Il luKMANYNA mASLAHAT

Il lukmany kim?
Il lukmany — bu öz maşgalasynyň we goňşularynyň saglygyny berkitmäge kömek

edýän adam. Ol öz adamkärçiligi we obadaşlaryna hemişe kömek etmäge taýýar bolany
üçin, ony obadaşlary saýlaýar.
Käbir saglygy goraýyş işgärleri Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan gurnalan
maksatnamalaryň çäklerinde okadylýarlar we kömek alýarlar. Başgalaryň resmi derejesi
bolmasa-da, saglyk ugrunda göreşýän we halk arasynda abraýy bolan birleşmeleriň agzalary
bolup durýarlar. Olar köplenç gözegçilik edip, başgalara kömek berýärler we özbaşdak
öwrenip, tejribe toplaýarlar.
Umuman, il lukmany öz obasyny sagdyn ýaşaýyş ýerine öwürmäge işjeň
gatnaşýan adamdyr.
Munuň özi her bir adamyň saglygy goraýan işgär bolup bilýändigini aňladaýar:
•
•
•
•
•
•

Ene-atalar öz çagalaryna arassalygy saklamakda görelde bolup bilýärler;
Daýhanlar topragyň hasyllylygyny artdyrmak üçin bilelikde işläp bilýärler;
Mugallymlar adaty keselleriň öňüni almaklygy
we bejermekligi çagalara öwredip bilýärler;
Okuwçylar öz bilýän maglumatlaryny ataeneleri bilen paýlaşyp bilýärler;
Dermanhana işgärleri satýan dermanlarynyň
dogry ulanylyşyny bilip, müşderilere paýhasly
maslahatyny, duýduryşlaryny berip bilýärler;
Göbegeneler göwrelilik, çaganyň emdirilýän we
maşgalanyň meýilleşdirilýän döwründe eneatalara maslahat berip bilýärler.

Bu kitap saglygy goramak meseleleri bilen
gyzyklanýan her bir adam üçin ýazyldy. Ol özüniň,
öz maşgalasynyň, adamlaryň abadançylygy üçin
goşant goşup, bilimini artdyrmaga ymtylýanlar üçin
niýetlenendir.

IL LUKMANY ÖZ ADAMLARYNYŇ ARASYNDA
ÝAŞAÝAR WE IŞLEÝÄR. ONUŇ ESASY WEZIPESI —
BILÝÄN ZATLARYNY BAŞGALAR BILEN PAÝLAŞMAK.

Eger siz saglygy goraýşyň jemgyýetçilik işgäri, agyr syrkawa seredýän aýal ýa-da
lukman bolsaňyz, şuny ýatda saklaň: bu kitap diňe siziň üçin däl. Ol hemmeler üçin. Ony
özara paýlaşyň!
Öz bilýänleriňizi başgalara düşündirmek üçin şu kitaby ulanyň. Belki, siz aýryaýry baplary bilelikde okap, maslahatlaşar ýaly kiçi toparlarda ýygnanyşyp bilersiňiz.
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Hormatly il lukmany!
Bu kitap esasan hem adamlaryň saglygyna bolan talaplar baradadyr. Siz öz obaňyzy
sagdyn ýaşaýyş ýerine öwürmek üçin, hemişe adamyň mätäçlikleri bilen iş salyşmaly
bolarsyňyz. Siziň adamlar baradaky aladaňyzyň ähmiýeti lukmançylyk we arassaçylyk
babatdaky bilimiňiziň ähmiýetinden pes däldir.
Adamlaryň saglyga bolan talaplaryny ödemek we mätäçliklerini kanagatlandyrmaga
kömek berip biljek käbir maslahatlar:
1. REHIMLI
BOLUŇ.
Ýagşy
söz,
mylaýym ýylgyryş, goltgy bermek ýada aladaňyzy mälim edýän haýsydyr bir
hereketiňiz köplenç siziň edip biläýjek
kömegiňizden has oňat täsir edýändir.
Başgalara edil özüňize garaýşyňyz
ýaly garaň. Howlugan ýa-da gaýgyaladaňyzyň
bolan
ýagdaýyndada
başgalaryň
duýgularyny
we
mätäçliklerini unutmaň. “Eger ol meniň
maşgalamyň agzasy bolan bolsa, men
näderdim?” diýip, öz-özüňden soramak
örän kömek edýär.
Syrkaw adamlara hormat bilen garaň.
Gaty ýarawsyz ýa-da ölüm ýassygynda
ýatanlara aýratyn rehimli boluň. Olaryň
maşgalasyna hem rehimli boluň. Goý, olar
siziň edýän aladaňyzy görsünler.

DUÝGUDAŞLYK BILDIRIŇ. Käwagt rehim-şepagat dermandan
has köp kömek edýär. Hiç wagt alada edýändigiňizi
görkezmäge çekinmäň.

2. ÖZ BILIMIŇIZI PAÝLAŞYŇ. Il lukmany
hökmünde siziň ilkinji borjuňyz —
öwretmek. Bu adamlara keselden nädip
goranmalydygyny, şeýle-de öz kesellerini
saýgaryp, öýdäki derman serişdelerinden
we adaty dermanlardan ý erlikli peýdalanyp,
keselden
nädip
saplanmalydygyny
öwretmegi aňladýar.
Siz öwrenen zatlaryňyzy jikme-jik
düşündireniňizde-de, olaryň adama zyýan
edäýjegi ýokdur. Käbir lukmanlar öz-özüňi
bejermegiň howpludygyny aýdýarlar. Sebäbi
BILIMIŇIZI PAÝLAŞMAGYŇ USULLARYNY AGTARYŇ
olar adamlaryň lukmanyň berý än gymmat
bejergilerine bagly bolmagyny isleýärler. Hakykatda bolsa saglygyň umumy meseleleri
adamlaryň öz elinde bolmaly. Olar öz saglyk meselelerini gijikdirmän, öýlerinde has
oňat çözüp bilerler.

