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Maslahat berilýän ulanyşlar
Bu kitap okuwlar, seminarlar, toparlaýyn duşuşyklar we özbaşdak okamak üçin ulanylyp bilner.

Okatmak
Her bölüm barada gürrüň edeniňizde oňa degişli suraty topardakylara galdyryp görkezseňiz
uly kömegi deger. Her sahypadaky 2 surat biri-biri bilen baglanyşykly. Eger-de bu kitap okatmak
maksady bilen köp ulanylsa, onda suratlary şeýle usulda aýralamak maslahat berilýär: Suratly
sahypalary kitapdan aýryň. Sahypalaryň gyrasyny deşip, içi halkaly papka ýerleşdiriň. Kitabyň
Ýazgylar bölümi, Gürrüňdeşlik Üçin Bellikleri, Mazmuny we Resurslary hem kitapdan aýrylyp,
hersi bir kitapça görnüşine geçirilip bilner. Çekilen suratlar dürli yzygiderlilikde goýlup bilner;
siz oňa ýerli maglumatlarydyr suratlary goşup, ony öz okuw meýilnamaňyza görä dürli usulda
ulanyp bilersiňiz. Eger-de siz çekilen suratlary ýeke-ýekeden gyrkyp alyp, olary gaty kagyza
ýelmäp görkezme esbap kartlary hökmünde ulanjak bolsaňyz, onda size kitapdan 2 sanysy
gerek bolar. Sebäbi suratlar sahypalaryň iki ýüzüne-de goýlan. Suratly sahypalaryň biri ýerli
iýmitlere degişli maglumatlar üçin boş goýlan; ol sahypany okatmaga başlamazdan öňürti
taýýarlaň. Ýazgylar we Söhbetdeşlik Üçin Bellikler ýerli halka düşnükli sözleri ulanyp, ýerli dile
terjime edilmeli. Sözlük bölümi tehniki terminlere düşünmäge kömek eder.

Suratlaryň başga ulanyşlary
Suratlar zenanlaryň görüp we köpeliş barada öwrenip biljek ýerlerinde - klinikalarda, hassahanalarda,
eneleriň garaşýan otaglarynda – görkezme esbap hökmünde asylyp bilner. Ähli suratlary alyp
bilmek üçin 2 kitabyň gerekdigini ýene bir gezek ýatladýarys. Galyberse-de, köpelişiň nädip bolup
geçişini görkezmek maksady bilen, suratlar bir uly plakada ýerleşdirilip, aşagyndaky ýazgylary ýerli
dile terjime edilip, ýerli halka ýaýradylyp bilner.

Maglumatlar we zakazlar üçin aşaky adrese ýüz tutuň:

1919 Addison St. #304
Berkeley, California 94704 USA
www.hesperian.org
1-888-729-1796
bookorders@hesperian.org
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
Fran Hoskeniň ýadygärligine
Fran Hosken 1981-nji ýylda ilkinji Çaga Dogumy Surat Kitabyny ýazdy. Kitap Marcia Williams
tarapyndan suratlar bilen bezeldi . Fran ABŞ-nyň Massachusetts ştatynyň Lexington şäherçesindäki
öýünden kitabyň 100,000 golaý nusgasyny ýaýratdy. Ol dünýäniň dürli ýerlerindäki guramalara çap
etme hukugyny berdi. Ol guramalar kitaby ýerli dillere terjime edip, müňlerçe nusgasyny ýaýratdylar.
Şeýle-de, Fran Aýallaryň Halkara Setiniň (Women’s International Network) düýbüni tutdy we şonuň
üsti bilen 100-den gowrak çärýekleýin çykýan Aýallaryň Halkara Seti Täzeliklerine editorlyk etdi we
olary çap etdi. Ol zenanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada onlarça makalalary we kitaplary
ýazdy. Kitaplaryň iň meşhurlarynyň biri bolsa “Hoskeniň Aýal Sünnetlenmesi Barada Reportažy”
bolup durýar. Ol aýallaryň sünnetlenmesi we şolar ýaly gelin-gyzlaryň saglygyna howp salýan
däp-dessurlara garşy söweşmek üçin birnäçe köpçülikleýin guramalaryň açylmagyna we öňe
sürülmegine uly goşant goşdy. Ol aýallaryň meseleleri barada ABŞ-nyň kongres komitetiniň öňünde
we görnükli zenanlar konferensiýalarynda çykyş etdi.
Fran 2006-njy ýylda, 86 ýaşynda aradan çykdy. Onuň durmuş üstünlikleri we eden beýik işleri
ony 1985-nji ýyldan bäri tanaýan we onuň bilen bile işleşen Kpakiwa Aiahyň we Sierra Leone-nyň
ýatlamalarynda giňişleýin beýan edilýär.
“Hoskeniň ölümi Çaga Dogumy Surat Kitabyndan peýdalanan millionlarça adamyň ýüreklerinde
gynanç, ýatlarynda hatyra döretdi. Ol bitiren ägirt işleri bilen ýatlanylar... Iliň adamsy hasaplanyp,
wagtyny, gaýratyny we elde baryny ejizlere bagyş edip ýören zenanyň ölümi ýürek gyýyjy bolýar.
Bu maňa adam durmuşda näme etmek islese-de, onuň köpçülige peýdaly iş bolmalydygyny we
çyn ýürekden edilmelidigini ýatladýar. Diňe şonda adamyň üstünlikleri ol dünýeden ötensoň
hem ýatlanar... Hosken özüniň neneňsi beýik zenandygyny subut etdi. Haçan-da men proýektiň
geçirilýän ýerine baramda, hem proýektiň agzalary, hem bütin märeke Fran Hosken üçin 7 günläp
ýas tutarlar. 7 günden soňra, biz onuň ýagty ýadygärligine Konodaky UMC kilisesinde ybadat
hyzmatyny geçireris. Fran biziň guramamyzyň beýnisi hem ruhy goldawydy. Goý Taňry oňa baky
rahatlyk bagş etsin”.
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
Zenanlaryň önelgelik saglygy henizem çözülmedik mesele
2016-njy ýylda Günbatar Saglyk Gollanmasy (Hesperian Health Guidelines) guramasy Çaga
Dogumy Surat Kitabyny çap etmek we ýaýratmak jogapkärçiligini Franyň ogly John Hoskeniň we
Çaga Emdirme Merkeziniň (The Breastfeeding Center) direktory Anne Merewoodyň razyçylygy
bilen öz üstüne aldy. Biz özümize berlen ynam üçin örän minnetdar. Biz Fran Hoskeni gowy
tanaýarys we onuň eden işlerinden ylham alýarys. Biz hem Fran bilen deň pikirde bolup, medisina
jemgyýetiniň aýallaryň saglyk meselelerine aýratyn ähmiýet bermegini we olary hormat, deňlik,
hem-de erjellik bilen çözmegi öňe sürýäris. Muny gazanmagyň esasy ýoly bolsa, dogry maglumatlar
bilen zenanlaryň we erkekleriň bilimini ösdürip, göwrelilik, dogrum we zenan bedeniniň gurluşy
baradaky asyrlar boýy ynanylyp gelinýän ýalňyş düşünjeleri ýok etmekdir. Gynansakda, zenanyň
öz bedenini öwrenmäge we dolandyrmaga hukugynyň bardygyny kabul etmezlik henizem ABŞ-da
we dünýä ýüzünde syýasy we medisina ulgamlarynyň uly kemçiligi bolup durýar. Biz Çaga Dogumy
Surat Kitabyny iňlis, ispan, fransuz, arap, swahili, somali we başga-da ýüzlerçe dillerde çykaryp
ýaýratmagy hem-de ähli ýerdäki adamlara öz bedenlerine düşünip, saglyklaryna ideg etmäge
kömek etmegi baş maksadymyz edindik.

Sarah Shannon,
Günbatar Saglyk Gollanmasynyň ýerine ýetiriji direktory
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
Giriş
Bu Surat Kitaby milletine ýa döwletine garamazdan, dünýäde ähli zenanlara degişli bolan önelgelik
barada biologiki faktlary hödürleýär. Dünýäniň ähli künjeklerindäki zenanlar çaga dogumynda
birmeňzeş lezzeti, agyryny we saglyk ynjalyksyzlyklaryny başdan geçirýärler.
Bu kitabyň maksady biziň nädip emele gelşimiziň beýanyny diline we sowatlylygyna
garamazdan, dünýäde iň köp adama ýetirmekdir. Adamda köpeliş bolmadyk bolsa, hiç birimiz
dünýä inmezdik. Şonuň üçin hem, biziň nädip ýasalýandygymyz baradaky maglumat hemmämiz
üçin zerurdyr. Bu ajaýyp prosesiň beýany suratlaryň üsti bilen görkezilip, gysga we fakta esaslanan
ýazgylar bilen düşündirilýär: bular zenanyň nukdaýnazaryndan beýan edilen. Emma, kitap
erkeklere hem bagyşlanan: çünki erkekleriň (kakalaryň, ýoldaşlaryň, ogullaryň) hem göwrelilik
we dogum prosesini zenan gözi bilen görüp, çaga dünýä indermek üçin onuň nämeleri başdan
geçirýändigine düşünmegi örän möhümdir.
Köp jemgyýetlerde erkekler çaga dogumyna gatnaşdyrylmaýar. Bu kitap bolsa, çaga erkek bilen
aýalyň bilelikdäki yhlasyndan emele gelýäni üçin, onuň dogumynyň hem bilelikde
garşylanmalydygyna ynanýar. Edil çaga jogapkärçiliginiň we şatlygynyň deň paýlaşylyşy ýaly, bu
maglumatlar hem ene bilen atanyň ikisine-de deň ýetirilmelidir.
Zenan we erkek ilki bilen täsin tebigatyň aýal bedenini nädip gurşuna düşünmeli. Şonda sagdyn
çagany dünýä getirip we ulaldyp bolýar. Çaga isleýän adam öz saglygyna hem gowy ideg etmegi
unutmaly däl. Kakanyň wezipesi göwreli ýanýoldaşyna mähir, goldaw berip, çaganyň we enäniň
saglygynyň we ideginiň aladasyny etmekdir. Kaka üçin çaga dogumy barada bilmek we bu tejribä
zenan garaýşyndan düşünmek sagdyn çagany dünýä getirmekdäki esasy jogapkärçilikdir.
Gynansakda, çaganyň tebigy we biologiki emele geliş we dogluş prosesini öwrenmezlik
kösençliklere, pajygalara, şikeslere sebäp bolmagyny dowam edýär. Millionlarça gyzlardyr gelinler
öz bedenleri we önelgelik barada ýalňyş düşünjeler we gorky astynda ýaşaýarlar. Dünýäniň köp
böleginde heniz hem köp zenan çaga dogumyndan ölýär. Aslynda bolsa, munuň doly derejede
öňüni almak mümkindir. Önelgelik hakyndaky biologiki faktlar heniz hem köp ýerlerde iň gizlin
syrlaryň biri bolup galýar. Olar köplenç gadaganlyk ýa-da toslama hökmünde görlüp, zenany
gorkuzmak we namysyny peseltmek üçin ulanylýar.
Biz bu kitap reproduktiw saglyk barada derwaýys maglumatlary dünýä ýüzünde elýeter etmek
arkaly oňaýly netijeleri berer diýip umyt edýäris: bu henize çenli şu derwaýys maglumatlary
almadyklar üçin niýetlenen.

Fran Hosken
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1. Aýal bedeni: Çagalykdan aýallyga çenli ösüş
Sagdyn aýal bolup ýetişmek üçin köp ýyl gerek: biz çaga etmezden öňürti bedenimiz ýeterlik derejede ulalýança we berkeýänçä garaşmaly.
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SÜÝT MÄZLERI
SÜÝT ÝODAJYGY

KINNIK
PEŞEW ÇYKALGASY
JYNSHANA
GIRELGESI
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2. Aýal bedeni nädip özgerýär: göwüsler we jyns agzalary
Aýal bedeninde üýtgeşmeler hem bedeniň içinde hem daşynda bolup geçýär.
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ÝATGY TURBALARY
ÝUMURTGALYK
ÝATGY
ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGY
JYNSHANA
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3. Içki köpeliş agzalary (jyns agzalary)
Içki köpeliş agzalaryna jynshana, ýatgy, 2 sany ýatgynyň turbalary we 2 sany ýumurtgalyk
(içinde ýumurtga öýjükleri saklanýar) degişlidir.
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ÝUMURTGA

ÝUMURTGA

ÝUMURTGA
ÝUMURTGA
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4. Aýbaşy
Ýatgynyň iň içki gatlagynyň aýda bir gezek akyp, daşary çykarylmasyna aýbaşy diýilýär.
Eger-de aýallyk ýumurtga tohumlandyrylmasa, aýbaşy her 4 hepdeden gaýtalanýar.

Çaga Dogumy Surat Kitaby

KINNIK
MONS DOKUMASY

PEŞEW
ÇYKALGASY
DAŞKY DODAKLAR
IÇKI DODAKLAR
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AGZY
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5. Daşky jyns agzalary
Sagdyn aýalyň bedeninde daşky jyns agzalary möhüm wezipäni ýerine ýetirýärler.
Olara daşky dodaklar, içki dodaklar we kinnik degişlidir.

Çaga Dogumy Surat Kitaby

ÝUMURTGALYK
ÝATGY TURBALARY
ÝATGY

PEŞEW HALTA
ÝATGY BOÝUNJYGY
JYNSHANA
KINNIK
JYNSHANA

PEŞEW ÇYKALGASY
IÇKI DODAKLAR

ÝAMYZ
DAŞKY DODAKLAR
ARTBUJAK

Sahypa 11

6. Daşky jyns agzalary
Daşky we içki dodaklar jynshananyň agzyny we kinnigi goraýarlar.

ARTBUJAK

Çaga Dogumy Surat Kitaby
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7. Göwrelikde beden özgermeleri
Biz göwrelilikde bedenimiziň içki we daşky üýtgeşmelerini görüp bilýäris.
Içi boş ýatgy içi çagaly ýatgydan örän tapawutly görünýär.
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8. Göwrelilikde beden özgermeleri
Beden içinden hem daşyndan üýtgeşmeleri başdan geçirýär.
Göwreliligiň dowamynda biz özümize aýratyn üns bilen ideg etmeli.
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DÖL ÇYKARYJY
KANAL
PEŞEW HALTA

UJYT
ÝUMURTGAJYK
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9. Erkek bedeni we köpeliş agzalary
Erkek adamynyň köpeliş agzalary esasan bedeniniň daşynda ýerleşýär. Olara ujyt we ýumurtgajyklar degişlidir.
Ýumurtgajyklaryň içinde spermatozoidler (erkeklik tohum öýjükleri) öndürilýär.

Çaga Dogumy Surat Kitaby

DÖL ÇYKARYJY
KANAL
PEŞEW HALTA
UJYT
ÝUMURTGAJYKLAR
ARTBUJAK

Sahypa 15

10. Erkek bedeni we köpeliş agzalary
Jynsy höweslenmäniň netijesinde ujyt gataýar we dikelýär: soňra içinde tohum öýjüklerini saklaýan sperma (döl) atly
suwuklyk pürkülip çykýar.
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11. Tohumlandyrma
Jynsy gatnaşygyň dowamynda millionlarça spermatozoid ujyt tarapyndan jynshananyň içine göýberilýär. Spermatozoidler ýatgynyň we
ýatgynyň turbalarynyň içine ýüzýärler. Eger olar aýal ýumurtgajygyna gabat gelseler ony tohumlandyryp bilýärler.
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12. Tohumlandyrma
Erkegiň tohum öýjügi (spermatozoid) aýalyň ýetişen ýumurtga öýjüginiň içine deşip girmek arkaly ony tohumlandyrýar.
Biziň tohumlandyrylma iň ukyply wagtymyz aýbaşy halkasynyň ortasynda birnäçe gün dowam edýär.
Tohumlandyrmada geljekki çaganyň jynsyny erkeklik tohum öýjügi kesgitleýär.
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13. Tohumlandyrma we öýjük bölünmesiniň başlangyjy
Diňe ýekeje spermatozoid ýetişen ýumurtganyň daşky gatlagyny böwsüp, içeri girip bilýär. Birleşmeden emele gelen täze öýjük bölünip
köpelmäge başlaýar. Ol birnäçe gezek bölünip ýatgynyň turbalarynyň içi bilen ýatga barýar.
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14. Implantasiýa we ösüşiň başlangyjy
Täze dörän öýjük topary ýatgynyň turbalaryndan geçip, ýatgynyň içine baryp ýetýär.
Ol ýerde ol ýatgynyň içki ýumşak gatlagyna ýelmeşýär we tiz ulalmaga başlaýar.
Bu basgançakda täze dörän öýjük topary entek göze görnerden has kiçi bolýar.
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15. Düwünçegiň ösüşi: ilkinji 3 aý
Täze dörän öýjük topary içi suwuklyk bilen doldurylan haltajykda düwünçege öwrülýänçä 3 aý gerek bolýar.
Bu haltajyk ýatgynyň içinde ýerleşýär.
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16. Düwünçegiň ösüşi: ilkinji 3 aý
Düwünçegiň ilki bilen kellesi we oňurgasy emele gelýär. Düwünçek iýmit, kislorod we galyndylaryň çykarylmagy üçin göbek bagynyň üsti
bilen çaga ýoldaşyna berkidilendir. Çaga ýoldaşyny biziň bedenimiz ýasaýar.
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17. Bize gerekli bolan iýmitler
Sagdyn çaga dogurmak üçin biz ýeterlik we her dürli iýmitleri iýmeli. Olaryň içinde et, balyk, ýumurtga, gök-önümleriň dürli görnüşleri,
miweler, galla we däneli önümler we köp mukdarda suwuklyk bardyr.

