr. Eger ýagdaý bar bolsa, ene-atalaryň ýok wagty
olaryň aladasyny başga maşgalalar edip bilerler.
Adatdan daşary ýagdaý döwründe ene-atadan jyda düşen çagalar
ýetim däldirler, olary gyzlyk ýa-da ogullyk berip bolmaz. Munuň üçin
çaganyň ene-atasynyň ýa-da ýakyn garyndaşlarynyň ykbaly doly
aýdyň bolýança garaşmak gerek. Eger ene-atasy ýa- da garyndaşy

uzak wagtlap tapylmasa, onda bu ýagdaýdan iň adamkärçilikli
çykalga - çagalaryň ýaşaýan ýurtlaryndaky maşgalalar tarapyndan
ogullyga ýa-da gyzlyga alynmagydyr. Şeýle edip bolmaýan
ýagdaýynda, çagalara başga döwletlere ogullyk ýa-da gyzlyk
bermäge rugsat berilýär.
Başga maşgala ýa-da ýurda göçmek çaga üçin, esasanam, urşuň
we zorlugyň çylşyrymly ýoluny geçenler üçin hemişe kyn ýagdaý.
Bosgunlaryň çagalary käwagt başga dili öwrenmäge, başga
urp-adatlara we medeniýete uýgunlaşmaga mejbur bolýarlar.

Edilen zorluk-sütem, uruş, tebigy heläkçilikler çaganyň
süňňüne gorky bolup ornaýar, onda gahar hem öçmejek
kine galdyrýar. Şeýle ýagdaýlarda çagany aýratyn ünsalada, söýgi-mähir bilen gurşamak gerek. Ol duýgudaşlyga
mätäç bolýar, özüniň diňlenerini isleýär, goldawa garaşýar.

Başa uly betbagtçylyk abananda, ulular çagalara üns bererden gaty
aladaly bolýar. Şeýle ýagdaý körpejäni gaty darykdyrýar. Çaga özüni
ýatdan çykarylan hasap edip, gaty gorkýar.
Kynçylykly ýagdaýlarda ene-atalar çagalaryna gerekli ünsi berip
bilmeýärler. Çaga ol ýa-da beýleki waka, hadysa özüniň gatnaşygyny
goraýşyny beýan etmegi adaty zatdyr. Emma kyn meselede
käbir çagalaryň sussy peselýär, käbirisi bolsa, her bir
zatdan şübhelenip, çapraz hereketlere ýüz urýarlar. Käbir çagalar
öz gorkusyndan doly saplanmasa-da, öňki kaddyna gelýär. Çaga
uzagyndan zorluk-süteme-de öwrenişýär. Emma bu onuň kalbyny
gaty ýaralaýar.
Başy syzlanda ýa-da göwni ynjanda çaga goltgy duýmasa, bu ony
ynjalykdan mazaly gaçyrýar.
.Adaty gün tertibiniň saklanmagy, mekdep sapaklarynyň,
iýmit wagtynyň, ukynyň kadasynyň berjaý edilmegi çagalarda
goraglylyk we ygtybarlyk duýgusyny berkidýär, onuň kalbyna
rahat berýär.
Güýmenjeler, dürli oýunlar çagalara nerw dartgynlygyny
ýeňmäge kömek edýär. Çaganyň arkaýyn oýnamagy sport we
sussupesligi ýeňmäge kömek edýän gaýry güýmenjeler bilen
meşgullanmaga ýagdaý dörediň. Bosgunlar lagerlerinde we