S2

3. ÖZ HALKYŇYZYŇ DÄP-DESSURLARYNA WE MEDENIÝETINE HORMAT GOÝUŇ
Häzirki zaman lukmançylygyndan käbir maglumatlary bilýändigiňiz öz halkyňyzyň däpdessurlaryny we şypa beriji usullaryny sylamaýandygyňyzy aňlatmaýar. Lukmançylyk ylmy
herekete girip başlanda, köplenç adamyň şypa bermek sungaty bilen gatnaşygy ýitirilýär. Bu
ýaramaz zat, sebäbi...
Siz häzirki zaman lukmançylygyň iň oňat zatlary bilen birlikde halk
bejergisiniň iň oňat usullaryny ulanyp bilseňiz, haýsydyr bir usuly
ulananyňyzdan, birnäçesini utgaşdyranyňyzda has köp netije
gazanyp bilersiňiz.
Şeýle eden ýagdaýyňyzda siz hiç zat ýitirmezden, öz halkyňyzyň medeniýetini
baýlaşdyrarsyňyz.
Elbetde, siz käbir öý serişdeleriniň we endikleriň zyýanlydygyny (mysal üçin, ýaňy
bolan çaganyň kesilen göbegine nejasatlaryň goýulmagy) göreniňizde, olary üýtgedesiňiz
geler. Ýöne sypaýylyk bilen hereket ediň. Şolar ýaly zada ynanýandyklary üçin adamlaryň
göwnüne degmäň. Adamlara olaryň bimamladygyny gös-göni ýüzüne aýtmaň. Olara NÄME
ÜÇIN başgaça etmelidigini düşündirjek boluň.
Adamlar öz garaýyşlaryny we däp-dessurlaryny haýallyk bilen çalyşýarlar. Olar özleriniň
dogry hasaplaýan zatlaryna ynanýarlar. Şoňa görä-de, biz şu zatlary hasaba almalydyrys.
Häzirki zaman lukmançylygy hemme soraglara jogap berip bilenok. Ol käbir kyn
meseleleri çözse-de, başga kynçylyklara, käwagt has çylşyrymly meselelere duçar edýär.
Adamlar häzirki zaman lukmançylyga we onuň ekspertlerine, dermanlary gereginden
artykmaç ulanmaga bakna bolup, öz-özlerini we birek-biregi nädip bejermelidigini unutdylar.
Şonuň üçin hem ýuwaşjadan hereket ediň we hemişe öz adamlaryňyza, olaryň däpdessurlaryna, ynsan mertebesine uly hormat goýuň. Olara öz biliminiň we ussatlygynyň
esasynda has peýdaly usullary ýola goýmakda kömek ediň.

TEBIPLERE WE GÖBEGENELERE
GARŞY HEREKET ETMÄN, TERSINE,
OLAR BILEN HYZMATDAŞLYK EDIŇ.
Olardan öwreniň, olary hem sizden
öwrenmäge höweslendiriň.
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4. ÖZ MÜMKINÇILIKLERIŇIZI BILIŇ
Siz bilimiňiziň we başarnyklaryňyzyň köplügine ýa
azlygyna garamazdan, işiňizi öz mümkinçilikleriňiziň çäklerinde
oňat edip bilýärsiňiz. Haýsydyr bir şypany nädip etmelidigini
anyk bilen ýagdaýyňyzda ediň. Bilmeýän ýa tejribäňiziň
ýetmezçilik edýän zadyny etmäň, sebäbi bu howply bolmak
bilen kimdir birine zyýan etmegi mümkin.

Men
hassahananyň
uzakdadygyny
bilýärin, ýöne bu ýerde degerli kömek
berip biljek däl. Men siziň bilen gitjek.

Diňe öz pikiriňize daýanyň.
Has degerli kömek almak üçin uzaga gidip-gitmezlik siziň
haýsydyr bir zady etmelimi ýa etmeli dälmi diýen kararyňyza
baglydyr.
Mysal üçin, aýalyň ýaňyja çagasy boldy we siziň
pikiriňizçe onuň gany adatdakysyndan köp gelýär. Eger siz
Öz mümkinçilikleriňizi biliň.
lukmançylyk merkezine ýöräp, yarym sagatda ýetjek bolsaňyz,
onda ony şol ýere äkitmek has göwnejaý bolardy. Emma ýaňy çagasy bolan aýalyň gan
akmasy güýçli bolup, siz hem lukmançylyk merkezinden uzakda ýerleşýän bolsaňyz, aýalyň
ýatgysyny owkalap ýa oksitosin sanjymyny, öň şular ýaly zady öwrenmedik bolaýanyňyzdada edip bilersiňiz.
Gerekmejek töwekgellikden gaça duruň. Ýöne howp artan ýagdaýynda sübhesiz
kömek eder diýip hasaplaýan şypaňyzy gorkman ediň.
Öz mümkinçilikleriňizi bilmek bilen bir hatarda öz ukyplaryňyzdan hem
peýdalanyň. Syrkaw adamy goramak üçin eliňizden geleni aýamaň.
5. HEMIŞE OKAŇ.