Çaga Dogumy Surat Kitaby
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18. Nämeden gaça durmaly?
Göwredäki çaganyň ösüşi we saglygy biziň näme iýip-içýänimize bagly bolýar. Spirtli içgiler, çilim we neşe serişdeleri enäniň saglygyna
ýaramaz täsir edýär we çaga üçin howpludyr.
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MUGALLYMA / TOPAR GURAMAÇYSYNA:
IŇ KÖP ULANYLÝAN ÝERLI IÝMITLER WE NAHARLAR BARADA
SURATLARYDYR ŞEKILLERI (GAZET-ŽURNALLARDAN GYRKYNDYLAR)
TAÝÝARLAŇ WE BU SAHYPA ÝERLEŞDIRIŇ (ŞU TEKST ÖRTÜLMELI).
SURATLAR SIZIŇ ÝAŞAÝAN / OKADÝAN ÝERIŇIZDE BALANSLY
DIÝETANY GÖRKEZÝÄN DÜRLI IÝMITLERI ÖZ IÇINE ALMALY. BU
SAHYPANY DÜZENIŇIZDE IÝMITLERIŇ NYRHYNY WE ELÝETERLILIGINI
GÖZ ÖŇÜNDE TUTUŇ WE MUNY BELLÄP GEÇIŇ.
BU SAHYPANYŇ MAKSADY BALANSLY DIÝETANY DÜZÝÄN ÝERLI WE
ELÝETER IÝMITLERI GÖRKEZMEKDIR: ŞEÝLE DIÝETA 17-NJI SURATDA
AGZALÝAN MÖHÜM IÝMITLERI ÖZ IÇINE ALMALY.
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19. Biziň bilýän we iýýän tanyş iýmitlerimiz
Yzygiderli iýlen halatynda (her hepde), bize tanyş bolan bu iýmitler balansly diýetany düzýär.
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20. Göwreliligiň ösüşi
Ýatgynyň içinde kinniwanja tohum düwünçegi ösýär.
Göwreliligiň ilkinji 6 aýynda (ýokarky setire seret), biziň daşky keşbimiz känbir üýtgemeýär.
Soňky 3 aýda bolsa (aşaky setir), göze görünýän köp üýtgeşmeler bolup geçýär.
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21. Göwreliligiň ösüşi
3 aýdan soňra embriona “düwünçek” diýilýär. Göwrelilik döwrüniň ortalarynda biz düwünçegiň gymyldylaryny duýup başlaýarys.
Göwüslerimiz süýt öndürmäge taýýarlygyň netijesinde ulalýarlar. Göwüsler bu döwürde aýratyn ideg talap etmeýär.
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22. Göwreliligiň ösüşi
Soňky 3 aýda düwünçek çalt ulalýar, şol sanda biziň bedenimiz hem çalt agralýar.
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23. Dogumyň öňüsyrasynda
9-njy aýda düwünçek doly ýetişen çaga öwrülýär. Indi ol göwrämizden daşarda ýaşamaga taýýar.
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24. Dogumyň başlangyjy
Dogum başlamazynyň öň ýanynda çaga doguma taýýar orna geçýär.
Dogum burgulary ýatgynyň agzyny açyp, jynshananyň içi bilen çagany daşary itekleýär.
Çaganyň daşyndaky suwly halta ýyrtylýar we ondaky suwuklyk akyp çykýar.
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25. Dogum prosesi
Dogum ýatgynyň agzynyň açylmagy bilen başlanýar. Soňra çaga dogum kanalynyň içinde jynshananyň süýnýän epinleriniň üsti bilen daşary
iteklenilýär.
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26. Dogum prosesi
Daşyndan seredilende, çaganyň kellesiniň jynshananyň maýyşgak diwarynyň içinden togalanyp gelýänini görmek bolýar.
Jynshananyň ham epinleri ýumşak bolýar we çaganyň kellesine zeper ýetirmän süýnmäge ukyplydyrlar.
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27. Eneleriň dogum orunlary
Dünýäniň dürli ýerlerinde aýallar birnäçe tapawutly orunlarda çaga dogurýarlar. Çagany aşak iteklemek ýokaryk iteklemekden has aňsat bolýar.
Özüňize iň rahat gelýän orny ulanyň. Çaga dogurmak agyr iş: bu pursatda bize goşmaça ýardam we ruhy goldaw möhüm.

Çaga Dogumy Surat Kitaby
Sahypa 33

28. Çaga dogumy
Çaga dogumy agyr zähmet, sabyr we wagt talap edýär. Täze dogan çaga, köplenç şobada aglamaga we dem almaga başlaýar.
Onuň agzy we burny nemden arassalanmalydyr. Eger çaga dem almasa, haýal etmän agyzdan-agza dem berme geçirilmelidir.
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29. Täze doglan çaganyň gaýragoýulmasyz aladasy
Çaga doglup, göbek urmasyny goýansoň, göbek 2 ýerinden düwülýär. Soňra 2 düwnüň arasy arassalanan gural bilen kesilýär.
Düwnüň galyndysy öz-özünden gurap, gaçyp galýar. Dogan çaga derrew ejesiniň eline berilmeli ýa-da onuň döşünde goýulmaly.
Bu bäbek üçin iň ýyly we iň howpsuz ýerdir.
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30. Dogumdan soňky bölünip çykma – çaga ýoldaşynyň gaçmasy
Çaga doglanyndan köp wagt geçmänkä, ýatgy çaga ýoldaşyny daşary itekleýär. Eger çaga ýoldaşynyň özi çykmasa, oňa çykmaga kömek etmek
üçin garyn ýeňiljek owkalanyp bilner. Eger-de gan akma agyr bolsa ýa-da uzak dowam etse, lukmançylyk kömegini almak zerurdyr.
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31. Çagaňy emdirmek
Täze bolan çaga sormany bilýär we 1 sagadyň içinde emdirilmelidir.
Soňra ol näçe islese şonça ýygylykda emdirilmeli – azyndan 24 sagadyň içinde 8-12 gezek.
Emdirmek süýdüň öndürilmesiniň dowam etmegine we ýatgynyň öňki ululygyna dolanyp barmagyna kömek edýär.
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32. Çagany we enäni naharlamak
Enä we çaga aýratyn ideg, dynç, köp ýokumly iýmit we suwuklyk gerek bolýar. 6 aýlap bäbege diňe ene süýdi ýeterlikdir.
Ene süýdi çaga üçin iň gowy iýmitdir. Çaga ene süýdünden başga suwuklyk howpludyr.
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33. Çaganyň göwrede ýerleşişiniň adaty däl görnüşleri we birnäçe dogum
Köp çaganyň kellesi ilki çykýar, emma kähalatlarda başga hili dogumlar hem bolup geçýär. Käwagt göwrede iki ýa-da, seýrek bolsa-da, has köp
sanly çagalar ýetişip bilýärler. Şeýle ýagdaýlarda siz ýöriteleşdirilen hassahana kömegini almaly.
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34. Maşgalany meýilleşdirme we kontrasepsiýalar
Çaga dogranymyzdan soňra bedenimiz dynç, çagamyz bolsa ýörite ideg talap edýär.
Täzeden göwreli bolmakdan goranmagyň birnäçe ýollary bar.

ÝATGY TURBALARYNY DAŇMA
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
Bu ýerdäki her bir bölümiň nomeri meňzeş nomerli surat bilen gabat gelýär.

1. Aýal bedeni: Çagalykdan aýallyga çenli ösüş
Çaganyň aýallyga çenli ösmegi köp ýyl alýar. Sagdyn çagalarymyzyň bolmagy üçin biz
bedenimiz çaga göterer derejede kämil we güýçli bolýança garaşmaly, ýogsam, bedenimize zeper
ýetirmegimiz ýa-da çagany ýitirmegimiz ähtimal. Suratdaky gyzlaryň ýaşlary, çepden saga: 7-9,
10-12, 13-15 we 16-18 ýaş. Jynsy kämillik sebäpli özgerme (köpeliş agzalarynyň işjeňleşmegi) 11
ýaş töwereklerinde başlaýar. Adatça, 11 ýaşdan soňra çat tüýleri ösmäge başlaýar, göwüsler we
emzikler ulalýar. Çanaklyk (uýluklar) giňelip ugraýar. Bu ösüşiň gidişi kämillige çenli dowam edýär
we beden doly uzynlygyna we agramyna 18 ýaşlar töwereginde ýetýär. Kadaly ösüş çäklerinde bu
ülňi şahsdan şahsa üýtgäp bilýär. Munuň sebäbi bolsa, şahsy tapawutlylyklar ýa-da howa we etnik
dürlülikleri, şeýle hem iýmitleniş endikleri we iýmitlenme bolup biler.
Biziň bedenimiz çaga dogurmaga taýýar we ukyply bolsa-da, biz beýleki taraplardan ene
bolmaklygyň getirýän jogapkärçiliklerine, tagallalaryna we mydamalyk borçlaryna taýýar
bolmazlygymyz mümkindir.

2. Aýal bedeni nähili özgerýär: Göwüsler we jynsy agzalar
Biz ösüp barýan bedenimiziň köp ýerinde üýtgeşmeleri görüp bileris. Haçan-da çaga dogranymyzda,
göwüslerimiziň ulalmagyna süýt öndürýän süýt mäzlerimiziň ulalmagy sebäp bolýar. Bu mäzler
emzige ýodajyklar arkaly birikýär we emdiren mahalymyz süýt her bir emzikdäki köpsanly kiçijek
deşiklerden akýar.
Çanaklyklarymyz bäbek götermegimiz we dogurmagymyz üçin kem-kemden giňelýär.
Goltuklarymyzda we jynsy agzalarymyzyň töwereklerinde tüýler ösmäge başlaýar. Jynsy
agzalarymyzyň töwereklerindäki tüýler ham epinleriniň daşyny örtýär we goraýar. “Dodaklar”
diýlip atlandyrylýan bu ham epinleri peşew kanalynyň agzyny we jynshananyň agzyny örtýär. Bu
deşikler artbujagyň öňünde ýerleşýär.
Jynshananyň artbujaga ýakyn ýerleşendigi we jynsy agzalaryň derisiniň juda näzikdigi sebäpli,
jynsy agzalaryň ýerleşýän ýerini suw we sabyn bilen arassalap durmalydyr.
Bize görünýän daşky beden üýtgeşmelerimiz içki özgermeleriň netijeleridir. Bu özgeriş prosesi jynsy
kämillik diýlip atlandyrylýar. Aýbaşynyň başlamagy jynsy kämilligiň ýa-da çaga doguma taýýar
bolmagyň nyşany bolup durýar. (ser. 4-nji surat).

3. Aýallaryň içki köpeliş agzalary
Doguma gatnaşýan içki köpeliş agzalary jynshana, ýatgy, 2 sany ýumurtgalyk we 2 sany ýatgy
turbasydyr.
Jynshana ýatga barýan geçelgedir. Bu agza arkaly jynsy gatnaşygyň dowamynda döl (erkeklik
tohumlary) ýatga barýar. Dogumda çaga çeýe we süýnmäge ukyply bolan bu geçelgeden we daşky
ham epinlerinden daşary itilýär.
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Ýatgy çukur, süýri (armyt şekilli) myşsadyr. Onda jynshana barýan, ýatgynyň agzy (boýunjygy)
diýlip atlandyrylýan kiçi deşik bolýar. Ýatgynyň içinde tohumlandyrylan ýumurtga daşky şertlerde
ýaşamaga taýýar bolan bäbek bolýança 9 aýlap ösýär.
2 sany ýumurtgalykda ýumurtga öýjükleri bolýar. Biz doglanymyzda ýumurtga öýjüklerimiz
bilen bile dogulýarys. Jynsy kämillige ýetenimizden soňra bolsa, ýumurtgalarymyz ýetişýär
we bir-birden ýumurtgalyklaryň her birinden bölünip çykýarlar. Ýumurtgalyklar ýatgynyň her
iki tarapynda ýerleşýär. Aýda bir gezek töweregi ýumurtgalyklaryň birinde bir ýumurtga öýjügi
ýetişýär. Ýetişen ýumurtga öýjügi ýumurtgalykdan çykýar (ýumurtgalama, owulýasiýa) we ýatgy
turbasynyň açyk ujy tarapyndan kabul edilýär. Ol ýatgy turbasyndan çukur ýatgynyň içine taýyp
gidýär. Ýatgy ýumurtgalyklara 2 sany ýatgy turbalary arkaly birikýär. Ýetişen ýumurtga öýjüginiň
ýumurtgalykdan ýatga barmagy birnäçe gün alýar. Bu ýagdaý aýda bir gezek aýbaşylaryň aralygynda
bolup geçýär we biziň iň önelgeli, ýagny göwreli bolmagymyz üçin iň amatly wagtdyr.

4. Aýbaşy
Aýbaşy ýatgynyň içki gatlagynyň aýlyk bölünip çykarylmagydyr. Bu ýumşak, kiçi gan
damarlaryndan ybarat bolan gatlak jynshana arkaly bedenimizden bölünip çykýar we bu ýagdaý
4-5 günläp dowam edýär.
Aýbaşy ýumurtgalyklaryň birinden bölünip çykan ýetişen ýumurtga öýjügi tohumlandyrylmasa
bolup geçýär. Biziň bedenimiz bu tohumlandyrylmadyk ýumurtga öýjügini ýatgynyň içki gatlagy
bilen bilelikde daşary çykarýar, aýbaşymyzyň gelmeginiň sebäbi hem şudur. Ýatgynyň içki gatlagy
ýumurtga tohumladyrylan ýagdaýynda ösýän ýumurtgany almaga taýýar bolmak üçin her aý
täzelenip durýar. Aýbaşy adatça 45 ýaşda ýa-da ondan soňra kesilýär (görümden galynýar).
Kämahal “bil açylma” diýlip atlandyrylýan bu her aýky gan akmanyň biz üçin zyýany ýokdur. Bil
açylmada käwagt agyryly myşsalaryň, damarlaryň çekmegi, ýadawlyk ýa-da arka agyry ýüze
çykyp biler. Eger sagdyn bolsaňyz, bu barada alada eder ýaly hiç zat ýok we siz adaty işleriňiz bilen
meşgullanmagy dowam edip bilersiňiz, aýallaryň aglabasy şeýle edýär. Meselem, zenan türgenler
aýbaşylary dowam edýän bolsa-da, ýaryşlara gatnaşýarlar we olarda hiç hili ýaramaz täsir ýüze
çykmaýar. Aýbaşynyň dowamynda gijilewik, agyry we ýakymsyz yslar bolmaz ýaly ýuwunmak
we özümizi arassa saklamak aýratyn zerurdyr.
Aýbaşyda bölünip çykýan suwuklygy siňdirmek üçin pagta prokladkalaryny ýa-da desmallary
(salfetkalary) ulanmak mümkin: olar ulanylandan soňra mazaly ýuwulmaly we güneşde
guradylmalydyr. Şeýle-de, bir gezeklik ulanylýan arassaçylyk desmallaryny ýa-da jynshananyň
içine ýerleşdirilýän tamponlary hem satyn alyp bilersiňiz. Özüňiz üçin haýsy arassaçylyk önümiň
oňaýlydygyny bilmek üçin gözleg geçirmelisiňiz.

5. Aýallaryň daşky jyns agzalary
Biziň daşky jyns agzalarymyz (wulwa) içki agzalary we kinnigi (klitor) goraýan iki sany ham
epinlerinden ybaratdyr. Dodaklaryň iki sany ham epinleri daşky dodaklardan (ýa-da uly dodaklar)
we içki dodaklardan (ýa-da kiçi dodaklar) ybaratdyr. Bu ham epinleriniň içki tarapy biri-birine
sürtülip agyry döremez ýaly, edil agzymyzyň içi ýaly hemişe nemli bolýar. Olar jynshananyň
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girelgesini we jynshananyň edil öňünde birleşen peşew çykalgasyny goraýar. Bu peşew çykalgasy
peşewiň üýşýän ýeri bolan peşew haltasyna barýan turbany ýapylgy saklaýan güýçli myşsa
tarapyndan dolandyrylýar. Haçan-da peşew haltasy dolanda, basyş bugşukmaga bolan islegi
döredýär, bugşukmanyň dowamynda bu myşsa gowşaýar we peşew syrygyp gaýdýar. Peşewi
goýbermän saklamak ýokanç kesele eltip bilýär.
Klitor bu pyntyk şekilli agzanyň ýokarsyndan ham sepirjegini emele getirip, dodaklaryň öň
tarapda birleşýän ýerinde ýerleşýär. Daşky jynsy agzalar nerw uçlaryndan doludyr we galtaşma
örän duýgurdyr. Iň esasy nerw merkezi bolan klitor aýratyn duýgurdyr. Klitory sürtmek ýa-da
ellemek, uly lezzet berýän we dartgynlylygyňy / stresiňi aýyrýan orgazma (jynsy kulminasiýa /
çürbaşa) getirýär. Onanizm ýa-da masturbasiýa, ýagny öz-özüňi elläp oýarmak lezzet berijidir
we, bu barada köplenç aýdylýan gürrüňleriň tersine, zyýanly däldir. Klitor erkek adamyň jyns
agzasyna meňzeşdir, ol hem juda duýgurdyr. Klitor hem erkek jyns agzas ýaly, haçan-da jynsy
oýarylma bolup geçende çişýär we ulalýar. Bu aýal orgazmynyň (jynsy kulminasiýasynyň)
çeşmesidir.
Dodaklaryň ham epinleriniň öňündäki çat süňküni galyň ýag dokuma birleşmesi örtýär. Bu
“mons Veneris” ýa-da çat depesi diýlip atlandyrylýar. Bu bölek, şeýle hem uly dodaklaryň daşky üst
taraplary jynsy taýdan kämillik ýaşyna ýetilenden soňra tüý bilen örtülýär.