şäherçelerde oýun meýdançalaryny döretmegiň aladasyny
etmeli, ýetginjekleriň öz arasyndaky edepli gatnaşykda
bolmagyna ýagdaý döretmeli. Surat çekmek, dürli oýunjaklar
bilen oýnamak çagalaryň ukybyny açmaga we sussupeslik bilen
göreşmäge ýardam berýär. Oýunlar degnasyna urgy, kalbyna
zarba berlen körpejeleriň akyl-huşunyň dikelmegine kömek
edýär, olara ýaramaz hadysalary, kynçylyklary unutmaga ýardam
berýär.
Çagalar bilen ýygy-ýygydan gürleşiň olardan näme bolýandygy,
nämäniň aladalandyrýandygy barada sorap duruň. Olary
çynlakaý gürrüňdeşlige, aç-açanlyga çagyryň, ýöne mejbur
etmäň. Olary diňlemegi başaryň, pikirlerini, aladalaryny,
garaýyşlaryny, ol ýa-da beýleki ýagdaýlara gatnaşygyny çynlakaý
kabul edýändigini duýdurmaly.
Üç ýaşdan alty ýaşa çenli aralykda çaga agy-garany saýgaryp,
azda-kände öz hereketlerine jogapkärçiligi duýup başlaýar.
Kä ýagdaýda çagada günäkärlik duýgusy döräp, oňa ezýet
ýamanyny berýär. Bular ýaly çaga aýratyn üns-alada gerekdir.
Çagalar hemişe goldawa garaşýar, olary sögüp ýa-da urup
terbiýeläp bolmaýar. Eger maşgalada biri uzak wagtlap öýden
gidýän bolsa, çaga muny öňünden aýtmaly. Ene-atasynyň
nirä gidýändigini, haçan gaýdyp geljekdigini we olar ýok
wagty ol hakda kimiň alada etjegini çaga pugta tabşyryň, ol
aladalanmasyn.
Uruş ýa-da gaýry şikes ýetirýän ýagdaýlara ýetginjekler kiçijik
çagalardan beter duýgur bolýarlar, sebäbi bolup geçýän
zatlara olar has oýlanyşykly garaýarlar. Aga-gara kemsiz
düşünýän ýetginjekler ol ýa-da beýleki heläkçiligiň öňüni alyp
bilmändigi üçin özüni günäkär duýýarlar. Olar şeýle ýagdaýda
sussupesligi birbada ýeňýärler, emma kynçylyklar bilen özbaşdak
göreşmekden ejiz bolýarlar. Haly haraplygyň we gahar-gazabyň
çuňňur öýke-kinä, öçlülige geçýän ýagdaýlary hem seýrek däl.
Öz närazylygyny ýetginjek höküm etmek, azgyrylmak bilen ýüze
çykaryp başlaýar, zyýanly endiklere ýa-da ogurlyga ýüz urup bilýär.
Beýleki ýetginjekler tersine, ruhy çökgünlige urýarlar, ýakynýadyndan çetleşip, ýoldan çykýarlar. Şeýle zatlaryň bolmazlygy
üçin, ulular olara kömek etmelidirler, olara özüni gerekli duýar ýaly,
ol ýa-da beýleki işlere, güýmenjelere çekmelidirler.
Ene-atalaryndan başga-da žurnalistler, mugallymlar we daştöweregindäki adamlar ýetginjeklere degerli pent edip,
berip, olary köp kynçylykdan gorap bilerler. Ýetginjeklere
belli adamlar, žurnalistler, beýleki ynamly şahsyýetler bilen

öz meselelerini paýlaşara ýagdaý döretmek zerurdyr. Olary
jemgyýeti sagdynlaşdyrmak çärelerine köpräk çekmelidir.
Ýetginjek uzak wagtlap sussy peslikden özbaşdak aýňalyp
bilmese, oňa ýörite lukmanyň maslahaty gerekdir.

Partlaýjy serişdeler ölüm howpludyr. Olaryň üstünden
basmaly däldigini çagalara düşündiriň. Çagalar
howpsuz oýnar ýaly ýörite meýdançalary gurmak
hakynda aladalanyň, nätanyş jisimleri ele almagyň örän
howpludygyny ýatladyp duruň.

Partlaýjy maddalar dürli görnüşde, ölçegde we reňkde ýasalýar.
Olary topraga gömýärler, otuň içinde, agaçlarda ýa-da suwda
gizleýärler. Poslap galan minany käwagt saýgarmak hem kyn bolýar
we olar hemişe howpludyr.
Adatça, mina göze ilmeýär. Uruş bolan ýerlerde, taşlanan öýlerde, otçöp biten boşluklarda aýratyn hüşgärlik gerek. Minaly meýdanlary,
adatça daşyny germewläp, töwerege aňladyjy belgiler goýulýar.
Atanaklanan süňk bilen kelleçanak, çyzyklar bilen atanaklanan belgi
ýa-da köwlenen ot howpy aňladýar. Şu belgileriň bar ýerine hiç kim
girmeli däldir.
Partlaýjy serişdelere degirmeli däldir. Hemme partlaýjy serişdeler
ýere degende ýarylmaly, emma käwagt bu beýle bolmaýar, şonuň
üçin hem olar howpludyr. Partlaýjy serişdeler ýangyna pitiwa
etmeýär, gyzgyndan partlamaýar, şonuň üçin ähli oty ýanandan soň
hem ol meýdan jana howpludyr.
Käbir partlaýjy serişdeler agramyň täsiri kimdir biriniň elläni bilen ýa-da
çekilen simi çekse herekete gelýär. Hiç haçan çekilip goýlan sime
basmaň, onuň partlaýjy serişdä ýa-da beýleki partlaýjy gurluşa birikdirilen
bolmagy ahmal. Köplenç meýdanda gömlen partlaýjy serişde ýeke
bolmaýar, şonuň üçin birini tapsaňyz, örän ägä boluň. Partlaýjy serişde
tapylan ýagdaýynda ýeriňizden gozganmaň we kömege çagyryň.
Partlaýjy serişde partlamasy netijesinde şikeslenende ilkinji kömek:
Tene düşen ýaranyň daş-töweregine basmak bilen, gan akmasyny
duruzjak boluň.
Eger gan akmasy azalmasa, ýarany pugta saraň we lukmanyň

kömegine ýollaň. Eger kömek bir sagadyň dowamynda
ýetişmese, gan akyşyny barlap durmak üçin daňyny her bir
sagatdan gowşadyň.
Eger çaga dem alýan, ýöne özünden giden bolsa, dili
bokurdagyny ýapmaz ýaly, ony ýanyn ýatyryň. Meýdany
partlaýjy serişdelerden saplamak işi ýörite hünärmenlere
ynanylmalydyr.
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