Köp bilmek üçin her bir mümkinçilikden
peýdalanyň. Has oňat işçi, mugallym ýa
adam bolmagyňyza ýardam berýän kitaplar
ýa maglumatlar eliňize düşende, olary
sypdyrman öwreniň.
Lukmanlardan,
arassaçylyk
gözegçilerinden,
oba
hojalygynyň
hünärmenlerinden
ýa
islendik
başga
adamlardan täze zatlary öwrenmek üçin,
olara sorag bermäge taýýar boluň.

Okaň. Hiç kim Size öwrenip bilmeýän ýa başarmaýan
zatlaryňyzyň bardygy barada aýtmaly däldir.

Täze okuw kurslaryna gatnaşyp,
goşmaça
maglumatlary
edinmek
mümkinçiligini hiç haçan sypdyrmaň.

Siziň esasy işiňiz — okuw. Eger siz okamagy dowam etdirmeseňiz, soňabaka başgalara
täze zatlary öwredip bilmersiňiz.
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6. ÖWRENENLERIŇIZI IŞ
TEJRIBÄŇIZDE ULANYŇ
Adamlar adatça siziň diýýänleriňize
däl-de, edýän hereketleriňize üns berýärler.
Lukmançylyk
işgäri
hökmünde
siz
goňşularyňyza görelde bolmak üçin, öz şahsy
durmuşyňyza we endikleriňize aýratyn üns
bermelisiňiz.
Adamlara hajathana gurmagy teklip
etmezden öň, bu babatda öz maşgalaňyzy
ynandyryň.
Eger siz işçiler toparyny gurnamaga
kömek edýän bolsaňyz, mysal üçin, umumy
hapa ýa ýuwundy çukuryny gazýan bolsaňyz,
hemmeler bilen deň hatarda der döküp
işlemelisiňiz.
Oňat ýolbaşçylar adamlara näme
etmelidigini aýtmaýarlar.
Olar görelde görkezýärler.

ÖZ GÖRELDÄŇIZ ARKALY ÖWREDIŇ
(ýogsa aýdýanlaryňyza kim gulak asar?)

7. Höwes bilen işläň.
Eger siz beýleki adamlaryň hem öz obalaryny abadanlaşdyrmaga gatnaşyp, saglyklary
barada alada etmeklerini gazanmak isleseňiz, şu işden özüňiz lezzet almalysyňyz. Eger siz
işiňizden lezzet almasaňyz, siziň göreldäňize eýerjek tapylarmyka?
Öz jemgyýetçilik işiňizi höwes bilen etmäge çalşyň. Mysal üçin, adamlaryň suw alýan
umumy howdanynyň daşyny mallardan goramak üçin germew etmek köp zähmeti talap
edýär. Emma tutuş obany ýowara
çagyryp, soňundan hem olara
hödür-kerem etseňiz, aýdym-tans
gurnasaňyz, onda iş tiz ediler. Işi
oýna öwürseň, çagalar höwes
bilen işlärler.
Eden işiňize hak tölenip ýa
tölenmezligi hem mümkin. Ýöne
garybrak ýa-da tölemäge ýagdaýy
bolmadyklara kömek etmekden
ýüz öwürmäň. Şeýle etmek bilen
siz olaryň söýgüsini we hormatyny
gazanarsyňyz. Bu bolsa puldan
has gymmatlydyr.

PUL ÜÇIN DÄL-DE, ADAMLAR ÜÇIN IŞLÄŇ
(adamlar munuň gadyryny bilýändirler)
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8. ÖŇE SEREDIŇ, BAŞGALARA HEM ŞONY ÖWREDIŇ
Öz işine jogapkärli garaýan lukmançylyk işgäri adamyň kesellemegine garaşyp
oturmaýar. Ol kesel başlamazdan öň onuň öňüni almaga çalyşýar. Ol adamlary edil şu
pursatda öz saglyklaryny goramak we gelejekdäki aman-esenlik üçin gerekli çäreleri
geçirmelidigine ynandyrýar.
Köp keselleriň öňüni alyp bolýandyr. Şonuň üçin hem siziň wezipäňiz adamlara
saglyk bilen bagly meseleleriň düýp sebäbini tapyp, olary aýyrmak üçin kömek etmekden
ybaratdyr.
Saglyk babatdaky kynçylyklar dürli sebäplere görä ýüze çykyp bilýärler. Kynçylygy
ynamly çözmek üçin, onuň esasy sebäplerini tapyp, olary aradan aýyrmalysyňyz. Siz
kynçylygyň esasy sebäbini bilmelisiňiz.
Mysal üçin, obalaryň köpüsinde çaga ölümine getirýän sebäbiň giň ýaýrany içgeçmedir.
Içgeçme hapysalygyň (sanitariýanyň we arassaçylygyň saklanmazlygynyň) netijesinde ýüze
çykýar. Siz hajathanalary gurup, arassaçylygyň esaslaryny öwretmek arkaly şu meseläni
çözüp bilersiňiz.
Ýaramaz iýmitlenýän çagalar içgeçmeden ejir çekip, şol sebäpli ölýärler. Olaryň
şol ýokanç kesele garşy durmaga güýçleri bolmaýar. Şoňa görä-de, içgeçmeden ölmeklige
garşy göreşmek üçin, biz ýaramaz iýmitlenmä garşy göreşmeli.
•
•
•
•
•
•
•
•