6. Aýallaryň daşky jyns agzalary
Jynshananyň agzy çeýe bolup, ol jynsy gatnaşykda we dogumda süýnýär. Käbir aýallarda (emma
hemmesinde däl) jynshananyň agzyny “gyzlyk perdesi” diýlip atlandyrylýan ýuka ham bölegi ýa-da
perde bölekleýin örtýär. Bu ham käwagt ilkinji jynsy gatnaşykda ýyrtylýar, bu bolsa azajyk ganama
getirip bilýär. Köplenç, bu ham ýa-da gyzlyk perdesi ýyrtylman ýa-da ganaman süýnýär.
Aýbaşyda bölünip çykýan suwuklyk jynshanadan çykýar. Jynshana bilen artbujagyň arasyndaky
üçburç ýer “ýamyz” diýlip atlandyrylýar we onuň çaga dogumynda güýçli süýnýän myşsalary we
çeýe dokumalary bardyr.
Daşky jyns agzalaryna we ham epinlerine seresaply galtaşylmalydyr, sebäbi jynsy agzalaryň
ýerleşýän ýeri juda agyrylydyr. Zeper ýeten halatynda, jynsy agzalaryň ýerleşýän ýerinde juda köp
gan damarlarynyň bardygy sebäpli güýçli ganama ýüze çykyp biler.

7. Göwrelilikde beden özgermeleri
Haçan-da biz göwreli bolamyzda we bäbegi göterýän 9 aýymyzyň dowamynda, bedenimizde
köpsanly özgermeler bolup geçýär.
Boş ýatgy garyn boşlugymyzyň ýa-da çanaklygymyzyň ortasynda ýerleşýän, örän azajyk boşluk
alýan çukur, armyt şekilli myşsadyr. Ýatgynyň içinde ösýän çaga barka, ol garyn boşlugymyz
juda ulalýança süýnýär. Göwreliligiň soňky aýlarynda düwünçek (dogumdan öňki çaga) garyn
boşlugynyň köp ýerini doldurýar. Süýnýän ýatgy içki agzalary, şeýle hem peşew haltany basýandygy
sebäpli, öňkä garanda, peşew bölüp çykarmagymyz ýygjamlaşýar.
Göwüslerimiz we emziklerimiz bäbek doglanda süýt bilen üpjün etmek üçin ulalýar we
taýýarlanýar. Emzigiň töwerekleri (areola, emzigiň töweregindäki halkajyk) garalyp biler.
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Göwüslerden dogumdan öň hem azrak owuz süýdi, ýagny iň ilkinji süýt akyp biler we bu
kadalydyr.
Dogumyň öň ýanynda ýatgynyň içinde bäbekleriň köpüsiniň ýerleşişi kelleleýindir (kelle aşak
tarapa) (7-nji surat), käbir çagalar başga ýagdaýlarda hem dogulýar (33-nji surat).

8. Göwrelilikde beden özgermeleri
Göwreliligiň dowamynda, biziň bedenimiz içinden we daşyndan özgerýär; oňa aýratyn ideg,
peýdaly iýmit we dynç gerekdir. Bir sany tohumlandyrylan ýumurtganyň bedenimiziň daşynda
ýaşamaga ukyply, doly ösen bäbek bolmagy üçin 9 aý gerek bolýar. Düwünçek dogulýança,
bütinleý bize baglydyr. Göwreliligiň başynda ösýän çaga ýoldaşy düwünçegi ähli zerurlyklary bilen
üpjün edýär; bedenimiz bolsa, öz nobatynda, çaga ýoldaşyny üpjün edýär.
Kadaly ýagdaýda, biziň agramymyz 11-17 kg artar, bu biziň adaty agramymyza, göwrämize
we boýumyza baglydyr. Çagamyzyň sagdyn bolmagy üçin, biz diňe iýmitimiziň mukdaryny
köpeltmän, eýsem dürli görnüşli iýmitleri özünde jemleýän garyşyk iýmitleri iýmelidiris. (Bize
gerek bolan iýmitler, 17-nji surat)

9. Erkek adamyň bedeni we köpeliş agzalary
Erkek adamyň köpeliş agzalary ýumurtgajyklar we ujytdyr.
Ýumurtgajyklar “tohum haltajygy” diýlip atlandyrylýan goraýjy haltada ýerleşen 2 sany top
şekilli mäzlerdir. Ýumurtgajyklar aýaldaky ýumurtga öýjüklerini tohumlandyrýan döl öýjüklerini
(tohumlary) öndürýär.
Ujyt turba şekilli agza bolup, ol 2 ýumurtgajygyň edil ýokarsynda we arasynda ýerleşýär;
ol, adatça, ýumşak bolýar we aşak sallanyp durýar. Ujydyň içinde peşew haltasy bilen
birikýän, peşew çykaryjy boş kanal ýerleşýär. Ujyt bu kanal arkaly jynshananyň içine erkeklik
öýjüklerini hem äkidýär. Göz bilen görerden has kiçi bolan bu kiçijek tohumlaryň millionlarçasy,
ujydyň içinden “döl suwuklygy” diýlip atlandyrylýan süýde meňzeş suwuklyk görnüşinde
bölünip çykýar.

10. Erkek adamyň bedeni we köpeliş agzalary
Erkek adamyň bedeni jynsy taýdan kämil bolansoň, ýumurtgajyklaryň içinde döl öýjüklerini
öndürmäge başlaýar we döl öýjükleri adamyň galan ömrüniň dowamynda öndürilýär. Şol bir
wagtda, çat tüýleri ösmäge başlaýar we oglanyň muskuly (beden eti) ösýär. Jynsy kämillikden
başlap, ýumurtgajyklar dowamly millionlarça erkeklik öýjüklerini öndürýärler. Erkeklik öýjükleri
“döl suwuklygy” diýlip atlandyrylýan süýde meňzeş, ak suwuklykda ýerleşýär. Her bir kiçijek erkeklik
öýjüginde, öýjügi kiçijek balyk ýaly hereketlendirýän uzyn guýruk bolýar.
“Ujydyň kellejigi” diýlip atlandyrylýan ujydyň uç tarapy nerw uçlaryndan doludygy sebäpli ellemä
juda duýgurdyr. Ony ellemek ýa-da ýuwaşja sürtmek, edil klitory sürtmegiň ýa-da ellemegiň lezzet
berşi ýaly lezzet berýär we jynsy oýanma getirýär. Jynsy oýanmanyň netijesinde we jynsy gatnaşyk
mahaly, ujyt gataýar, ulalýar we ýokary galýar. Muňa “ereksiýa” diýilýär. Ýörite mehanizm döl
suwuklygyny ýumurtgajyklardan ujytdaky peşew kanalynyň içine iteleýär. Soňra içi erkeklik öýjükli
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döl suwuklygy pürkülip çykarylýar. Döl goýbermeden soňra ujyt kiçelýär we ýene-de ýumşaýar. Döl
suwuklygy ukyda mahalymyz hem gelip biler, bu kadalydyr. Erkeklik öýjükleri şeýle bir kiçi welin,
bir döl goýbermede 500 milliondan köprägi bölünip çykýar. Her bir tohumlandyrma üçin diňe bir
erkeklik öýjügi ýeterliklidir. Erkeklik öýjükleriniň köpüsi ulanylmaýar.
Erkek adamyň jyns öýjügi tohumlandyrylan ýumurtga öýjüginiň jynsynyň gyz ýa-da oglan
boljakdygyny kesgitleýär. Boljak bäbegiň jynsy erkeklik öýjüginiň ýumurtga öýjügine giren mahaly
(çaga galmada) kesgitlenilýär.

11. Tohumlandyrma
Biz jynsy taýdan kämil çykanymyzdan soňra, ýumurtgalyklarymyzda her aý bir ýumurtga öýjügi
ýetişýär we goýberilýär (ýumurtgalama). Ýetişen ýumurtga öýjügi bir aý çep tarapky ýumurtgalyk
tarapyndan, yzyndaky aý bolsa sag tarapky ýumurtgalyk tarapyndan, ýagny gezekleşýän ýagdaýda
goýberilýär. Adatça, biz köp ýyllap önelgeli bolýarys. Aýbaşy 45 ýaş töwereginden soňra kesilýär:
Bu ýagdaý “görümden galma” diýlip atlandyrylyp, ondan beýläk göwreli bolup bilmejekdigimizi
aňladýar.
Aýbaşymyz başlanandan 2 hepde töweregi soň ýetişen ýumurtga öýjügi ýumurtgalyklarymyzyň
birinden goýberilýär. Ol ýatgy turbajygynyň içi bilen ýatga barýar, eger siz aýbaşyňyzyň
başlanýan wagtyndan 2 hepde soňra jynsy gatnaşyk etseňiz, göwreli bolma mümkinçiligiňiz
diýseň ýokary bolýar.
Tohumlandyrmanyň bolup geçmegi üçin erkegiň jyns öýjügi aýalyň ýumurtga öýjügi bilen
birikmeli. Munuň üçin, erkek ujydyny jynshana girizmeli we döl suwuklygyny goýbermeli.
Jynshana girmek üçin ujyt gatamaly we dikelmeli. Bu bolsa jynsy oýarylma arkaly bolup geçýär.
Oýarylmanyň iň ýokary nokadynda we orgazmyň bolup geçýän wagtynda, millionlarça erkeklik
öýjüklerinden doly süýde meňzeş döl suwuklygy ujytdan daşary çykyp, jynshananyň içine
goýberilýär. Ujyt jynshananyň içine dürli görnüşli orunlarda girizilip bilinýär. Ujyt jynshana
girmese-de, döl jynshananyň agzyna golaý boşadylsa, göwreli bolmak mümkindir.
Jynsy gatnaşykdan soňra, millionlarça erkeklik öýjükleri jynshananyň içinde ýüzüşip ýörýärler.
Käbir erkeklik öýjükleri ýatgynyň boýunjygynyň üsti bilen ýatgynyň içine we ýatgy turbajyklaryna
tarap ýüzüp bilýärler: olar bedenimiziň içinde 3 güne çenli diri saklanyp bilýärler.
Erkeklik öýjügi ýatgy turbajygynda ýetişen ýumurtga öýjügi bilen birleşende, guýrujagyndan itilip,
özünden birnäçe esse uly ýumurtga öýjüginiň içine girýär. Bu ýagdaýa “tohumlandyrylma” ýa-da
halk arasynda “çaga galma” diýilýär. Ýumurtga öýjügi tohumlandyrylandan soň, oňa başga hiç bir
erkeklik öýjügi girip bilmeýär. Tohumlandyrylan ýumurtga öýjügi ikä bölünip, ösmäge başlaýar.

12. Tohumlandyrma
Ýumurtga öýjügi erkeklik öýjügi tarapyndan tohumlandyrylan badyna bölünip ösmäge başlaýar.
Tohumlandyrylan ýumurtga öýjügi soňra ýatga tarap ýoluny dowam etdirýär. Ol ýatga baryp,
içindäki kiçijek gan damarlardan doly ýumşak gatlagynda oturýar (ekilýär). Eger bedenimiziň
şertleri amatly bolsa, bu tohumlandyrylan öýjük ýatgynyň içinde 9 aýlap ösmegini dowam edýär.
Birden köp sanly çaga dogumdan başga ýagdaýlarda, her bir düwünçek bir sany ýumurtga öýjügi,
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bir sany hem erkeklik öýjügi bilen başlaýar.

13. Tohumlandyrma we öýjügiň bölünmeginiň başlangyjy
Ýetişen ýumurtga öýjügi ýumurtgalykdan goýberilensoň, ýatgy turbajygyna girýär we ýatga tarap
hereketini dowam edýär. Eger siz şoňa golaý wagtda jynsy gatnaşykda bolsaňyz, ýumurtga öýjügi
birnäçe erkeklik öýjügine gabat gelip biler. Ýumurtga öýjügi çalt hereket etmäge ukyply uzyn
guýruklary bolan kiçijek erkeklik öýjüklerinden köp esse uludyr. Erkeklik öýjügi ýumurtganyň daşky
örtügini böwsüp geçip, ýumurtga öýjüginiň ýadrosyna ýa-da merkezine tarap barýar.
Bir sany erkeklik öýjügi ýumurtga öýjüginiň daşky örtügine girip gidensoň, bu örtük gataýar we
oňa soňra başga erkeklik öýjügi girip bilmeýär. Mundan soňra ýumurtga öýjügi tohumlanýar,
ýagny onuň merkezi kiçijek erkeklik öýjügini özüne siňdirýär we onuň bilen birikýär. Ikisi bilelikde
ilki 2-ä, soňra 4-e, 8-e, 16-a we ş.m. ýagdaýda bölünip başlaýar. Ýumurtga öýjügi tohumlandyrylan
badyna bölünmäge başlaýar we ýoluny ýatga tarap dowam etdirýär. Ýumurtgalamadan
tohumlandyrma çenli wagt, adatça, 24-48 sagatdyr.
Eger ýatgynyň içinde ösüş üçin şertler gowy bolsa hem-de ýumurtga öýjügi we erkeklik öýjügi
sagdyn bolsa, bu bäbegiň başlangyjy bolup biler. Emma, bu kiçijek öýjükler toparynyň sagdyn
bäbek bolmagy üçin, ýene beýleki köpsanly şertler zerurdyr: peýdaly iýmitlenme we ideg, şeýle hem
ýeterlik derejede dynç almak eje üçin iň zerur zatlardyr.

14. Implantasiýa (tohumlandyrylan ýumurtga öýjüginiň ýatga ýerleşmegi)
we ösüşiň başlangyjy
Haçan-da tohumlandyrylan we ösmegini dowam edýän ýumurtga öýjügi ýatga baranda, ol
ýatgynyň içindäki ýumşak gatlaga ýapyşýar. Muňa implantasiýa diýilýär. Bu tohumlandyrmadan
6 gün töweregi wagtdan soňra bolup geçýär. Ýatgynyň içindäki kiçijek gan damarlardan doly
ýumşak gatlak indi tohumlandyrylan ýumurtganyň ösmegi üçin gerek bolup durýar. Netijede,
ýatgynyň içindäki bu düzüm her aý bölünip çykarylmaýar we aýbaşy kesilýär. Aýbaşynyň
gelmezligi (bil açylmazlyk), adatça, göwreliligiň ilkinji alamatydyr.
Dowamly bölünýän öýjük topary edil topraga tohum ekilşi ýaly, ýatgynyň içki gatlagyna ekilýär
(oturýar). Kiçijek öýjük topary ýatgynyň içindäki gatlaga ekilen görnüşde ösýär we ol mundan
iýmitlenýär, dem alýar we goranýar. Bu kiçijek ösüntgi mikroskopsyz görer ýaly bolýança birnäçe
hepde gerek bolýar (17-nji surat).

15. Düwünçegiň ösüşi: Ilkinji 3 aý
Ýatgynyň içinde öýjükler topary ýatgynyň ýumşak içki gatlagyna berkidilen ýagdaýda ösýär we ol
iýmitini şondan alýar. Bu ösüntgi başdaky 3 aýyň dowamynda “düwünçek” diýlip atlandyrylýar.
Bu düwünçek başdaky ýumurtga öýjüginiň örtüginden emele gelen “amniotik halta” diýlip
atlandyrylýan goraýjy haltanyň içinde ösýär. Bu halta amnion suwuklygy diýlip atlandyrylýan
suwuklyk bilen doludyr. 9 hepdelikde düwünçek heniz hem şeýle bir kiçi, ol eliň aýasynyň baryýogy bir kiçijek ýerini örtýär we ýatgynyň içini hem doldurmaýar. (15-nji surat)
Goraýjy haltanyň içinde ilki bilen kelle we oňurga ösýär. Düwünçegiň agramy 3 aýyň ahyrynda
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heniz hem 96 gram töweregi bolýar. Gulaklar, gözler we burun 4 aýlykda görlüp bilinýär.

16. Düwünçegiň ösüşi: Ilkinji 3 aý
Çaga ýoldaşy 3 aý töweregi wagta çenli doly ösüp ýetişýär. Ol göwreliligiň dowamynda dogulmadyk
çaganyň iýmitiniň esasy çeşmesi bolup durýar. Düwünçegiň aşgazany çaga ýoldaşy bilen göbek
arkaly birikýär. Düwünçek ösmek üçin zerurlyklaryny ýoldaşyndan göbek, ýagny içinde 2 sany
arteriýa we bir sany wena gan damarlary bolan galyň ham bagy, arkaly alýar. Çaga ýoldaşy, öz
gezeginde, ene tarapyndan üpjün edilýär. Bu bag bolmasa bäbek ýaşap bilmeýär. Ähli iýmit we
howa, şeýle hem bölünip çykýan zyňyndylar göbegiň içinden geçýär.
Eger sizde saglyk bilen bagly aýratyn meseleler ýok bolsa, göwreliligiň dowamynda kadaly maşk
etmek siz üçin peýdalydyr. Göwrelikäňiz size has köp dynç we uky gerek bolýar. Başdaky aýlarda
özüňizi has hem ýadaw duýmagyňyz mümkin. Öňki wagtlardaka garanyňda, köpräk uky, şeýle
hem, deňagramly iýmitlenmek we peýdaly iýmitler gerek bolar: başdaky 3 aý sagdyn çaganyň
başlangyjyny tutýan döwürdir. (Ser. Bize gerek bolan iýmitler, 17-nji surat). Käbir aýallar göwreliligiň
başdaky aýlarynda ýürek bulanma geçirip bilerler. Eger gusma juda güýçli bolsa, hassahana ýüz
tutmalysyňyz.
Ýatgynyň düzüminiň garaşylmadyk ýagdaýda düşmegine çaga aýrylma diýilýär. Bu ýagdaý,
köplenç, göwreliligiň başdaky 3 aýynyň dowamynda düwünçekde kemçilik bar bolsa ýa-da
ol ösmeýän bolsa bolup geçýär. Çaga aýrylandan soňra, ýatgynyň içinde galan düwünçegiň
galyndylary arassalanyp aýrylmalydyr, ýogsam bu ýokanç keseliň başlamagyna getirip biler.
Siz saglyk öýüne ýa-da lukmana ýüz tutup, özüňizi barlatmalysyňyz. Çaganyň aýrylmagy siziň
göwreli bolup bilmejekdigiňizi ýa-da sagdyn çaga dünýä inderip bilmejegiňizi görkezmeýär.
Aýbaşyňyz gelenden soňra, siz ýene-de göwreli bolup, şowly göwrelilik geçirip we sagdyn çaga
dünýä inderip bilersiňiz.