Näme üçin ýaramaz iýmitlenmeden ejir çekýän çaga köp?
Belki, eneler haýsy iýmitleriň has ýokumlydygyny bilýän däldir (mysal üçin, ene
süýdi)?
Belki, maşgalanyň özlerini iýmit bilen üpjün etmäge ekin ýerleri ýa-da pullary ýeterlik
däldir?
Belki, ýeriň we baýlygyň köp bölegi sanlyja gurply adamlaryň elindedir?
Belki, garyplar öz ekin ýerlerinden netijeli peýdalanyp bilýän däldir?
Belki, ene-atanyň ekläp biläýjek çagalaryndan sany artykdyr?
Belki, atalary umytdan düşüp, onsuzam az bolan puly araga sowýandyr?
Belki, adamlar gelejege seredenoklar we oňa umyt baglanoklar?
Belki, olar arkalaşykly işläp, girdejini paýlaşanlarynda öz ýaşaýan we dünýäden ötýän
ýerleriniň ýaşaýyş şertlerini üýtgedip biljekdigine düşünmeýärler?
Spirtli içgileri içmezden
öň pikir ediň.
(Muny soňra etmek
has kyn düşer)

BAŞGALARA GELEJEGE
SERETMÄGE KÖMEK
EDIŇ

S6

Siz şu sebäpleriň hemmesi bolmasa-da, köpüsiniň
çaga ölümine eltýändigine göz ýetirip bilersiňiz. Siz
başga-da sebäpleri şübhelenmän ýüze çykaryp
bilersiňiz. Lukmançylyk işgäri hökmünde siziň
borjuňyz adamlara şu sebäplere akyl ýetirip,
köpüsini aradan aýyrmaga kömek etmekden
ybaratdyr.
Emma şuny ýatda saklaň:
köplenç içgeçme zerarly ýüze
çykýan ölümiň öňüni almaklyk diňe
hajathanalary gurmagy, arassa suwy
we ýörite içgileri (Regidrony) talap
etmeýär. Çaga üçin ony gurşaýan
dünýäniň jemgyýetçilik gurluşy hasda wajypdyr.
Köp keselleriň we adam ejirleriniň esasynda köre-körlük bilen gysgançlyk ýatyr. Eger-de sizi adamlaryň
aman-esenligi gyzyklandyrýan bolsa,
onda olara bir zady deň paýlaşmagy,
bile işlemegi we gelejege umyt bilen
garamagy öwretmelisiňiz.
SAGLYGY SAKLAMAGA KÖMEK
EDÝÄN ZAT

ÖLÜM
IÇGEÇME
ÝOKANÇ KESELIŇ
ÝAÝRAMAGY

GARŞYLYK
GÖRKEZME
UKYBY PES

ÝARAMAZ
GIGIÝENA
WE
ARASSAÇYLYGYŇ
ÝETMEZÇILIGI

ÝARAMAZ
IÝMITLENME

TERBIYE
ÝETMEZÇILIGI
ULY MAŞGALALAR (ÇAGA KÖPLÜGI)
JEMGYÝETÇILIK EŞRETLERINIŇ
ADALATSYZ PAÝLANYLMAGY
GYSGANÇLYK
WE GELEJEK BARADA
OÝLANMAZLYK
IÇGEÇME ZERARLY
ÖLÜME ELTÝÄN SEBÄPLER

Biz içgeçmäniň we ýaramaz iýmitlenmäniň esasynda ýatan sebäplere garap geçdik.
Mundan başga-da, siz azyk önümleriniň, ekin ýerleriniň paýlanylyşynyň, bilimiň we
adamlaryň özüni ýa-da birek-biregi bejerýän usullarynyň saglyk bilen bagly meseleleriň
köpüsiniň esasynda ýatandygyna göz ýetirersiňiz.
Eger sizi jemgyýetiňiziň abadanlygy gyzyklandyrýan bolsa, onda siz köp soraglara
jogap tapmakda adamlara kömek etmelisiňiz.
Saglyk — bu diňe keseliň bolmazlygy däl. Bu tendäki, paýhasdaky we jemgyýetdäki
abadanlykdyr. Adamlar birek-birege ynanyp, gündeki mätäçlikleri kanagatlandyrmak üçin
bilelikde zähmet çekip, wagtlaýyn kynçylyklary ýeňip, birek-birege okamakda, ösmekde, her
kimiň isleýşine görä ýaşamakda kömek edip, sagdyn gurşawda has oňat ýaşaýarlar.
Gündelik kynçylyklary çözmek üçin zähmetiňizi gaýgyrmaň. Ýöne ýatda saklaň: siziň
esasy işiňiz jemgyýetiňize has sagdyn we ynsanperwer bolmagy üçin kömek etmekdir.
Saglygy goraýşyň işgäri hökmünde siziň jogapkärçiligiňiz uludyr.
Siz nämeden başlamaly?
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ÖZ JEMGYÝETIŇIZ BILEN ÝAKYNDAN TANŞYŇ
Siz öz jemgyýetiňizde ösüp kemala gelendigiňiz üçin, adamlaryňyzy oňat tanaýarsyňyz,
olaryň saglyk ýagdaýlary bilen hem tanyşsyňyz. Sizde syzyjylyk duýgusy bar. Ýöne ýagdaýy
doly bilmek üçin öz jemgyýetiňiz bilen dürli nukdaýnazarlara eýerip, has ünsli tanyşmak
gerek.
Oba ýerinde saglygy goraýan işgär hökmünde siz diňe tanaýanlaryňyzyň ýa-da ýanyňyza
gelýänleriň däl-de, eýsem hemme adamlaryň aladasyny etmeli. Öz adamlaryňyzyň ýanyna
görme-görşe baryň. Öýlerine, ekin meýdanlaryna, ýygnanyşýan ýerlerine, mekdeplerine
baryp görüň. Olaryň şatlygyny we gaýgylaryny paýlaşyň. Olar bilen sagdynlyga ýa-da
hassalyga eltýän gündeki durmuş şertleri, endikleri barada gürrüň geçiriň.
Siz we jemgyýetiňiz haýsydyr bir taslamany durmuşa geçirmekçi bolsa, öňünden
nämeleriň gerek boljakdygy we işleri nädip amala aşyrmalydygy barada oňat oýlanmaly.
Munuň üçin siz şu aşakdakylary nazara almaly:
1. Göze ilýän mätäçlikler — bu adamlaryň özleri üçin iň kyn meseleleri diýip hasaplaýan
zatlary.
2. Hakyky mätäçlikler — şu mätäçlikleri ygtybarly usul arkaly çözmek üçin adamlaryň
görýän çäreleri.
3. Ylalaşyk — bu adamlaryň meýilnamalary we gerekli çäreleri geçirmäge bolan
taýýarlygy.
4. Serişdeler — bu adamlar, olaryň sungaty, meýilnamalaşdyrylan işi geçirmek üçin
gerek bolan kömekçi serişdeler: materiallar we/ýa-da pul serişdeleri.
Ýokarda agzalanlaryň her birini ähmiýetli etmek üçin şu mysala ýüzleneliň. Siziň
ýanyňyza üsgülewügi artyp, şondan zeýrenýän çilimkeş gelýär diýeli.
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1.

Onuň göze ilýän mätäçligi —
üsgülewükden dynmak.

2.

Onuň hakyky mätäçligi — çilim
çekmegi taşlamak.

3.

Üsgülewüginden dynmak üçin ol çilimini
taşlamaga taýyn bolmaly. Şonuň üçin
ol şu ädimiň wajyplygyna düşünmeli.

4.

Çilim çekmegi taşlamakda oňa kömek
etjek serişdeleriň biri — çilimiň onuň
we maşgalasynyň saglygyna ýetirýän
zyýany baradaky maglumat. Beýlekisi
— maşgalasy, dostlary tarapyndan
berilýän goldaw.

Mätäçlikleri ýüze çykarmak
Saglygy goraýyş işgäri hökmünde siz ilki bilen adamlaryň saglygy babatdaky
kynçylyklary ýüze çykarmaly. Adamlaryň esasy mätäçlikleri we gyzyklanmalary baradaky
maglumatlary almak üçin soraglaryň sanawyny düzmek peýdalydyr.
Indiki iki sahypada siziň adamlardan sorap biläýjek zatlaryňyzyň mysallary berilýär.
Ýöne öz ýaşaýan ýeriňiz üçin wajyp bolan soraglary tapjak boluň. Diňe maglumat almak üçin
däl, eýsem başgalary hem oýlanmaga mejbur edýän soraglary beriň.
Sorag sanawyny uzyn we çylyşyrymly düzmäň. Ayratyn hem öýden-öýe aýlanyp
berýän soraglaryňyz sadadan düşnükli bolsun. Ýatda saklaň — adamlar san däldir, olaryň
san bolup görnesi gelenok. Maglumatlary ýygnanyňyzda siziň iň esasy wezipäňiz her bir
adamyň duýýan zadyny, näme isleýändigini bilmekden ybaratdyr. Belki, soraglar sanawyny
ýanyňyz bilen götermeseňiz has-da oňat bolar. Öz jemgyýetiňiziň mätäçliklerini bilip, esasy
soraglary ýatda saklamak has oňaýlydyr.
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Jemgyýetiň saglygy üçin nämeleriň oňatdygyny
kesgitlemäge we adamlary oýlanmaga mejbur edäýjek
soraglaryň takmynan sanawy
MÄTÄÇLIKLERI DUÝMAK
•
•

Adamlaryň pikiriçe, sagdyn bolmak üçin gündeki durmuşlarynda näme (ýaşaýyş
şertleri, hereket edişleri, ynamy we ş.m.) kömek edýär?
Adamlar saglygyna degişli bolan aladalara we mätäçliklere nähili garaýarlar? Olar
beýleki mätäçliklere nähili garaýarlar?
JAÝ ÜPJÜNÇILIGI
WE ARASSAÇYLYK

•
•
•
•
•
•

Dürli jaýlar nämeden gurlan? Diwarlary? Poly? Öýler arassa saklanylýarmy? Nahar
nirede bişirilýär? Tüsse nirä çykýar? Adamlar nämede ýatýarlar?
Siňekler, büreler, tagtabitiler, alakalar we beýleki parazitler kynçylyk döredýärmi?
Nädip? Adamlar olara garşy göreşmek üçin näme edýärler? Ýene näme etmek bolar?
Azyk iýmitleri goralýarmy? Ony nädip has oňat gorap bolar?
Haýwanlaryň haýsysyna (eger bar bolsa, mysal üçin itler, pişikler we ş.m) öýde
ýaşamaga rugsat berilýär? Olar nähili kynçylyklary döredýärler?
Haýwanlaryň nähili adaty keselleri bar? Olar adamyň saglygyna nähili täsir edýärler?
Bu keseller babatda näme etmeli?
Maşgalalar suwy nireden alýar? Ol içmek üçin howply dälmi? Seresaplylyk üçin haýsy
çäreler görlüpdir?