17. Bize gerekli bolan iýmitler
Sagdyn bäbek dünýä indermek üçin, biziň sagdyn bolmagymyz we öz saglygymyza gowy
seretmegimiz zerurdyr. Biz näme iýýändigimize bagly bolan, ösüp barýan bäbegi
iýmitlendirmelidigimiz üçin, ýeterlik mukdarda, şeýle hem, iýmitleriň dogry görnüşlerini
iýmelidiris. Göwreli wagtymyz bize öňkä garanyňda köpräk we dürli görnüşli iýmit hem-de köp
mukdarda suwuklyklar gerek bolýar.
Biz içinde ähli esasy iýmit toparlaryndan bolan iýmitleri jemleýän garyşyk iýmitleri iýmelidiris
(17-nji surat). Et, balyk, ýumurtga, peýnir we noýba ýaly içinde belok bar bolan iýmitler möhümdir.
Şeýle hem bize tüwi, mekgejöwen, bugdaý ýaly däneli ösümlikler we ähli görnüşli dänelerden
taýýarlanan çörekler gereklidir. Ter gök-önümler, şeýle-de ýaprakly gök önümler we banan, apelsin,
alma we tokaý miweleri ýaly ter miweler siziň özüňiz we ösüp gelýän bäbegiňiz üçin peýdalydyr.
Ýer almasy, käşir we beýleki kökli gök-önümler siziň hemişeki iýýän iýmitiňiziň bir bölegi
bolmalydyr. Ýeterlik mukdarda demir we witaminleri üpjün etmek üçin, aýallaryň köpüsi
göwreliligiň dowamynda demir gerdejiklerini içýärler. Bu hilli gerdejikler peýdaly iýmitler bilen
iýmitlenmegiň üstüni ýetirip biler, emma onuň ýerini tutup bilmeýär.
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18. Nämeden gaça durmaly?
Çaganyň ösüşi we saglygy siziň näme iýip-içýäniňize baglydyr. Siz bedeniňize näme
iýmitlendirseňiz şol hem çaga ýoldaşynyň üsti bilen düwünçege barýar.
Ýygy-ýygydan ýa-da uly möçberde içilýän alkogol size ýaramly däldir. Bu esasanam ösüp barýan
düwünçege zyýanlydyr. Çilim çekmek hemmeleriň saglygyna howp salýar: ylaýta-da bu çaganyň
saglygyna howp salýar we sen çilim çekmäni goýmalysyň, esasanam göwreli wagtyň. Kofe we
beýleki duýgyny güýçlendirýän serişdeler uly möçberlerde peýdalanylsa, olar diňe seni däl, seniň
heniz dogulmadyk çagaňy hem kyn günde goýup bilýärler.
Eger saglyk ýagdaýyňyz sebäpli derman-däri ulanmaly bolsaňyz, size dermany ýazyp beren
lukmana ýa saglyk öýüne göwrelidigiňizi aýtmalysyňyz. Käbir dermanlar siziň dogulmadyk
bäbegiňize zyýan ýetirip biler we şonuň üçin hem olary üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin.

19. Bilýän we iýýän tanyş iýmitlerimiz
Mugallyma ýa-da topar guramaçysyna: Elýeterli bolan ýerli iýmitler barada gysga ýazgy taýýarlaň
we ony boş surat sahypasyna goýuň.
17-nji suratda we ýazgyda şekillendirilişi ýaly, ýerli iýmitleriň haýsylaryny birleşdirseň
“deňagramly diýeta” emele gelýär? 19-njy surat üçin goýlan teklipere hem göz aýlaň; ýazgy şu surata
berkidilmelidir. Köp iýilýän ýerli iýmitler / naharlar we olaryň ýokumlylygy barada belläp geçiň.
Okadýan / ýaşaýan ýeriňize görä, käbir ýokumly ýerli iýmitleriň ösdürilip ýetişdirilişi, bahalary,
taýýarlanyş wagtlary we iň gowy iýmitleri nädip saýlamalydygy barada maslahat hem hödürläp
bilersiňiz.
Munuň maksady ýerli iýmitlerden mysallar görkezip, gündelik durmuş üçin elýeterli we ýokumly
bolan deňagramly diýetanyň üstüni açmakdyr.

20. Göwreliligiň ösüşi
Düwünçegiň ýatgynyň içinde emele gelşi we ösüşi 9 aý töweregi wagt alýar. Göwreliligiň birinji
ýarymynda, biziň bedenimizde bolup geçýän özgerişlikler kän göze görünmeýär – olaryň köpüsi
içimizde bolup geçýär. Bildirýän üýtgeşiklikleriň ilkinjisi aýbaşynyň saklanmagydyr. Eger aýbaşy
2 ýa has köp hepde gijä galsa, onda çyndanam göwreli ýa däldigiňize göz ýetirmek üçin
ýakynyňyzdaky saglyk öýünde barlagdan geçip bilersiňiz. Eger göwreliligi eýgerip bilmeseňiz,
5 hepdä çenli abort etdirmek howpsuz hasap edilýär.
Göwreliligiň soňky 3 aýynyň içinde garyn çalt-çaltdan gabarýar, sebäbi ol döwürde düwünçek has
çalt ulalýar. 20-nji suratda, göwreliligiň ilkinji 6 aýy ýokarky setirdäki şekiller bilen görkezilen; soňky
üç aýy bolsa aşaky setirde görkezilen. Iň soňky surat göwreliligiň soňky basgançagyny görkezýär;
ýatgydaky düwünçek aşak düşen we dogulmaga taýýar.
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21. Göwreliligiň ösüşi
Düwünçek amnion bardasynyň (düwünçegiň suwly perdesi) içinde kemala gelýär. Ol bardanyň
içinde erkin hereket edip bilýär. Bardadaky amnion suwuklygy şol bir temperaturasyny saklap, çaga
düşek bolup hyzmat edýär we onuň howpsuzlygyny üpjün edýär. Düwünçegiň ösüp başlanyna
12 hepde geçeninden (bu wagta çenli siz eýýäm 3 aýbaşyňyzy görmedik bolýarsyňyz) soň hem
ol kiçijekligine galýar. Diňe 4 aýdan soň bedeniňizde üýtgeşmeler ýüze çykyp başlaýar. Göwüsler
ulalýar, emzikleriň daşyndaky garaýagyz böleginiň (areola) hem giňelmegi we has garalmagy
ahmal.
20 hepdä golaýlanyňyzda, çagaň hereketlerini duýup başlamagyňyz mümkin. Ilki başda
düwünçegiň hereketi hiç hili bildirmeýär, emma wagtyň geçmegi bilen hereketler güýçlenýär we
onuň depirjikleýişini hem duýmak bolýar.
Boljak çaganyň jynsy tohumlandyrma wagtynda erkeklik tohum öýjügi (spermatozoid) tarapyndan
kesgitlenýär. Emma, düwünjek ilkinji 8 hepdede jynsyny ýüze çykarmaýar: 8 hepdeden soňra
onuň jyns agzalary şekil alyp başlaýar we onuň gyzjagazdygy ýa oglanjykdygy mälim bolýar.

22. Göwreliligiň ösüşi
Göwreliligiň ahyryna ýakynlanyňyzda çakgan hereket etmek ýa-da aşak egilmek kynlaşýar. Tutuş
bedeniňizi agyr we özüňizi tagaşyksyz duýýarsyňyz. Hatda ýygy-ýygydan bugşukmagyňyz hem
ahmal, sebäbi çaga has ulalýar we peşew haltasyny gysýar. Çaganyň agramy öýkenleri hem gysýar,
şonuň üçin dem almakda kynçylyk çekmegiňiz hem mümkin.
Çaganyň takmynan doguljak wagtyny kesgitlemek üçin, iň soňky gezek aýbaşyňyzyň gelen
gününden 3 aý aňryk sanaň, soňra oňa 7 gün goşuň. Meselem, eger soňky aýbaşyňyz ýanwaryň
8-ne gelen bolsa, çagaňyzyň oktýabryň ortalaryna dogulmagyna garaşyp bilersiň. Göwreliligiň
dowamy ortaça 280 gün ýa-da soňky aýbaşyňdan soň 40 hepde dowam edýär. Emma 37-42
hepde aralygy kadaly wagt diýip kabul edilýär. Eger-de 37 hepdeden öňürti sanjyňyz tutup
(dogum burgulary) başlasa ýa-da göwreliligiň wagty 42 hepdeden geçip gitse, onda haýal etmän
lukmançylyk kömegini almalysyňyz.

23. Dogumyň öňüsyrasy
9 aýlyk düwünçek 3-4 kg agramda bolýar. Käbir täze doglan çagalar 5 kg çenli agyr bolýarlar.
Tohumlandyrmadaky ýekeje öýjük çaga dogulmaga taýýar bolýança köpelip, 200 milliard öýjük
bolýar.
Dogumdan öň, soňky aýyň dowamynda, çaga doly derejede ýetişýär, gowy agyrlaşýar we
bedeninde ýag gatlagy döreýär. 23-nji suratda görnüşi ýaly, göbek bagy çaga ýoldaşyna baglanan
we çaga ýatgynyň içini dolduryp dur. Ýatgynyň boýunjygy, ýagny ýatgynyň jynshana tarap
açylýan agyzjygy, henizem doly ýapyk. Suratda çaganyň kellesiniň aşaklygyna bolmagy onuň
dogluşa taýýardygyny görkezýär. Çaga başga wagtlar islendik orunda (ýokarlygyna, gapdallygyna)
bolup bilýär. Kellaniň aşaklygyna bolmagy, dogumda hem çaga hem ene üçin iň gowusydyr.
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Dogumda çaganyň ornunyň üýtgeşik bolmagy ýörite kömegi talap edip bilýär we ol ýagdaýda
aýal hassahana öňünden ýerleşdirilmelidir.
Siziň bedeniňiz çaganyň dogulmaga we ýatgynyň daşynda ýaşamaga haçan taýýardygyny
gowy bilýär. Çaga dogulýança göbek bagyna baglanyp durýar. Haçanda çaga ýatygydan daşary
çykanda we erkin dem alyp bilende, göbek bagy gerek bolmaýar.

24. Dogumyň başlangyjy
Çaga dogulmazdan öňürti kellesini ýatgynyň boýunjygyna tarap aşak süýşürýär. Käwagt, ilki bilen
çaga düwünçegini we çaganyň 9 aýlap içinde ýaşan suwuklygyny saklaýan haltajyk ýyrtylýar.
Şeýle ýagdaýda jynshanadan suw gelýär. Muňa “suwuň dökülmegi” hem diýilýär. Mundan biraz
wagt soňra, towuň tutup başlamagy, arkalaň agyrmagy, garnyň aşaky böleginiň agyrmagy ýada hemmesiniň birlikde başlamagy hem mümkindir. Käwagtlar, suwuň dökülmeginden öňürti
burgular tutup başlaýar. Dogumyň başlangyjy her zenana, her göwrelilige görä üýtgeýär.
Burgular tutanda agyrylara näme sebäp bolýar? Ýatgy çagany saklaýan berk myşsadyr. Ol dogum
wagtynda çagany daşary iteklemek üçin ýygrylýar. Çaganyň dogulmaly wagty gelende, çagany
daşary çykarmak üçin ýatgynyň agzy açylmaly. Bu bolsa dogumyň ilkinji basgançagydyr. Ýatgynyň
ýygrylmasy biziň elimizde däldir, ýagny biz ony başladyp, duruzyp ýa-da oňa erk edip bilmeýäris.
Haçan-da çaga taýýar bolanda, ýygrylmalar we gysylmalar özbaşyna başlaýar. Käwagt dogumy
emeli ýagdaýda başladýarlar. Emma saglyk meseläňiz ýok bolsa, dogumyň tebigy taýdan öz-özüniň
başlamagyna garaşmak iň gowusydyr.
Ilki başda ýatgynyň boýunjygyna ýol açyp, çagany daşary itekleýän burgularyň arasy uzak bolýar
(adatça ýarym sagat) we ýuwaş-ýuwaşdan bu burgularyň arasy 2 minuda çenli ýakynlaşýar.

25. Dogum prosesi
Siz uludan dem almak arkaly özüňize we çaganyň dogulmagyna kömek edip bilersiňiz. Bu siziň
myşsalaryňyzy rahatlandyrar. Eger siz nämäniň bolup geçýändiginden habarly bolsaňyz, onda
gorkara zat ýokdur. Gorkmak diňe bedeniňizi birahatlandyrar. Dogumdaky agyrylara garşy howpsuz
dermanlar hem bar. Dogumyňyza gatnaşýan lukmanlardan ol ýerde elýeterli bolan we özüňize we
bäbegiňize howpsuz dermanlar barada sorap bilersiňiz.
Gelejekki ene-atalary ýörite maşklary we dem alyş ýollaryny öwredip, howpsuz doguma
taýýarlaýan çaga dogumy dersleri hem bar. Olar siziň bedeniňize dogumdan öň, dogumyň
dowamynda we dogumdan soň nämeleriň bolup geçýändigini düşündirýärler. Eger çaga
dogum dersleri siziň ýaşaýan ýeriňizde ýok bolsa, onda siz muňa gyzyklanma bildirýänleri we
mugallymlary ýygnamak hem-de döwlet guramalaryndan kömek almak arkaly özüňiz okuw
ýerini açmagyň ugruna çykyp bilersiňiz.
25-nji we yzyndaky suratlarda görnüşi ýaly, enä çagany aşak iteklemäge kömek eder ýaly onuň
arkasy dikeldilendir. Bu orun çaganyň agramynyň aşak berilmegine iterýär we dogumyň kadaly
geçmegine kömek edýär. Galyberse-de, bu köp zenanlar üçin rahat orun hasaplanyp, düşekde-de,
ýerde-de aňsatlyk bilen gurnap bolýar.
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Dogumyň ilkinji basgançagynda çaga ýatgynyň agzyna tarap iteklenilýär. Her bir itekleme
ýatgynyň agzynyň çagany daşary çykarmak üçin doly açylýança, ýuwaşjadan giňelmegine sebäp
bolýar. Bu käwagt köp sagada çekýär. Birinji çaganyň dogumy 12-14 sagada ýa has uzaga çekip
bilýär. Soňky çagalarda dogum has gysga wagt alýar.
Dogumyň ikinji basgançagynyň (iş basgançagy) dowamynda, çaga dogum kanalynyň içine
iteklenýär. Soňra daşky jyns agzasy bolan wulwa giňelmäge başlaýar. Her burgy bilen birlikde
iteklemek we güýjümizi aşak bermek arkaly çaganyň arkaýyn dogulmagyna goşant goşup bileris.

26. Dogum prosesi
26-njy suratda 25-nji suratdaky dogum prosesiniň daşyndan görünýän görnüşi şekillendirilen.
Daşary iteklenen mahaly çaganyň kellesi aýlanýar, bu bolsa oňa jynshananyň dar agzyndan
aňsatlyk bilen çykmaga kömek edýär. Jynshana çagany içinden geçirmek üçin gowy giňemeli
bolýar. Çaga dogum kanalynyň içinden togalanyp geçýär we jynshananyň maýyşgak epinleriniň
içi bilen daşary iteklenilýär (26-njy surat).
Çaganyň kelle süňkleri entek doly gatap ýetişmedik we dar geçelgäniň içinden gysylyp geçende
formasyny üýtgedip bilýär. Kelle daşary çykansoň, eginler we bedeniň galan bölegi jynshananyň
typançak, ýumşak myşsalarynyň içinden derrew taýyp gaýdýar.
Ýamyz – bu artbujak bilen jynshana agzynyň arasyny düzýän maýyşgak ham we dokuma
bolup, dogumda çagany daşary iteklemek üçin süýnýär. Eger daşky ham ýeterlik süýnüp bilmese
ýyrtylma ýüze çykyp bilýär. Ýyrtylma örän agyryly bolýar we ol hökman tikilmelidir. Muňa halk
arasynda “dogumda tikin düşmek” hem diýilýär. Ýamzyň ýyrtylmasynyň öňüni almak üçin
çaganyň kellesi çykanda çakdan aşa çygylmaly däl. Käwagt, lukmanlar bäbegiň kellesiniň
çykmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýamyzda epiziotomiýa (ýamzyň kesilmegi) amala aşyrýarlar.
Emma, bu kesigi hem tikmek zerurdyr we bu geljekki dogumlarda mesele döredip bilýär. Şonuň
üçinem, eger mümkin bolsa, uzagrak wagt alsa-da, çaganyň kellesiniň özüniň çykmagyna
garaşanyň has gowudyr. Dogry gurnalan, adaty dogumda, eger çaga gaty uly bolmasa, ne
ýyrtylma, ne-de epiziotomiýa gerek bolýar. Täze doglan çaganyň ortaça agramy 3,18 kg, boýy bolsa
50,8 sm bolýar. Ortaça agram we boý çaganyň ene-atasyna, milletine, ir ýa giç dogulşyna, tebigy
faktorlara, enäniň saglygyna we beýleki birnäçe zatlara baglydyr.