ILAT
•
•
•
•
•

Jemgyýetde näçe adam ýaşaýar? 15 ýaşdan kiçileriň sany näçe?
Näçe adam okap we ýazyp bilýär? Bilim nähili derejede? Çagalara olaryň bilmeli zatlary
öwredilýärmi? Çagalar ýene nädip okaýarlar?
Şu ýyl näçe çaga doguldy? Näçesi öldi? Nämeden? Näçe ýaşynda? Olary ölümden
halas edip boljakmydy? Nädip? Ilat sany artýarmy ýa-da kemelýär? Bu haýsydyr bir
kynçylyklary döredýärmi?
Adamlar geçen ýyl köp keselledilermi? Her bir adam näçe gün ýaramady? Her bir
adamyň näme keseli ýa-da döwük-ýenjigi boldy? Näme üçin? Dowamly keseller näçe
adamda bar? Olar haýsy keseller?
Maşgalada näçe çaga bar? Olardan näçesi öldi? Nämeden? Näçe ýaşynda? Esasy
sebäplere haýsylary degişli? Ata-eneleriň näçesi indi çaga dogurmazlygyň ýa-da olary
köp dogurmazlygyň tarapdary? Haýsy sebäplere görä? (ser. Maşgalany meýilleşdirme,
sah. 283)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

IÝMITLENME
Eneleriň näçesi öz çagasyny emdirýär? Näçe wagtlap emdirýär?
Emdirilýän çagalar emeli iýmitlendirilýän çagalardan has sagdynmy?
Näme üçin?
Esasan haýsy azyk önümlerini ulanýarlar? Olary nireden alýarlar?
Azyk önümleriniň hemmesini dogry ulanýarlarmy?
Bellenilen möhletinden öň doglan ýa-da gowşak çagalaryň sany
näçe? Ene-atalaryň we okuwçylaryň näçesi iýmitlenme babatdaky talaplary bilýär?
Näçe adam çilim çekýär? Näçesi spirtli içgileri içýär? Onuň ýygylygy? Spirtli içgiler
we çilim çekmeklik adamlaryň öz we maşgalasynyň saglygyna nähili täsir edýär?
(sah.148-150).
TOPRAK WE AZYK
Toprak her bir maşgalany ýeterlik derejede azyk bilen üpjün
edýärmi? Eger maşgala ulalsa, ol näçe wagtlap ýeterlik
azyk bilen üpjün edip biler?
Mellek ýeri nähili paýlanylýar? Näçe adamyň hususy ýeri
bar? Topragyň hasyllylygyny artdyrmak üçin nähili işler
geçirilýär?
Hasyl we azyk önümleri nähili saklanylýar? Ýitgiler köpmi? Näme üçin?
ŞYPA, SAGLYK
Ýerli göbegeneler we tebipler saglygy saklamakda nähili orny
eýeleýärler?
Olar haýsy adaty usullardan we dermanlardan peýdalanýarlar?
Olardan haýsysy has gymmatly? Olaryň içinde zyýanlysy ýa-da
howplusy barmy?
Lukmançylyk kömeginiň haýsylary golaýda berilýär? Olar oňatmy? Olaryň bahasy
näçe? Adamlar olary ýygy-ýygydan peýdalanýarmy?
Çagalaryň näçesine waksinasiya edildi? Haýsy kesellere garşy?
Keseliň öňüni alýan başga çäreler geçirildimi? Ýene haýsy çäreleri geçirmek bolar?
Olar nä derejede gerekli?
ÖZ-ÖZÜŇE KÖMEK
Şu wagt we gelejekde iň wajyp ýagdaýlaryň haýsylary adamlaryň
saglygyna we abadanlygyna täsir edýärler?
Adamlar saglygyň has umumy kynçylyklarynyň haýsylaryny
özleri çözüp bilýär? Olar keseden edilýän kömege we dermanlara
tamakin bolup bilýärmi?
Adamlar öz-özüňi bejermekligiň has netijeli, doly we zyýansyz
bolmagyna gyzyklanma bildirýärmi? Näme üçin? Olar ýene-de
nämäni bilip biler? Olara näme päsgel berýär?
Baýlaryň nähili hukuklary bar? Garyplaryň, erkekleriň, aýallaryň, çagalaryň nähili
hukuklary bar? Şu toparlaryň hersi nähili bejergi alýarlar? Näme üçin? Bu adalatlymy?
Nämeleri üýtgetmeli? Kim tarapyndan? Nädip?
Adamlar kynçylyklary ýeňmek üçin bilelikde işleýärlermi? Olar gerek bolanda birekbirege kömek edýärlermi?
Obaňyzy has sagdyn ýaşaýyş ýerine öwrülmegi üçin nämeler edip bolar? Siz we
adamlaryňyz nämeden başlamaly?
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ÝERLI SERIŞDELERI MÄTÄÇLIKLERIŇIZ ÜÇIN ULANYŇ
Siziň kynçylyklary çözüp bilmegiňiz ýerli serişdelere baglydyr.
Işiň käbir görnüşleri daşky serişdeleriň (puluň, materiallaryň ýa-da adamlaryň)
peýdalanylmagyny talap edýär. Mysal üçin, waksinasiýa maksatnamalaryny diňe waksina
getirilende (köplenç başga ýurtdan) amala aşyrmak mümkin.
Işiň başga görnüşlerini ýerli serişdeleriň kömegi arkaly berjaý edip bolýar. Maşgala
ýa-da goňşular topary gol astyndaky serişdelerden suw howdanynyň daşyna germew ýa-da
ýönekeý hajathana gurup bilýärler.
Käbir daşky serişdeler, ýagny waksina we beýleki möhüm dermanlar adamlaryň
saglygyna uly kömek edýärler. Siz olary edinmek üçin eliňizden geleni gaýgyrmaly däl.
Emma adatça
mümkin bolan ýagdaýynda ýerli serişdeleri ulanmak
adamlar üçin has bähbitlidir.
Siz
we
siziň
adamlaryňyz özüňiz üçin
näçe köp edip bilseler,
şonça-da daşky kömege
we üpjünçilige az garaşly
bolarlar, jemgyýetiňiz bolsa
has sagdyn we güýçli bolar.
Siz ýerli serişdelere
diňe gerek wagty gol
astynda bolýanlygy üçin
däl, eýsem olaryň has
oňatlygy we arzanlygy üçin
bil baglap bilýärsiňiz. Mysal
üçin, siz çagany emdirmegiň
emeli
iýmitlendirmeden
has amatlydygyny enelere
düşündirip bilseňiz, olarda
“ene süýdi — iň ýokary hilli
elýeter serişde” diýen ynam
dörär. Şeýle-de ene süýdi
keselleriň we çaga ölüminiň
öňüni alar.

ADAMLARY ÝERLI SERIŞDELERI
ULANMAKLYGA ÇAGYRYŇ

En
e
äh süý
li z di
go atda —
wy n
.

ENE SÜÝDI IŇ ÝOKARY HILLI ÝERLI SERIŞDE.
OL PULA SATYN ALYNÝAN ISLENDIK ZATDAN
OŇATDYR!

Saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňizde hemişe şuny ýatda saklaň:
Adamlaryň özi öz saglyklarynyň gözbaşydyr.
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NÄME ETMELIDIGINI WE NÄMEDEN BAŞLAMALYDYGYNY ÇÖZÜŇ.
Mätäçlikleri we serişdeleri jikme-jik öwreneniňizden soň, siz we siziň adamlaryňyz
haýsy zadyň has möhümdigini we ilkinji nobatda näme etmelidigini çözmeli. Siz adamlaryň
sagdyn bolmagy üçin köp zatlary edip bilersiňiz. Çäreleriň käbirini derrew durmuşa geçirmeli,
beýlekiler bolsa aýry-aýry adamlaryň we jemgyýetiň abadanlygyny gelejekde üpjün etmekde
kömek ederler.
Obalaryň köpüsinde ýaramaz iýmitlenme saglyk kynçylyklaryny döredýän esasy
sebäpleriň biridir. Adamlar oňat iýmitlenmese, sagdyn bolup bilmezler. Siz adamlaryň
aç, çagalaryň-da ýaramaz iýmitlenen ýagdaýynda hiç bir kynçylygy çözüp bilmersiňiz; oňat
iýmitlenme siziň üçin ilkinji derejeli alada bolmalydyr.
Ýaramaz iýmitlenmäni aradan aýyrmagyň ençeme ýollary bar, sebäbi köp zat bu mesele
bilen baglanyşyklydyr. Siz we siziň jemgyýetiňiz edilmeli işleriň ählisine garap geçmeli we
olaryň haýsysyndan başlamadygyny çözmeli.
Aşakda käbir adamlaryň ýaramaz iýmitlenme meselesini üstünlikli çözüşiniň mysallary
berilýär. Käbir tagallalar tiz netije berýär. Başgalary bolsa köp wagt talap edýär. Siz we siziň
adamlaryňyz öz ýaşaýan ýeriňiz üçin haýsysynyň has amatlydygyny çözmeli.
IÝMITLENMÄNI GOWULANDYRMAGYŇ KÄBIR ÇÖZGÜTLERI
MAŞGALA MELLEGI

Topragy gorp atmakdan saklaýan
KESE ARYKLAR

EKIN DOLANYŞYGY
Her möwsümde topragyň hasyllylygyny artdyrýan ekinleri: noýbany, nohudy, ýorunjany,
arahisi ýa-da kösükliler maşgalasyna degişli beýleki görnüşleri ekiň.
Şu ýyl — mekgejöwen.

Geljek ýyl —noýba.
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IÝMITLENMÄNI GOWULANDYRMAK BOÝUNÇA GEÇIRILÝÄN
IŞDE HAS KÖP TAGALLA ETMEK
ÝERI SUWARMAK

BALYKÇYLYK

TEBIGY DÖKÜN
Kompost üýşmegi

BALÇYLYK

ULY BOLMADYK MAŞGALA ÜÇIN IŇ OŇAT AZYK AMMARY (s. 283)

“Demir ýeňler”
alakalary
geçirmeýärler.
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TÄZE PIKIRI SYNAP GÖRMEK
Geçen sahypalarda berlen maslahatlaryň hemmesi
siziň welaýatyňyza laýyk gelmezligi mümkin. Belki, ýagdaý
belli bir derejede üýtgedilse, käbirleriniň laýyk gelmegi hem
mümkin. Muny köplenç olary iş ýüzünde synap göreniňizden
soň bilip bilersiňiz.
Haýsydyr bir täze pikiri ýa-da usuly synap göreniňizde,
hemişe azdan başlaň. Şonda täze usulyň başa barmadyk
ýagdaýynda siz köp ýitgi çekmersiňiz. Emma synagyňyz
şowly geçip, adamlar hem onuň oňatdygyny görseler, onda
bu işi giň gerimde geçirip bilersiňiz.