27. Eneleriň dogum orunlary
Dünýäniň dürli künjeklerinde aýallar dürli orunlarda çaga dogurýarlar (27-nji surat). Siz burgyňyz
tutýan wagty dik durup, ýöräp, ýokumly suwuklyklary içip, ýeňil iýmitleri iýip bilersiňiz we
şepagat uýasy ýa-da dogumda ýanyňyzda bolmaga gelen ýoldaşyňyz, ejeňiz ýa beýlekiler bilen
gürleşip bilersiňiz. Köp hassahanalar kaka boljaklary ýa-da çaga dogurmaly aýalyň beýleki dogangaryndaşlaryny onuň ýanynda bolup, oňa teselli bermäge höweslendirýärler. Siz öz isleýän
şertleriňizi üpjün edýän hassahana ýa-da şepagat uýasyny tapyp, ähli meýilleriňizi öňünden
bildirmelisiňiz.
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Görşümiz ýaly, arkaňy bir zada söýäp oturmak we ýatmak ýa-da elleriňe we dyzlaryňa daýanyp
durmak çaganyň agramyny aşak berýär we ony daşary iteklemek aňsatlaşýar. Tekiz ýerde
aýaklaryňy ýokary galdyryp ýatmak dogumyň agyr we agyryly geçmegine sebäp bolýar. Çünki
şeýle orunda biziň bedenimiz çagany aşak dälde, ýokaryk iteklemeli bolýar.
Çaga dogurmak agyr iş – iň agyr we iň köp güýç talap edýän iş. Dogumyň dowamynda ene boljak
zenana üns, ideg we goldaw gerek.

28. Dogum
Wulwanyň ham epinleri we myşsalary çaganyň kellesini daşary çykarmak üçin ýuwaşjadan
süýnerler. Tejribeli şepagat uýasy / göbek ene dogumyň bütin dowamynda saňa kömek etmeli.
Bir mesele çyksa derrew çagyrar ýaly, lukman hem elýeterde bolmaly. Ýoldaşyň, ejeň, ýa-da joraň
ýanyňda bolmasy hem ullakan ýeňillik döredýär.
Köp çagalaryň kelleleri öňürti çykýar. Adaty dogum prosesi birnäçe sagada çekýär we enäniň
yzygiderli gaýratly bolmagyny talap edýär: bu wagtda çagany çekjek bolup ara goşulmaly däl.
Çaganyň kellesini daşary çykarmak üçin epiziotomiýa – ýamzyň kesilmegi juda zerur bolmasa
alnyp barylmaly däldir.
Çaga dünýä inen badyna dem almaga we aglamaga başlaýar. Çaganyň burnundaky we agzyndaky
nemler haýal etmän aýrylmalydyr. Eger çaga dem almasa, derrew agyzdan-agza dem bermek arkaly
janlandyrma ýerine ýetirilmeli, bolmasa kislorod ýetmezçiligi sebäpli onuň ölmegi ýa-da beýnisine
mydamalyk zeper ýetmegi ahmal.
Doglan wagty çaga köplenç öl we “vernix” atly ak madda bilen örtülen bolýar. Ak maddany aýyrmak
hökman däldir. Çaga doglan badyna ýylanmagy we rahatlanmagy üçin ejesiniň eline berilmeli ýada döşünde goýulmaly.
Dogulmak çaga üçin hem örän kyn synagdyr. Ol darajyk ýerlerden gysylyp geçmeli bolýar. Soňra
bolsa ol düýpgöter üýtgeşik bir dünýä öwrenişmeli bolýar: çünki onuň ömri şoňa bagly. Täze dünýä
inen çaga seresaplyk we söýgi bilen ideg edilmelidir.

29. Täze doglan çaganyň gaýragoýulmasyz idegi
Çaga derrew dem almaga we şol bir wagtda aglamaga başlamaly. Onuň agzy we burny nemden
arassalanmaly; eger çaga dem alyp başlamasa, gyssagly agyzdan-agza dem berip janlandyrma
geçirmeli.
Çaga enesiniň garnynda ýa-da döşünde goýulmaly. Ýaňy dogan çaga köplenç oýa we duýgur
bolýar we ol doglanyndan soň bir sagadyň içinde süýt emmeli. Enäniň ilkinji süýdi, oguz süýdi,
çaganyň ömründe içip biljek iň ýokumly içgisidir. Eger ene bilen bäbegiň ikisem sagdyn bolsa, onda
lukmançylyk testleri ýa çagany ýyladyjy şöhleleň aşagynda goýmak üçin olary aýrylyşdyrmagyň
geregi ýokdur. Enäniň döşi çagany ýyly saklar.
Göbek bagy çaga enäniň döşünde wagty, bagyň damarlarynyň urmasy kesilip, has inçelip, reňki
solansoň kesilip bilner. Göbek bagy iki ýerinden düwülmeli: biri çaganyň garnyna ýakyn, beýlekisi
uzagrak. Soňra zyýansyzlandyrylan we 15 minut suwda gaýnan gaýçy ýa-da päki bilen kesilýär.
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Göbegiň kesilen ýeridäki galyndysy gury we arassa saklanylmaly. Ol köplenç birnäçe günden soň
öz-özi gaçyp galýar.

30. Çaga ýoldaşynyň aýrylmagy
Çaga doglanyndan soňra, ýene biraz burgular çaga ýoldaşyny daşary itekleýärler. Bu köplenç çaga
daşary çykanyndan soň 10 minudyň içinde bolup geçýär. Käwagt uzagrak wagt hem alyp bilýär.
Çaga ýoldaşy hiç mahal çekip çykarylmaly däldir. Garny ýeňiljek owkalamak hem çaga ýoldaşynyň
aýrylmagyna kömek edýär. Ondan soňra, ýatgy ýuwaşlyk bilen ýygrylýar we öňki ýerine barýar.
Emzikleriň sorulmagy burgularyň artyp, çaga ýoldaşynyň gaçmagyna itergi berer. Ilkinji ene
süýdi bolan oguz çagany iýmitden almaly zerur maddalary bilen üpjün edýär we ony dürli
ýokançlyklardan goraýar. Enä çaga bilen ömürlik we söýgä ýugrulan baglanyşygy gurmak üçin
çagany naharlamak we ony özüne ýakyn tutmak möhümdir.
Dogumyň dowamynda we soňunda biraz gan akmanyň bolmasy adaty zatdyr. Saglygymyza gowy
seretsek, ýeterlik dynç alsak we ýokumly iýmitleri iýsek, ýitiren ganymyz derrew yzyna dolanyp
geler. Emma, ganama 500 ml-den geçse ýa-da wagty bilen durmasa, haýal etmän lukmana ýüz
tutmaly. Dogumdan soňra agyr hereketleri etmeli däl, ýöne, adaty dogumdan soňra azajyk dik
durmak ýa-da assa ýöremek peýdalydyr.

31. Çagaňy emdirmek
Ilkinji süýt – oguz süýdi çaganyň saglygy üçin örän zerurdyr. Köplenç, dogumdan soňra ene
bilen çaganyň ikisi hem oýa bolýar we çaga ömrüniň ilkinji sagadynyň içinde ene süýdi bilen
naharlanyp, garnyny doýurýar. Bu irki naharlama enäniň göwsüne yzygiderli süýt gelip
durmagyna ýol açýar. Soňra çaga we ene ýadap, 10-12 sagat uka gitmekleri ähtimal. Ondan soňra,
çaga 24 sagadyň içinde 8-12 gezek emmäge başlaýar. Käbir medeniýetlerde çaga elmydama
göwüslere ýakyn tutulýar we has köp gezek naharlandyrylýar. Çaga näçe köp emse, göwüsler
hem şonça köp süýt öndürýärler. Ene süýdi çaga üçin iň ýokumly iýmit bolup, düzüminde
enceme keselden goraýjy maddalary saklaýar. Emdirmek ýatgynyň hem ýygrylyp, adaty kaddyna
gelmegine kömek edýär.
Emdirmek agyryly bolmaly däldir. Bäbegiň agzyny giň açyp, göwse ýapyşmagy möhümdir. Şeýle
edilse, çaga emende basyş emzige däl-de, göwse düşýär. Eger emdirmek örän agyryly bolsa,
çagany aýryp, onuň agzyny giňden açyp emmegine pursat döredip, täzeden emdirmäge synanyşyp
bilersiňiz. Eger çaganyň ýaňagyny emzigiňiz bilen sypalasaňyz, çaga agzyny açar we emzigi tapar.
Ilki başda ene diňe 2-3 çemçe süýt ýasaýar, ýöne çaga üçin şol ýeterlikdir. Dogumdan 3 gün töweregi
soňra enäniň göwüsleri has doluşyp başlaýar we süýdüň möçberi has köpelýär. Ähli bäbekler
ömürleriniň ilkinji 2 gününde horlanýarlar, emma ýitiren agramlaryny 2 hepdeden soňra yzyna
alýarlar. Ilkinji günlerde çaga 2-3 gezek uly meýdan edýär we onuň uly täreti gara we şepbeşik
görnüşden sary hem suwuk görnüşe geçýär. Süýt emýän çaganyň täretiniň suwuk bolmagy adaty
zatdyr we ony içgeçme bilen garyşdyrmaly däldir.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (WHO) çaga 6 aý bolýança süýtden başga iýmitiň gerek
däldigini belleýär. 6 aýa çenli ene süýdi elýeterli bolan çaga suw, çaý, başga süýtleri içirmek ýa iýmit
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iýdirmek hökman däldir.
Ilkinji 6 aýyň içinde, çagany ene süýdünden başga zatlar bilen naharlamak çaganyň saglygyna
howp salýar. Ene süýdüniň ýerine ulanylyp bilinjek ýekeje zat Bäbek Formulasydyr. Çünki
onuň düzüminde haýwan süýtlerine garaňda, has köp çaga gerekli maddalar bardyr.
Emma, bäbek formulasy ýokanç kesellerden goramaýar. Arassa suwuň, sowadyjylaryň we
zyýansyzlandyryjylaryň elýeter däl ýurtlarynda bolsa, ene süýdünden başga islendik zat çagany
örän ýaramaz hala getirip bilýär. Ene süýdi bilen naharlanmaýan bäbekleriň ömürleriniň ilkinji
ýylynda ölmek ähtimallygy ýokarydyr.

32. Enäni we çagany naharlamak
Gowy süýt öndürmek üçin enä ýörite diýeta gerek däldir. Emma ene hem özüni, hem çagany
naharlamaly bolýandygy üçin artykmaç iýmitlenmeli we köp mukdarda suw içip durmaly bolýar.
Ene esasy üýmitlerden köpräk iýmeli (32-nji surat): et, balyk, süýt önümleri, belok üçin noýbalary,
däneler, çörek, tüwi, mekge, gök-önümler we miweler. Ene emdiren mahaly köplenç suwsar.
Munuň üçin köpräk suw içmeli – emma süýt öndürmek üçin süýt içmek gerek däl! (Sygyrlar,
goýunlar we beýleki süýdemdirijiler süýtlerini süýt içip öndürmeýärler).

33. Çagalaryň göwrede ýerleşişiniň adatdan daşary görnüşleri we birnäçe
dogum
Ähli çagalaryň kellesi ilki çykmaýar. 33-nji surat çagalaryň ýerleşişiniň dürli adatdan daşary
görnüşlerini görkezýär. Olaryň içinde çaganyň keseligine ýerleşeni dogurmasy iň kynydyr. Eger
çaganyň aýaklary ilki çyksa we kellesi wagtynda çykyp bilmese, kislorod ýetmän, çagaň beýnisine
zeper ýetip bilýär. Adatdan daşary ýerleşmeleriň ähilisi hem, ene we çaga üçin dogumy kynlaşdyrýar
we howplylaşdyrýar. Şeýle ýagdaýlarda, çagany kesip almak iň gowy çykalga bolup biler. Çaga kesip
alnanda enäniň garny we ýatgysy dilinýär we munuň hassahanada narkoz astynda geçirilmegi
hökmanydyr.
Birmeňzeş ekizler erkeklik tohum öýjügi tarapyndan tohumlandyrylan ýumurtganyň ikä
bölünmeginden emele gelýärler: olar bir çaga ýoldaşyny paýlaşýarlar. Ekizler 2 sany aýratyn
tohum öýjükleri bilen tohumlandyrylan ýumurtgalardan hem emele gelip bilýärler. Bu ýagdaýda
ekizleriň hersiniň öz ýoldaşy bolýar. Beýle ekizleriň biriniň gyz, biriniň oglan bolmagy we biribirine meňzemezlikleri mümkindir.
Ekizler 87 töweregi göwrelilikden birinde gabat gelýär. Üçemler we dördemler bolsa has seýrekdir.
Ekizler ýaly, olar hem ýa bölünip köpelen bir ýumurtgadan ýa-da ýumurtgalykdan bir wagtda
bölünip çykyp, ählisi tohumlandyrylan aýratyn ýumurtgalardan hem emele gelip bilýärler.
Ekizleriň ýa-da birnäçe dogumyň boljagy köplenç dogumdan öň bilinýär. Sebäbi enäniň garny
çakdan aşa uly bolýar. Ekizleri ýa-da has köp çagalary dogurýan enä ýörite ideg edilmelidir.

34. Maşgalany meýilleşdirme we kontrasepsiýalar
Sagdyn çaga dogran beden dynja mätäç bolýar. Çagalaryň arasy açyk bolsa, hem çagalar, hem ene
has sagdyn bolýar. Siziň bir çagadan soňra çaga islemezligiňiz hem mümkin.
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Özüňi ýene göwreli bolmakdan goramagyň birnäçe tapawutly usullary bar. Göwreliligiň öňüni
almagyň aýallara we erkeklere degişli görnüşleri bolýar. Gerdejikler ýumurtgalaryň bölünip
çykmagynyň öňüni alýarlar; Spiral tohumlandyrmanyň öňüni alýar. Ol lukmanyň kömegi bilen
ýatga ýerleşdirilmelidir. Siz jynsy gatnaşygyň öňüsyrasy, özüňiz jynshanaňyza diafragma
hem goýup bilersiňiz. Bu ýatgynyň ýoluny bekleýär. Boýun gapajygy hem edil şol wezipäni ýerine
ýetirýär. Bularyň özüňize laýyk ölçeglisini almak üçin saglyk öýünde barlagdan geçmeli bolýar.
Spermalary öldürýän köpürjikler we žele hem jynsy gatnaşykdan öňürti jynshana goýlup bilner.
Erkek kontrasepsiýasy prezerwatiw bolup, bu jynsy gatnaşygyň dowamynda ujydy örtüp durýar we
spermanyň jynshana girmegine böwet bolýar. Kontrasepsiýanyň bu görnüşi örän täsirli, ulanmasy
aňsat we hiç hili zyýansyzdyr. Prezerwatiw AIDS, AIW ýaly jynsy ýokançlyklardan hem goraýar.
Haçan-da ene-ata artykmaç çaga edinmek islemese we maşgalanyň sany doldy diýen karara gelse,
erkekde we aýalda tohumlandyrmany ömürlik ýatyrmak mümkindir. Erkekler wazektomiýa etdirip,
aýallar bolsa ýatgy turbalaryny daňdyryp bilýärler.
Kontrasepsiýa usullary barada jikme-jik maglumat almak zerurdyr. Olaryň käbiriniň siziň
bedeniňize ýaramaz täsir etmegi ähtimal. Şonuň üçinem, özüňiz üçin iň gowusyny tapjak
bolmaly. Dogry ulanylmadyk ýagdaýynda, kontrasepsiýalar göwreliligiň öňüni almaýarlar. Has köp
maglumat üçin maşgala meýilleşdirmäge kömek edýän merkeze ýüz tutup bilersiňiz.
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
Guramaça Gollanma: Gürrüňdeşlik Üçin Bellikler
Ähli topar guramaçylaryna we mugallymlara
Bu gürrüňdeşlik üçin bellikler ÇDSK-daky suratlar esasynda düzülip, köpçülikleýin çärelere
gönükdirilendir. Olar esasan türgenleşik seminarlary we ähli görnüşli çaga dogumy sapaklary
üçin niýetlenen. Şeýle-de, olar jynsy terbiýe we maşgala meýilleşdirme okuwlarynyň hem möhüm
bölegi bolup hyzmat edip bilerler. Umuman, bu bellikler reproduktiw saglyk we çaga dogumy
barada açyk söhbetdeşliklere mümkinçlikleri artdyrýar.
Bu Gollanma aýallara, erkek ýanýoldaşlara, kaka boljaklara, jübütlere, garry ene-atalara, çagalara,
esasanam ýetginjeklere hyzmat edip biler. Eje boljaklara maşgala goldawyny bermek we stresli
dogum prosesini bagtly maşgala wakasyna öwürmek üçin, maşgalalar ýörite sessiýalara
çagyrylmaly. Kitabyň maksady, diline ýa sowatlylygyna garamazdan, ähli kişä ýetirilmekdir:
nämäniň bolup geçýändigine suratlara seredip düşünip bolýar. Ýazgylar we gürrüňdeşlik üçin
bellikler bolsa, gündelik ulanylýan düşnükli dilde beýan edilen. Şonuň üçin, möhüm düşünjeleriň
köpüsi bilkastdan gaýtalanýar ýa-da başga ýollar bilen hödürlenýär. Şeýdip, soraglara we
söhbetdeşliklere ýol açylýar.
Guramaçy hökmünde, siz ilki bilen ýazgyly suratlary gözden geçirmekden başlap bilersiňiz. Siz,
hatda, öz toparyňyzy we ýerli ilaty gyzyklandyrjak soraglarydyr üýtgeşmeleri hem girizip bilersiňiz.
Bu kitabyň maksady ähli zenanlarda diýen ýaly bolup geçýän adaty ýagdaýlary paýlaşmakdyr.
Adatdan daşary ýagdaýlar bärde görkezilmeýär, çünki olar ýörite professional gözegçilik talap
edýär. Bu gürrüňdeşlik üçin bellikler çaga dogumy we reproduktiw saglyk barada iň köp
soralýan soraglar esasynda düzüldi we kynçylyklary, kadadan çykmalary öz içine almaýar. Hatda
kynçylyklardan (çagaň aýrylmagy, çaganyň ýerleşmesiniň adatdan daşary görnüşleri) gürrüň
açylanda hem, olar jikme-jik düşündirilmeýär. Siz esasy biologiki maglumatlar öwrenilenden soň,
islege görä, “kynçylyklar” barada gürrüňdeşlik geçirip bilersiňiz. Başga neşirleri çap etmek we
aýratyn ýagdaýlar üçin maglumat almak üçin maslahatlaşyň.

Ýerli toslamalar we ynançlar
Bu kitapdaky biologiki faktlar aýallara zyýan berýän ýerli yrymlar we däp-dessurlar
(aýbaşy / iýmitler baradaky toslamalar, tabular) bilen gabat gelmeýär. Şol sebäpli hem, toparyň
ýolbaşçysy ýerli yrymlara sarpa goýýan, emma gatnaşyjylara biologiki faktlary dogry düşündirip
bilýän gürrüňdeşlikleri / sapaklary geçirmäge örän ukyply bolmaly.

Topar duşuşyklary üçin
Gürrüňdeşlikleriň dowamynda gatnaşyjylaryň ählisiniň suratlary görüp bilmegi zerurdyr. Muny
gazanmagyň bir ýoly, kitabyň kopiýalaryny gatnaşyjylara paýlamak bolup biler. Gürrüňdeşlik
Üçin Bellikler mowzuga görä toparlara bölünen. Bu ýerde berlen umumy maglumatlar ýerli
maglumatlar bilen utgaşdyrylmaly. Dogum orunlary we däp-dessurlar hem-de kontrasepsiýa
endikleri ýerli tejribeleri we maglumatlary hem öz içine almaly.
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Gürrüňdeşlik üçin bellikler
Aşakdaky bellikler siziň öz okuw maksatnamaňyzy düzmek üçin nusga bolup hyzmat edýär. Her
surata degişli maglumatyň yzygiderliligi çepden saga we ýokardan aşak goýlan.
Her seminaryňyzyň başyny ähli suratlar toplumyny tanyşdyrmak bilen başlaň. Her suratyň üstünde
durup geçip, ýazgylaryny sesli okaň, olaryň detallaryna üns çekiň.

Ähli suratlar üçin
Her sahypadaky suratlaryň we olaryň ýazgylarynyň ählisini görkeziň. Gürrüňdeşlik üçin bellikleri
taýýarlap, toparyňyzy sorag bermäge we söhbetdeşlige goşulmaga çagyryň.

Aýal bedeni: Ösüş we özgermeler

Suratlar: 1-2

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Ulalmak we beden ösüşi köp ýyl alýar. Suratdakylaryň ýaşlaryny belläp geçiň, (çepden saga:
7-8 ýaş, 10-12 ýaş, 13-15 ýaş, 16-18 ýaş). Şahsdan şahsa, milletine, saglygyna, klimatyna we
ş.m. görä tapawutlylyklar döräp bilýär.
; Göwüsleriň ösüşi: Göwüsler ulaldygyça, olarda möhüm üýtgeşmeler bolup geçýär.
Göwüsleriň her bölegine üns çekiň: bu mäzler süýt ýasaýarlar. Haçanda bäbek emzikleri
soranda, süýt süýt ýodajyklaryň içinden geçip, bäbegiň agzyna barýar.
; Jyns agzanyň ösüşi (jyns agzasyny görkeziň): Jyns agzasy ulalýar we tüýler bilen örtülýär.
Tüýler jynshanany we peşew çykalgasyny goraýar.
; Sen çaga dogmaga haçan taýýar bolýarsyň? Aýal bedeni göwrelilige girişmezden ozal doly
ýagdaýda kämil bolmaly (sagdaky suratdan 4-nji şekil). Çaga seretmek jogapkärçiligine doly
taýýar bolýançaň garaşmaly.
; Kämillige ýetmän çaga dogurma howpludyr we bu enä-de, çaga-da zeper ýetirip bilýär.

Içki köpeliş agzalary we aýbaşy

Suratlar: 3-4

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Ýumurtga öýjügi: biz ýumurtgalyklarymyz bilen bile dogulýarys, emma olar biz jynsy
kämillige ýetýänçäk ýetişmeýärler we ýumurtga bölüp çykarmaýarlar. Ýumurtga öýjügi
bedenimiziň iň uly öýjügi bolsa-da, ony diňe mikroskop bilen görüp bolýar.
; Wagt tutmak: Jynsy kämillige ýetenimizden soň, her aý (28 gün töweregi) bir ýetişen
ýumurtga bölünip çykýar: birinji aý çep ýumurtgalykdan, ikinji aý sag ýumurtgalykdan we şu
tertipde dowam edýär. (käwagt bu 4 hepdeden köp wagt alyp bilýär).
; Ýumurtga Öýjüginiň Syýahaty (4-nji surat): Ýumurtga öýjüginiň emele gelşini we bölüp
çykarylşyny görkeziň (çepdäki ýokarky suratdan sagdaky aşaka çenli). Ýetişip, taýýar bolan
ýumurtga öýjügi, ýumurtgalyga ýakyn duran ýatgynyň turbasynyň açyk agzy tarapyndan
sorulyp alynýar. Soňra kinniwanja ýumurtga öýjügi ýuwaşlyk bilen ýatgynyň içine typyp
gaýdýar: bu syýahat birnäçe gün alýar.
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; Aýbaşy: Haçanda ýetişen ýumurtga öýjügi tohumlandyrmazdan ýatga baryp düşse,
bedenimiz ony özünden daşary çykarýar. Ýatgynyň iň içgi gatlagy hem jynshanadan
akyp gaýdýar, çünki ol bedene gerek bolmaýar. Bu birnäçe gün wagt alýar we bu biziň
göwreli däl wagtymyz her aý gan akmanyň esasy sebäbidir. Muňa “Aýbaşy” diýilýär.
; Aýbaşynyň dowamynda Gorag: Dürli görnüşli arassa pagtalar, bir gezeklik astlyklar we
gigiýeniki serişdeler aýbaşynyň dowamynda gorag hökmünde ulanylyp bilner. Ýa-da sorujy
tamponlar jynshana salnyp bilner. Elýeter bolan ýerli gigiýena önümlerini we aýbaşyny
nädip eýgermelidigini ara alyp maslahatlaşyň.
; Aýbaşy agyrylary: Köplenç aýbaşynyň dowamynda hemişeki gün tertibiňize görä hereket
edip bilersiňiz. Käwagt aýbaşy wagtynda agyrylar ýüze çykyp bilýär. Eger agyrylar güýçlense
ýa-da adatdan daşary gan akma ýüze çyksa, saglyk öýüne ýüz tutuň we professional kömek
gözläň. Jynsy agzalaryňyzy ýygy-ýygydan ýuwup duruň, esasanam aýbaşy wagtynda bu
agyrydan we birahatlykdan gorar.

Daşky köpeliş agzalary

Suratlar: 5-6

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Daşky agzalaryň ýerleşýän ýeri: öňki we gapdalky görnüşlerini düşündiriň.
; Gorag: Daşky agzalar, wulwa, kiçi içki dodaklar we uly daşky dodaklar. Bu goşa ham epinleri
we çat tüýleri beden açyklyklaryny goraýar.
; Jynshananyň (wagina) agzy ýumşak we maýyşgak deri epinleri bilen gurşalan. Bu deri
epinleri waginal jyns gatnaşygy wagtynda we çaga dogumynda süýnüp, giňeýärler. Gimen
(gyzlyk perdesi) atly ham bölejigi käbir gyzlarda jynshananyň agzynyň bir bölegini örtýär,
emma ähli gyzlarda däl. Ilkinji jynsy gatnaşykda (ujydyň jynshana girmesi) gimen ýa
süýnýär, ýa-da ýyrtylýar. Eger ýyrtylsa, onda sähelçe ganama döräp biler. Eger gyzda gimen
ýok bolsa, ýa-da ol süýnse, onda ganama bolmaýar. Her bir zenan bedeni üýtgeşikdir –
ganamanyň bolup geçmezligi ol gyzyň öň jynsy gatnaşykda bolandygyny subut etmeýär.
; Aýbaşy akymy jynshananyň agzyndan gelýär.
; Peşew kanalynyň agzy (peşew geçelgesi) jynshananyň agzynyň çala ýokarsyndadyr. Ol
peşew haltasyny ýapyk saklaýan güýçli myşsa tarapyndan dolandyrylýar. Peşew haltasy
peşewiň üýşýän ýeridir.
; Buşukma (peşew çykarma): Haçan-da peşew haltasy dolanda, buşukma islegi döreýär.
Haçan-da meýletin myşsalar rahatlananda, ýygnalan peşew daşary çykýar. Göwreliligiň
soňky aýynda, çaga garnyň içini doldurýar we peşew haltasyny gysýar. Netijede, siz has ýygy
bugşukýarsyňyz.
; Peşewiňi uzak saklamak howpludyr, sebäbi peşewiň düzüminde birtopar zyýanly
galyndylar bar. Eger peşew goýberilmän saklansa, garyn çişip, agyryp başlaýar: şeýle
ýagdaýda haýal etmän hassahanadan kömek alyň.
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; Kinnigiň funksiýasy jynsy gatnaşygy lezzetli etmekdir. Kinnik nerw uçlaryndan doludyr we
galtaşma / ellemä örän duýgur bolýar. Kinnik nerwleriň we aýal seksuallygynyň möhüm
nokadydyr. Kinnik biologik taýdan ujyda meňzeşdir: ony owkalamak orgazma getirip bilýär.
Gorag: Kinnik dodaklaryň ham epinleri we telpejik bilen örtülen. Çünki ol örän näzik we
beýniniň nerw öýjüklerine birikdirilendir.
; Jynshananyň agzy we kinnigiň üstündäki ham epinleri hem nerw uçlaryndan we
mäzlerden doludyr. Bu biziň bedenimiziň iň näzik ýeri bolany üçin oňa aňsatlyk bilen zeper
ýetip bilýär. Jyns agzalary aýawly saklanylmaly, bolmasa islendik zelel örän agyryly bolup
bilýär we ýokançlyklar ullakan kynçylygyň döremegine getirip bilýär.
; Arassaçylyk: Jyns agzalaryň ýerleşýän ýerleriniň ýuwulyp we arassalanyp durmasy
örän zerurdyr, çünki ol ýerde peşewiň we täretiň çykýan ýeri (peşew çykalgasy we artbujak)
ýerleşýär.

Göwrelilikde beden özgerişleri

Suratlar: 7-8

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Ýatgy – bu içi boş, süýri, armyt şekilli süýnüp bilýän myşsadyr. Adatça, ýatgy örän kiçijekdir
we daşardan duýup bolmaýar. Göwreliligiň soňunda ol garnyň köp bölegini dolduryp,
garnyň çişmegine sebäp bolýar. Boş we göwreli ýatgylary deňeşdiriň: Düwünçegi, çaga
ýoldaşyny, göbek bagyny we ş.m. görkeziň we suratlandyryň.
; Göwüsler: Süýt mäzleriniň ulalyp, süýt öndürmäge taýýar bolmagy bilen göwüsler
ulalýarlar.
; Semremek: Adatça, siziň bedeniňiz çaganyň agramyndan 3-4 esse agralar. Käwagt has artyk
agralmagyňyz hem ahmal.

Erkek bedeni we önelgelik agzalary; tohumlandyrma

Suratlar: 9-11

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Erkek bedeniniň ösüşi we kemala gelşi. Jynsy kämillik wagtynda çat tüýleri ösüp, oglanyň
muskullary ulalyp, ýumurtgajyklary tohum öýjüklerini öndürmäge başlaýar.
; Tohum öýjükleriniň öndürilişi: Erkek ýumurtgajyklary jynsy kämillik möwsüminden başlap,
erkegiň bütin durmuşynyň dowamynda millionlarça tohum öýjüklerini öndürip durýarlar.
Tohum öýjügi aýallyk ýumurtga öýjüginden has kiçidir (12-nji surata serediň).
; Ujyt turba şekilli ýumşak agza bolup, adatça sallanyp durýar. Ujyt hem, edil kinnik ýaly,
galtaşma örän duýgurdyr, esasanam ujydyň ençeme nerw uçlaryny saklaýan depejigi.
; Peşew çykalgasy ujydyň ujunda ýerleşýär: peşew getirýän kanal erkeklik tohum öýjüklerini
hem getirýär.
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; Dölüň daşary çykarylyşy / eýakulýasiýa: Jynsy kämillik möwsüminde tohum öýjükleri
öndürilip başlanyndan soňra, artykmaç sperma daşary çykarylýar. Bu köplenç erkek
ukuda wagty bolup geçýär. Bu hadysa eýakulýasiýa diýilýär. Spermadaky tohum öýjükleri
şeýlebir kinniwanja welin, her gezekki eýakulýasiýada 500 milliondan gowrak tohum
daşary çykarylýar. Döl (sperma) tohum öýjüklerini saklaýan süýt reňkli maddadyr. Her
spermatozoidiň kellejigi we oňa balyk ýaly ýüzmäge kömek edýän guýrujagy bolýar.
; Ereksiýa: Ereksiýa seksual hyjuw esasynda döreýär. Seksual hyjuw, edil aýalyň duýgur
kinniginiň owkalanmagynda döreýşi ýaly, erkegiň ujydynyň hem duýgur böleginiň
gyjyndyrylmagy arkaly döräp bilýär. Seksual hyjuw ujydy çişirýär, dikeldýär we gatadýar.
Soňra ýörite mehanizm spermany ujytdan daşary itekleýär we eýakulýasiýa bolup geçýär.
Ujyt ýene-de öňki, gowşak halyna dolanyp gelýär.
; Waginal jynsy gatnaşyk / ujydyň girmegi (penetration) – munda ujyt jynshananyň içine
sokulýar we seksual hyjuw sebäpli eýakulýasiýa geçirýär. Seksual hyjuwyň iň ýokary
derejesine orgazm diýilýär. Erkek orgazmynyň netijesinde, suwuk spermadaky millionlarça
spermatozoidler jynshananyň içine dökülýär.
; Orgazm jynsy gatnaşygyň dowamynda ýa-da kinnigiň / ujydyň gyjyndyrylmagy sebäpli
döreýän seksual hyjuwyň netijesi bolup, ony erkekleriň we zenanlaryň ikisi hem başdan
geçirýärler.
; Jynsy gatnaşykda dürli orunlar (pozisiýalar): Jynsy gatnaşyk dürli orunlarda geçirilip bilner.
; Tohum öýjükleriniň syýahaty (her agza we tohum öýjükleriniň syýahatyna üns çekiň):
Suwuk spermada ýerleşýän tohum öýjükleri (spermatozoidler) jynshana döküleninden
soňra, jynshananyň içiniň hemme ýerine ýüzýärler, şol sanda ýatgynyň boýunjygynyň içine
we ýatga hem barýarlar. Olaryň birnäçe milliony 3 güne çenli ýüzüp ýörýärler. Eger olar
ýatgynyň turbalarynyň birinde ýetişen ýumurtga öýjügine duşsalar, onda ýekeje
spermatozoid özünden has uly bolan ýumurtga öýjüginiň içine girýär. Muňa tohumlandyrma
diýilýär. Tohumlandyrma – spermatazoidiň syýahatynyň soňudyr.
; Spermadaky tohum öýjükleriniň aglabasy jynshanadan daşary çykýarlar. Jynshananyň
agzyny ýuwup durmak we arassa saklamak möhümdir.

Tohumlandyrma; implantasiýa; ösüşiň başlangyjy

Suratlar: 12-14

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Tohumlandyrma (çaga galmasy): 12-nji surat. Ýumurtga öýjügi togalak we merkezinde
ýadro bolýar. Bu spermatozoidden has uludyr. Haçan-da spermatozoid ýumurtga öýjügine
duşanda, ol ýumurtga öýjüginiň daşky diwaryny böwsüp geçip, onuň merkezine barmaga
synanyşýar. Eger spermatozoid muny edip bilse, ýumurta öýjüginiň daşy gataýar we oňa
başga tohum öýjügi girip bilmeýär. Spermatozoidiň kellejigi bilen ýumurtga öýjüginiň
ýadrosy birleşýärler we bölünip köpelmäge başlaýarlar.
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; Öýjük bölünmesi: Tohumlandyrylan ýumurtga ilkinji gezek bölünmek üçin 30 sagat
gerek bolýar. Soňra, öýjükler toplumy emele gelýänçä, bölünen öýjükleriň her biri bölünip
köpelmesini dowam edýär. 12-nji suratdaky (aşaky setiriň ortasy) öýjük toplumynyň emele
gelmesi 4 gün alýar.
; Tohumlandyrylan ýumurtganyň syýahaty: Tohumlandyrylan ýumurtga bölünip köpelip
duran mahaly ýatgynyň turbalarynyň içi bilen ýatga tarap syýahat edýär.
; Implantasiýa: (14-nji surat). Haçan-da, kiçijek öýjükler toplumy ýatga baryp ýeteninde, ol
ýatgynyň içindäki ýumşak gatlagynyň üstüne baryp oturýar. Muňa implantasiýa diýilýär.
Ýatgynyň içki gatlagynyň her aýda daşary çykarylmasy bes edilýär, sebäbi indi ol çaga
ýetişdirmek üçin gerek: bu bolsa aýbaşynyň togtandygyny aňladýar.
; Ösüşiň başlangyjy: Eger ähli şertler oňaýly bolsa, ýatgynyň içki gatlagynda ýer tutan kiçijek
öýjükler toplumy ulalmaga başlaýar. Ol özüne gerekli maddalary ýatgynyň içki gatlagyndan
alýar. Öýjükler bölünip köpelmeklerini dowam edýärler, emma muny mikroskopda görmek
üçin hem köp hepdeläp garaşmaly bolýar.
; Göwrelidigiňi nädip bilmeli? Ýumurtganyň tohumlandyrylandygynyň ilkinji nyşany
aýbaşynyň gelmesiniň kesilmesidir. Göwreliligi kesgitlemegiň has ynamdar usuly göwrelilik
testini geçirmekdir. (Öz ýaşaýan ýeriňizde elýeter bolan testler barada gürrüň ediň).

Düwünçegiň ösüşi: Ilkinji 3 aý

Suratlar: 15-16

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Düwünçegiň emele gelşi: Birnäçe hepdelik ösüşden soňra, ýumurtga öýjüginiň gabygynyň
içinde düwünçek emele gelip başlaýar.
; Bu gabyk suw bilen doly, gorag haltasyna öwrülýär. Bu halta amnion bardasy diýlip
atlandyrylýar we onuň içini doldurýan suwuklyga bolsa amnion suwuklygy diýilýär. Çaga
ýoldaşy hem ösmäge başlaýar.
; Wagt: Düwünçek adam owujyny doldurýan ululyga ýetýänçä 3 aý gerek bolýar.
; Özgerişlikler: Ilkinji 3 aýyň dowamynda, düwünçegiň henizem kiçijekdigi sebäpli, bedeniň
daşky üýtgeşmeleri bildirmeýär. Emma, başga dürli üýtgeşmeleri başdan geçirmegiňiz
ahmal: meselem, käbir aýallarda ýürek bulanma döreýär. Kabirleri bolsa tiz ýadaýarlar we
köp ýatmaly bolýarlar. Göwüsler we emzikler hem ulalýar.
; Düwünçegiň ösüşi (16-njy surat). Tohumlandyrmadan soň 1 aýdan (çepdäki surat) 3 aýa
(sagdaky surat) çenli. Düwünçegiň şekil almasy üçin 3 aý gerek bolýar. Ilki bilen kelle we
oňurga ösüp başlaýar.
; Çaga ýoldaşynyň emele gelşi: Düwünçek üçin iýmitiň esasy çeşmesi bolan çaga ýoldaşy üçünji
aýyň soňuna çenli kemala gelýär. Iki sany arteriýa bilen bir wena damardan düzülen göbek
bagy düwünçek bilen çaga ýoldaşyny birikdirýär we düwünçegi iýmit, kislorod bilen üpjün
edýär. Galyndylar hem bagyň içinden geçirilýär. (16-njy suratdaky çaganyň düwünçegini
we göbegiň ösüşini görkeziň).
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; Çaga düşme / aýrylma: Kemçiligi bar bolan düwünçek, köplenç ilkinji 3 aýyň dowamynda,
bedenimiz tarapyndan daşary çykarylýar. Muňa çaga düşme / aýrylma diýilýär. Çaga
aýrylanyndan soňra ýatgynyň arassalanmagy möhümdir, ýogsa ýokançlygyň döremegi
mümkin. Eger çagaňyz aýrylsa haýal etmän saglyk öýüne görünmelisiňiz.

Bize gerek bolan iýmitler we nämeden gaça durmaly?

Suratlar: 17-19

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Sagdyn çaga ýetişdirmek üçin, siziň bedeniňize ýeterlik iýmit we köp mukdarda suwuklyk
gerek.
; Iýmit toparlary (17-nji surat): Sagdyn çaga ösdürmek üçin biz her dürli galla önümlerini
(däneler, tüwi, bugdaý, mekgejöwen), miwedir gök-önümleri (ýaşyl ýaprakly gök-önümler
we ýer almasy, käşir, kädi) we beloklary (noýbalar, et, balyk) iýmeli.
; Nämelerden gaça durmaly: Biziň iýýän-içýän we bedenimize salýan ähli zatlarymyz çaga
ýoldaşynyň üsti bilen ösüp barýan düwünçege geçirilýär hem-de çaga täsir edýär. Şonuň
üçinem çilim çekmek diňe siziň özüňize zyýan bermän, ösüp barýan çagaňyza-da howp
salýar. Şol sanda spirtli içgiler hem çaga zeper ýetirip bilýär.
; Dermanlar: Eger siz lukmanyň görkezmesine göra derman içýän bolsaňyz, onda göwreli bolan
badyňyza lukmana duýduryň: siziň dermanyňyzy üýtgetmeli bolup biler. Däri-dermanlar
heniz dogulmadyk çagaňyzyň ösüşine we onuň dogumdan soňky saglygyna zyýan
ýetirip bilýär.
; Ýurduňyza, daşky gurşawyňyza, iş salyşýan toparyňyza we işdeşleriňize görä, zyýanly
zatlar barada gürrüň ediň.
19-njy surat: Şu ýerde goýan suratlaryňyz bilen gabat gelýän we öz ýaşaýan ýeriňizde elýeter bolan
ýokumly iýmitler we olaryň nyrhlary barada gürrüň ediň. Bu ýerli iýmitler we sagdyn iýmitlenme
endikleri bilen baglanyşykly iýmitlenme barada umumy gürrüňdeşlige mümkinçilik döredýär.
Siziň çykyşyňyzyň täsirli geçmegi üçin okuw geçýän toparyňyzyň iýmitlenişi we elýeter bolan
ýerli önümler düýpli öwrenilen bolmaly. Tanyş naharlar we / ýa-da olary has ýokumly etmegiň
ýollary barada söhbet ediň.

Göwreliligiň ösüşi

Suratlar: 20-22

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Ilkinji 6 aý (20-nji surat, ýokarky setir): Bedende göwreliligiň birnäçe alamatlaryny görmek
bolýar. Özgerişlikleriň köpüsi bedeniň içinde bolup geçýär. (15-16 suratlardaky “özgerişlikler”
baradaky gürrüňdeşlige salgylanyň)
; Soňky 3 aý (20-nji surat, aşaky setir): Düwünçek ýatgynyň içinde çalt ulaldygyça garyn gowy
gabarýar.
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; Göwüsleriň ulalmagy: Göwreliligiň başlangyç döwründe emzikler ulalýar we olaryň
töwereginiň reňki hasam goýalýar. Süýt mäzleri ösüp, süýt öndürmäge taýýar boldukça
göwüsler hem ulalýar.
; Düwünçegiň hereket etmegi: 20 hepdeden gowrak wagtdan soňra, biz düwünçegiň ilkinji,
emma örän haýal bolan, hereketlerini duýup başlaýarys. Soňa-baka hereketler güýçlenip
başlaýar. Biz bäbegiň içinde erkin hereket edip bilýän ýeri bolan amnion bardasynda
“depirjiklemeleri” hem duýup bilýäris.
; Düwünçegiň, göbek bagynyň, göwüsleriň we ş.m. daşky görnüşlerinde bolup geçýän
üýtgeşmeleri görkeziň. 20-nji suratdaky soňky şekilde (aşakdan sagda) bäbägiň nädip “aşak
düşenini” görkeziň.

Dogumyň öň syrasynda we dogumyň başlangyjy

Suratlar: 23-24

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Düwünçek doly ýetişen: Soňky aýyň dowamynda çaga doly ösüp ýetişen hala gelýär we has
ulalyp, endamynda ýag gatlagy emele gelýär. 23-nji surat: göbek bagyny, çaga ýoldaşyny,
çaganyň ýerleşişini we ş.m. görkeziň.
; Ýatgynyň boýunjygy ýapyk: Ýatgynyň jynshana tarap açylýan agzy henizem doly ýapyk.
Çaganyň kellesi adaty dogumda ýerleşýän ýerinde (aşak tarap) we bu dogumlaryň 96%-nde
şeýledir.
; Çaga doguma taýýar orna geçýär: 24-nji suratda çep tarapdaky şekillere salgylanyp, çaganyň
ýerleşişiniň üýtgeýşine üns çekiň. Ikinji suratda çaganyň “aşak düşendigini” görmek bolýar.
Ýatgynyň boýunjygynda we garnyň daşky görnüşinde bolup geçýän üýteşmeleri görkeziň.
; Dogum: Çagany daşary iteklemek üçin ýatgyda döreýän sanjylara “burgy” diýilýär. Biziň
erk edip bilmeýän bu burgularymyz haçan-da çaga doguma taýýar bolanda başlaýar. 24nji suratda (ýokardan sag tarapky surat) burgularyň dowamynda çaganyň nähili aşak
iteklenilişi şekillendirilen.
; Dogumyň ilkinji basgançagy: ýatgyda döreýän burgular ýatgynyň boýunjygynyň jynshana
tarap açylmagyna we çaganyň daşary çykmagyna sebäp bolýarlar.
; Burgularyň wagty: Ilki başda burgularyň arasy ýarym sagat töweregi uzak bolýar we ol
ýuwaşşadan ýygjamlaşýar. Haçan-da burgularyň arasy 2 minuda gelende siz doguma taýýar
bolýarsyňyz. Ilkinji çaganyň dogumy birnäçe sagatdan bir güne çenli wagt alyp bilýär; ondan
soňky çagalar has çalt dogulýarlar.
; Ýatgynyň boýunjygynyň açylmagy üçin ýatgyda döreýän ýygrylmalar dogum agyrylaryna
sebäp bolýarlar. Şu ýerde dogumyň dowamynda kömegi degjek dem alyş we rahatlanyş
ýollary, ýeňiljek ýöremek barada gürrüň ediň. Gorky we tolgunma agyryny güýçlendirýär.
Dogumda ýoldaşyň, ene-ataň ýa-da dost-ýarlaryň goldawy möhümdir.
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; Agyrynyň öňüni almak: Ene we çaga üçin haýsy agyry kesiji dermanlar howpsuz? Ýaşaýan
ýeriňizde elýeter bolan dermanlar, olaryň ulanylyşy we täsirleri barada gürrüň ediň.
Agyryny azaltmagyň başga usullary (ýokardaka serediň).
; Çaga dogumyna taýýarlyk: Öz ýaşaýan ýeriňize görä, nähili taýýarlygyň gerekdigini
maslahatlaşyň – size ýaramly hassahanany, lukmany / göbek enäni nireden /nädip tapmaly,
maşgala goldawy we ş.m.

Dogum prosesi

Suratlar: 25-26

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Dogum orny / pozisiýasy: suratda görnüşi ýaly, dogumdaky aýalyň arkasy dikeldilendir, çünki
bu çaganyň göwresiniň agramyny aşak berip, onuň aňsat daşary iteklenilmegine kömek
edýär.
; Dogumyň ilkinji basgançagy: 25-nji suratda ýokarky setirde ýatgynyň jynshana tarap açylýan
agzy (boýunjygy) açylyp başlan. Örän agyryly bolan burgular çaganyň kellesini ýatgynyň
boýunjygyna tarap itekläp, onuň açylmasyna ýa-da giňelmesine sebäp bolýarlar. Uludan we
haýaljakdan dem almak agyryny dolandyrmaga kömek edýär.
; Suwly halta (amnion bardasy) ýyrtylýar we çagany öz içinde saklan suwuklyk bedenden
daşary çykýar. Bu ýagdaý burgularyň başlanmagyndan öň ýa-da soň bolup geçýär we her
dogumda üýtgäp bilýär.
; Dogumyň ikinji basgançagy: 25-nji suratyň aşaky setirinde ýatgynyň boýunjygy açylan
we çaga dogum kanalynyň içi bilen daşary iteklenilýär. Dogumyň ikinji basgançagynyň
dowamynda siz her sanjy bilen bilelikde çygylmak arkaly çaganyň çykmasyna kömek edip
bilersiňiz.
; Çaga kellesiniň çykmagy: (26-njy surat, ýokarky setir). Jynshananyň agzynyň töweregindäki
ham epinleri çaga kellesi geçer ýaly ýumşak we maýyşgak bolýar. Çaganyň kellesi
dogum kanalynyň içi boýunça togalanyp gaýdýar. Bu daşary çykmany ýeňilleşdirýär.
Jynshananyň hamynyň ýyrtylmazlygy üçin, bu basgançakda gaty çygylmazlyk maslahat
berilýär.
; Kelläniň çykmagy: eger-de ham ýeterlik derejede maýyşgak bolmasa ýa-da çaganyň kellesi
uly bolsa, jynshananyň agzynyň hamynyň ýyrtylmagy mümkin. Ýyrtylmanyň öňüni almak
üçin “epiziotomiýa” geçirilip bilner. Munda lukmanyň özi jynshananyň agzyny dilýär. Köp
halatlarda, eger sabyrly bolup garaşsaňyz, hamyň özi giňär we dogum enä we çaga zeper
ýetmesiz geçip gider.
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Dogum orunlary we dogum

Suratlar: 27-28

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Dünýäniň dürli künjeklerinde aýallar dürli orunlarda çaga dogurýarlar. 27-nji surat
dogumy ýeňilleşdirmek üçin ulanylýan käbir orunlary görkezýär. Dogum orunlary
ýerli däp-dessurlara görä üýtgeýär. Käbir dogum orunlary peýdaly, emma käbiri zyýanly
bolýar. Üýtgeşik ýa-da täze bir zat öwretmezden ozal, ýerli dogum orunlary düýpli
öwrenilmeli.
; Iň gowy orun haýsy? Iň gowy orun size iň rahat bolan orundyr. Burgularyň arasynda siz
gezmeläp, iýip-içip ýa-da dynç alyp bilersiňiz. Özüňize näme rahat bolsa şony etmekden
çekinmäň. Aýaklaryňy galdyryp, arkanlygyna ýatmak öňler köp hassahanada meşhur
bolandygyna garamazdan, dogumy kynlaşdyrýar. Çünki bu orunda çaga aşak däl-de
ýokaryk iteklenilýär. Suratlaryň köpüsinde aýallaryň arkalary dikeldilen we ýarym oturdylan:
şeýdilse çaganyň agramy aşak berlip, onuň çykmasy ýeňilleşýär. Bu orunda çaga aşak
iteklenýär.
; Çaga dogumynda goldaw gerek: Çaga dogurmak ene üçin örän agyr işdir. Şonuň üçinem
oňa ýakynlarynyň ýardamy, idegi, ruhy goldawy zerurdyr. Çaga dogumy ullakan sabyr we
başarnykly adamlaryň kömegini, adatdan daşary ýagdaýlarda bolsa, ýörite hünärmeni talap
edýär.
; Dogum (28-nji surat): Çaganyň kellesi köplenç ilki çykýar. Adatça, çaga öýkenleri howa bilen
dolan badyna aglamaga başlaýar. Eger çaganyň agzy we burny nem bilen örtülen bolsa, ol
şol bada arasssalanylmalydyr. Eger çaga dem almasa, haýal etmän agyzdan-agza dem berme
geçirilmelidir.
; Çaganyň kellesi henizem örän ýumşak bolýar we dogum kanalynyň içinden iteklenip
çykmagyň netijesinde şekli üýtgäp bilýär. Kelle birnäçe günden adaty şekline gaýdyp gelýär.
; Göbek bagy henizem ýatgynyň içindäki çaga ýoldaşyna baglanan bolýar we çaga öl hemde ak reňkli madda bilen örtülen bolup bilýär. Bäbek derrew enesiniň eline berilmeli ýa-da
onuň döşünde goýulmaly. Bu ene bilen çaganyň arasynda mähre, idege ýugrulan ilkinji
baglanyşygyň döremegine getirýär.

Täze doglan çaganyň gaýragoýulmasyz idegi we çaga
ýoldaşy

Suratlar: 29-30

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Agzy we burny nemden arassalanan çaga dem almaga başlaýar; çaga enäniň eline berilýär.
Ömrüniň ilkinji sagadynyň içinde çaga ejesiniň göwsünden naharlanmalydyr.
; Göbek kesmek: Henizem çaga ýoldaşyna baglanyp duran göbek tarsyldamasyny bes
edensoň, ol 2 ýerden (biri çaga ýakyn) düwülýär. Soňra zyýansyzlandyrylan gaýçynyň ýa-da
päkiniň kömegi bilen ol iki düwnüň arasyndan kesilýär.
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; Kesilen göbek galyndysy birnäçe günden öz-özi gaçyp galýar. Ol gury we arassa
saklanylmaly; galynda hiç zat edilmeli däl. Ol näçe gury bolsa, şonça-da çalt gopýar.
; Emdirmek: Bäbek adatça doglanyndan soňra oýa bolýar we bir sagadyň içinde emdirilmelidir.
Ilkinji süýde oguz diýilýär. Oguz çagany kesellerden goraýjy maddalardan doly bolýar we
çaga güýç beriji iýmit bolup hyzmat edýär. Emdirmek göwüsleri tijendirip, olaryň has köp
süýt öndürmegine getirýär. Bäbege ömrüniň ilkinji 6 aýynda diňe ene süýdi ýeterlikdir. Oňa
başga iýmit ýa içgi hökman däldir.
; Çaga ýoldaşy: (30-njy surat). Çaga doganyndan az wagt soňra, çaga ýoldaşy ýene birnäçe
burgularyň kömegi bilen ýatgydan aýrylýar. Garny ýeňiljek owkalap çaga ýoldaşynyň
aýrylmagyna kömek edip bolýar. Göbegi çekmeli däl. Eger çaga ýoldaşynyň özi bir sagadyň
içinde aýrylmasa, lukmanyň kömegini talap edip biler.
; Gan akma: Çaga ýoldaşyndan daşary, enäniň biraz gan ýitirmegi adaty zatdyr. Eger-de gan
akma güýçli bolsa ýa-da dogumdan soň hem dowam etse, onda lukmançylyk kömegini
almak zerurdyr. Adaty gan akma (aýbaşydaky ýaly) birnäçe hepde dowam edýär.
; Çaganyň boýy we agramy: 2,5 kg ýeňil bolan çaga ýörite ideg edilmeli. Adaty bäbegiň boýy
we agramy dürli milletlerde dürli hili bolýar. Şeýle-de, çaganyň agramyna we boýuna eneatasynyň ölçegleri, enäniň iýmitlenişi / saglygy, göwreliligiň dowamlylygy we ş.m. täsir
edýär.

Emdirme

Suratlar: 31-32

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Emdirme: ene bäbegini ilkinji sagadyň içinde emdirmeli. Ilkinji süýt bolan oguz
ýokançlyklardan goraýar we çagany ýokumly maddalar bilen üpjün edýär. Haçan-da çaga
emende, bu göwüslerde has köp süýdüň döremegine itergi berýär. Käwagt emdirýän wagty
ene garnynda agyry duýýar, esasanam bu onuň ilkinji çagasy däl bolsa. Bu gowulygyň
alamatydyr – sebäbi emdirmek ýatgynyň ýygrylyp, adaty şekline dolanyp barmagyna kömek
edýär.
; Emdirme orunlary: (31-nji surat). Çagany birnäçe orunlarda emdirip bolýar; siz we siziň
çagaňyz üçin rahat bolmaly we emdirme agyrysyz geçmeli. Çaga agzyny giň açmaly we
göwsüň garalan bölegini (areola) agzyna salmaly.
; Emdirmezligiň töwekgelçilikleri: Ene süýdi çagany köp kesellerden goraýar we çaga iň uly
diri galmak mümkinçiligini berýär. Ýasama süýtler we haýwan süýtleri çaganyň saglygyna
howp salyp bilýär. Ene süýdüne iň ýerlikli alternatiw çaga formulasydyr. Emma, bu hem, eger
arassa suw, arassalaýjy, sowadyjy elýeter bolmasa howpsuzlygyny ýitirýär.
; Çaga emdirýän enäniň iýmiti: Siziň bedeniňize kadaly diýeta gerek; ol bolsa dürli görnüşli
iýmitlerden düzülendir (32-nji surat).
; 17, 18, 19-njy suratlara täzeden göz aýlaň: “Bize Gerek Bolan Iýmitler”, “Nämelerden Gaça
Durmaly”, “Bize Tanyş Bolan Iýmitler”. Çaga emdirýän enä hem göwreli enä gerek bolan
ýokumly iýmitler gerek bolýar. Ene näme iýse / içse şol hem süýdüň üsti bilen çaga geçýär.
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; Çagany naharlamak: Ömrüniň ilkinji 6 aýynda, çaga siziň süýdüňizden başga iýmit gerek
bolmaýar. 6 aýdan soňra, galla önümlerini, pýure edilen miweleri (banan, alma we ş.m.),
bişirilen we pýure edilen gök-önümleri, öz iýýän ýumşak naharlaryňyzdan çaga berip
başlap bilersiňiz. Şeýle-de, dükanlardan ýörite çaga naharlaryny hem satyn alyp bilersiňiz.

Çaganyň ýerleşişiniň adatdan daşary görnüşleri we
birnäçe dogum

Surat 33

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Adatdan daşary orunlar: Çepdäki 3 aýalyň çagalary göwrede adatdan daşary orunlarda
ýerleşen. Köp tejribeli lukmanlaryň käbiri beýle dogumlary operasiýa etmesiz alyp barýarlar,
emma häzirkizaman hassahanaly köp ýurtlarda bu hili dogum narkoz bermek arkaly
operasiýa edilip geçirilýär. Bu operasiýada enäniň garny we ýatgysy kesilip, çaga el bilen
daşary çykarylýar. Çaganyň ýerleşişiniň iň uly kynçylyk döredýäni keseligine ýatýanydyr
(çepden üçünji surat): munda kesip alma zerurdyr. Göwreliligiň soňunda, eger çaganyň
göwrede ýerleşişi adaty däl bolsa, onda enä öňünden ýörite bäbek öýüne gitmek maslahat
berilýär. Çünki bu ýagdaýda dogum ene we çaga üçin agyr we howply bolup bilýär.
; Ekizler we birnäçe dogum: Ekizleriň 2 görnüşi bar: birmeňzeş ekizler (bir ýumurtga
öýjüginden emele gelen) bir çaga ýoldaşyny paýlaşýarlar, birmeňzeş jynsly bolýarlar we
biri-birine örän meňzeş bolýarlar. 2 sany aýry ýumurtga öýjüginden emele gelen ekizleriň
hersiniň öz çaga ýoldaşy bolýar we olaryň jynslary hem ýüz-keşpleri üýtgeşik bolup bilýär.
Käwagt göwrede şol bir wagtda ikiden köp çaga ýetişip bilýär: üçemler (3 çaga), dördemler
(4 çaga) seýrek gabat gelýärler. Olar köplenç kiçi we ejiz bolýarlar we diri galmaklary üçin
ýörite we ýokary derejeli ideg talap edýärler.
; Ekizleriňiziň boljagyny nädip bilmeli? Garnyň çenden aşa gabarmagy siziň birden köp çaga
göterýändigiňiziň alamaty bolup bilýär. Göwreliligiň uly möhletinde sizi barlagdan geçirýän
lukman birden köp ýürek urgusyny eşidip bilýär. Käwagt ekizler nesil yzarlaýarlar – eger siziň
maşgalaňyzda ekizler kän bolsa, siziňem ekiz çagaňyzyň bolma ähtimallygy ýokary bolup
bilýär, emma bu elmydama dogry däldir. Eger siz birden köp çaga göterýän bolsaňyz, dogum
üçin öňünden hassahana gitmelisiňiz.

Maşgalany meýilleşdirme we kontrasepsiýa

Surat 34

Gürrüňdeşlik üçin bellikler:
; Görkezilen ähli kontrasepsiýa usullaryny düşündiriň. Suratlaryň her biriniň üstünde durup
geçiň we dürli kontrasepsiýa usullarynyň ulanylyşy barada aýdyp beriň.
; Ýaşaýan ýeriňizde elýeter bolan kontrasepsiýa usullaryny belläp geçiň.
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; Çagalaryň arasyna wagt salma we maşgalany meýilleşdirme barada gürrüň ediň.
Dogumdan soňra bedene dynç gerek bolýar. Yzly-yzyna bolýan göwreliligiň köpüsi enäniň
güýjüniň gowşamagyna we näsag, kemli çagalaryň dogulmagyna sebäp bolup bilýär.
; Ýerli maşgala meýilleşdirme guramasyny çagyryň we olardan ýaşaýan ýeriňizde ulanylýan
maşgalany meýilleşdirme we kontrasepsiýa usullary barada çykyş etmeklerini haýyş ediň.
Ýa-da, ýerli guramalardan maşgalany meýilleşdirme we kontrasepsiýa görnüşleri barada
maglumat / okuw materiallaryny ýygnap, çykyşy özüňiz alyp baryň.
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ÇAGA DOGUMY SURAT KITABY
SÖZLÜK
Amnion suwuklygy
Amnion bardasynyň içindäki çagany gurşap duran suwuklyk.

Amnion bardasy (haltasy)
Içi suwuklyk bilen doldurylan, düwünçegiň / çaganyň ösüp ulalýan
haltasy. Bu ýumurtga öýjüginiň daşky gatlagyndan emele gelýär we
ýatgyda ulalýar.

Aýbaşy
Ýatgynyň içki gatlagynyň her aýda bedenden syrylyp aýrylmasy.

Çaga ýoldaşy
Göwreliligiň üçünji aýynyň içinde emele gelýän ýörite agza. Çaga
ýoldaşynyň üsti bilen beden çagany zerur bolan iýmit bilen üpjün
edýär we gerek bolmadyk galyndylardan saplaýar.

Dogumdan Soňky Bölünip Çykma
Çaga doglanyndan soňra çaga ýoldaşynyň we ýatgynyň
içindäkileriň aýrylyp, gaçmagy.
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Diafragma
Ýatgynyň agyzjygyny (boýunjygyny) ýapmak arkaly göwreliligiň
öňüni alýan plastmas gapajyk.

Uly dodajyklar
Jynshananyň girelgesini we peşew çykalgasyny örtüp duran, daşky
ham epinleri.

Kiçi dodajyklar
Jynshananyň girelgesini we peşew çykalgasyny örtüp duran, içki
ham epinleri.

Dogum
Çaga dünýä indermek. Ýatgyda çagany daşary çykarmak üçin
döreýän burgularyň kömegi bilen geçýär. (Burgular sözüne serediň).

Dogum kanaly we jynshana
Daşary bilen ýatgynyň aralygyndaky kanal. Çaga bu kanalyň içi
bilen iteklenilip daşary çykarylýar.

Peşew halta
Garnyň içinde ýerleşýän we içine peşew ýygnanýan boş halta.

Düwünçek
Ýatgynyň içindäki heniz dogulmadyk çaga. Bu termin köplenç
göwreliligiň üçünji aýyndan başlap ulanylyp başlanýar.

Embrion
Islendik organizmiň ösüşiniň başlangyç görnüşi. Adam
anatomiýasynda, göwredäki çaga 2 aýa çenli ýa-da ynsan
aýratynlyklaryny görkezip başlaýança embrion diýlip atlandyrylýar.
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Epiziotomiýa
Jynshananyň çaga kellesiniň daşary çykmagy üçin ýeterlik süýnüp
bilmedik halatynda, ýamyzyň ýörite gural bilen dilinmesi.

Ereksiýa
Ujydyň ölçeginiň ulalyp dikelmegi we bedenden saýlanyp durmagy.
Ereksiýa seksual höweslenme sebäpli döreýär.

Erkeklik tohum öýjügi (spermatozoid)
Erkek ýumurtgajygyň içinde öndürilýän we aýallyk ýumurtga
öýjügini tohumlandyrmak üçin gerek bolan tohum. Ol kellejikden
we guýrujakdan ybarat bolýar.

Eýakulýasiýa
Sperma (döl) atly suwuklykda saklanýan erkeklik tohum
öýjükleriniň (spermatozoid) ujytdan dökülmesi.

Garyn we Çanaklyk
Aýaklar bilen göwüsleriň arasyndaky bedeniň bölegi. Jynsy agzalary
hem öz içine alýar.

Gerdejikler
Göwreliligiň öňüni almak üçin yzygiderli içilýän tabletka.
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Göbek
Çaga ýoldaşynyň üsti bilen çaga iýmit ýetirýän we galyndylary alyp
gaýdýan ham turbajygy. Çaganyň göwredäki ömri şoňa bagly.

Göwreli ýatgy
Çagany göwredäki ösüşiniň dowamynda içinde saklaýan süýri
myşsaly agza. (Ýatgy sözüne seret).

Implantasiýa
Tohumlandyrylan ýumurtga öýjüginiň ýatgynyň içgi gatlagyna
ýelmeşmesi.

Jyns agzalary
Köpelişde (reproduksiýa) esasy wezipäni ýerine ýetirýän aýallyk we
erkeklik agzalar.

Kinnik
Aýal bedeniniň iň duýgur agzasy. Jynshananyň agzynda ýerleşýär.
Erkekde ujyt, aýalda kinnik onuň seksual nerw merkezidir.

Mäz
Haýsy-da bolsa bir maddany öndürmäge ukyply bolan agza:
Göwüslerdäki süýt mäzleri süýt öndürýäler.
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Nem
Nem mäzleri tarapyndan bölünip çykarylýan we käwagt täze bolan
bäbegiň agzyny, burnuny örtýän şepbeşik madda. Çagany derrew
ondan arrasalamaly.

Oguz
Ilkinji çykýan süýt. Bu ak, sary ýa-da ikisiniň arasyndaky islendik
reňkde bolup bilýär. Bu goraýjy maddalardan we ýokumly
elementlerden doludyr. Oguz bäbegiň saglygy üçin örän möhümdir.

Owulýasiýa
Ýetişen ýumurtga öýjüginiň ýumurtgalykdan çykmagy (aýda bir
gezek bolup geçýär).

Ýumurtga öýjügi
Ýumurtga öýjügi bedeniň iň uly öýjügidir. Ol tohumlandyrylan
mahaly bölünip köpelmäge ukyplydyr.

Peşew çykalgasy
Peşew halta baglanan we peşewi daşary çykarýan turbajyk –
jynshananyň girelgesiniň we kinnigiň arasynda ýerleşýär.

Prezerwatiw
Jynshana jynsy gatnaşygyň dowamynda erkeklik tohum
öýjükleriniň jynshana girmeginiň we AIW, AIDS ýaly jynsy
ýokançlyklaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ujyda geýilýän
ýukajyk, rezinden ýa-da lateksden ýasalan örtgi.

Sperma (döl)
Eýakulýasiýanyň dowamynda ujytdan dökülýän, düzüminde tohum
öýjüklerini saklaýan akjymak suwuklyk. (Eýakulýasiýa sözüne
seret).

Çaga Dogumy Surat Kitaby

Sahypa 73

Täç (glans)
Ujydyň togalak ujy. Aýalyň kinnigi ýaly, bu hem örän duýgur bolýar
we onda köp sanly nerw uçlary ýerleşýär.

Tohum haltajygy
2 sany erkek ýumurtgajygyny özünde saklaýan gorag haltasy.
(Ýumurtgajyklar sözüne seret).

Tohumlandyrma
Tohumlandyrma, haçan-da spermatozoid ýumurtga öýjügini deşip
girip, onuň bilen birleşende bolup geçýär. Muňa “çaga galma” hem
diýilýär.

Tohumsyzlandyrma (sterilizasiýa): aýalda
Ýatgynyň turbalaryny kesip, daňma. Netijede, ýumurtga öýjügi
ýatga geçip bilmeýär we aýal göwreli bolup bilmeýär.

Tohumsyzlandyrma (sterilizasiýa): erkekde
Wazektomiýa: spermanyň ujyda geçýän ýoluny üzmek arkaly döl
dökülmesiniň öňüni almak.

Ujyt
Peşew çykmasy üçin ulanylýan we eýakulýasiýanyň netijesinde
tohum öýjüklerini bölüp çykarýan, turba şekilli erkeklik jyns agzasy.
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Wagina (jynshana)
Süýri, turba şekilli, içi boş we ýatga baglanan agza.

Ýamyz
Hamdan we myşsalardan düzülen, jynshana we artbujak
aralygyndaky zolak.

Ýatgy
Süýri we armyt şekilli, içi boş myşsaly agza. Çaga dogulmaga taýýar
bolýança ýatgynyň içinde ýetişýär.

Ýatgy spiraly
Göwreliligiň öňüni almak üçin ýatga ýerleşdirilýän plastmas spiral
guraly.

Ýatgy turbasy
Ýatgyny ýumurtgalyk bilen birleşdirýän içi boş turbajyk. Bizde 2
sany ýatgy turbasy bolýar. Aýda bir gezek, ýetişen ýumurtga öýjügi
onuň içi bilen syýahat edip, ýatga baryp düşýär.

Ýatgynyň agyryly burgulary
Dogum prosesinde başlaýan agyrylar / sanjylar. Ýatgynyň agyryly
burgulary ilkibaşda her ýarym sagatdan tutýar. Haçan-da olaryň
arasy 2 minuda gelende, dogum başlaýar.
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Ýatgynyň boýunjygy
Ýatgynyň jynshana / dogum kanalyna tarap açylýan agyzjygy.

Ýumurtga öýjügi ýa-da ýumurtgalyk
Bedenimiziň iň uly öýjügi bolup, erkeklik tohum öýjügi tarapyndan
tohumlandyrylandan soňra öz-özüni bölüp, köpeldip bilýär.

Ýumurtgajyklar (jyns mäzleri)
Tohum öýjüklerini öndürýän 2 sany erkeklik mäzleri. Olar gorag
haltasy bolan tohum haltajygynyň içinde ýerleşýärler.

Ýumurtgalyk
Garnyň içinde ýerleşýän we ýumurtga öýjüklerini saklaýan iki
sany agza. Jynsy kämillige ýetilende, ýumurtgalykdan her aýda bir
ýumurtga öýjügi bölünip çykýar.
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