HEMIŞE AZ
ZATDAN BAŞLAŇ

Synagyňyz başa barmasa, ruhdan düşmäň. Belki, siz ony käbir üýtgeşmeler girizip
gaýtalarsyňyz. Siz diňe bir üstünlikler arkaly däl, eýsem şowsuzlyklaryň üsti bilen hem tejribe
edinmelisiňiz. Ýöne az zatdan başlaň.
Ynha, täze pikiriň synalyşynyň mysaly.
Siz kösükliler maşgalasyndan bolan soýanyň peýdaly iýmitdigini bilipsiňiz diýeli. Ýöne
ol siziň ýerli şertleriňizde gögerermikä? Gögeräýende-de, adamlar ony iýermi?
Olary kiçi melleklerde ýa-da topragy we suwarymy dürli-dürli bolan 2-3 mellejikde
ekip görüň. Hasyl ýetişende, ondan dürli tagamlar taýýarlap, adamlara hödür ediň. Adamlar
bu tagamlary halarlarmyka? Eger halasalar, onda hasylyň oňat ýetişen melleginde soýany
köpräk ekiň. Ýöne has oňat netijeleri almak üçin, ony az mukdarda başga şertlerde hem ekip
görüň.
Siz birnäçe şertleri üýgedesiňiz geler. Meselem, topragyň görnüşini, goşmaça
döküni, suwuň mukdaryny ýa-da tohumlaryň dürli görnüşlerini. Haýsy zadyň kömek edipetmeýändigini bilmek üçin diňe bir şerti üýtgedip, galanlaryny öňküligine galdyrmaly.
Mysal üçin, soýanyň ösmegine dersiň kömek edýändigini we haýsy mukdaryň gerek
bolýandygyny bilmek üçin, birnäçe joýada şol bir tohumy ekip görüň. Goý, olaryň ekin
şertleriniň bary deň bolsun. Ýöne ekmezden ozal, her joýa dersiň dürli mukdaryny guýuň.
Mysal üçin:

derssiz

1 pil ders

2 pil ders

3 pil ders

4 pil ders

5 pil ders

Şu tejribe dersiň belli bir mukdarynyň kömek edip, juda köp bolanda hem zyýan
edýändigini görkezýär. Bu diňe mysal. Siziň tejribeleriňiz başga netije bermegi hem
mümkin.
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ADAMLARYŇ WE TOPRAGYŇ ARASYNDA DEŇAGRAMLYLYGY ÝOLA GOÝMAK
Saglyk köp zada bagly, esasan hem adamlaryň ýeterlik iýmitiniň bolup-bolmazlygyna
baglydyr.
Azygyň köp bölegini toprak berýär. Oňat ulanylan ýagdaýynda ol has-da köp hasyly
berip bilýär. Saglygy goraýyş işgäri şu wagt we gelejekde adamlary eklemekde topraga nähili
kömek edip bolýandygyny bilmelidir. Ýöne iň oňat ulanylýan toprak hem adamlaryň belli bir
möçberini ekläp bilýär. Biziň günlerimizde bolsa köp adamyň hojalygyndaky ýer olaryň
eklenip, sagdyn bolmaklary üçin ýeterlik däldir.
Dünýäniň köp ýurtlarynda ýagdaý erbetleşýär. Ata-eneler köp çaga edinýär. Şoňa göräde, garyplaryň hojalygyndaky çäklije ýer ýyl-ýyldan has köp adamy eklemeli bolýar.
Saglyk maksatnamalarynyň köpüsi “maşgalany meýilleşdirmek” ýa-da çagalaryň
gerekli sanyny edinmek arkaly adamlar bilen topragyň arasyndaky deňagramlylygy ýola
goýmaga synanyşýar. Maşgala az sanly boldugyça, töwerekdäki ýer we azyk köp bolýar.
Ýöne maşgalany meýilleşdirmek garaşylýan netijeleri bermeýär. Adamlar garypka, köp çaga
edinesleri gelýär, sebäbi çagalar olara işde mugt kömek edýärler, ulalanlarynda bolsa öýe
biraz pul hem getirip bilýärler. Ene-atalary garranda bolsa, çagalaryndan ýa-da agtyklaryndan
kimdir biri olar barada alada eder.
Ösýän ýurtlar üçin köp çagaly maşgalalar ykdysady betbagtçylykdyr. Emma garyp
maşgala üçin köp çaga ykdysady zerurlykdyr, sebäbi olaryň köpüsi ýaşka ölýär. Häzirki
wagtda dünýäde adamlaryň aglabasy üçin köp çagalylyk daýanyp bolaýjak sosial
goragyň iň ygtybarly görnüşi bolup durýar.
Käbir toparlar we maksatnamalar bu meselä başgaça çemeleşýärler. Olar açlygyň ekin
ýerleriniň azlygy sebäpli däl-de, eýsem onuň köp böleginiň az sanlyja adamlaryň elindedigi
üçin ýüze çykýandygyna düşünýärler. Şoňa görä-de, olar ýeri we baýlyklary has adalatly
paýlamak arkaly deňagramlylygy gazanjak bolýarlar. Olar adamlara saglyk, ýer we durmuş
meselelerini öz gözegçiliginde saklamakda kömek etmäge synanyşýarlar.
Toprak bilen baýlygyň has adalatly paýlanyp, adamlaryň has ygtybarly ykdysady
goragy gazanan ýerlerinde adamlaryň az çaga edinmegi makul bilýändikleri subut edilendir.
Adamlaryň dogry çözgüt eden ýagdaýynda maşgalany meýilleşdirmeklik kömek edýär.
Adamlar bilen topragyň arasyndaky deňagramlylygy maşgalany meýilleşdirmek arkaly dälde, adalatly paýlama we sosial adalatlylyk arkaly gazanmak has aňsatdyr.
Söýginiň sosial manysy adalatdyr diýip aýdýarlar. Öz adamlaryny söýýän saglygy
goraýyş işgäri topragy we baýlygy has adalatly paýlama esaslanan deňagramlylygy
gazanmaga kömek etmelidir.

ÇÄKLI EKIN ÝERI
ADAMLARYŇ ÇÄKLI
SANYNY EKLÄP BILÝÄR.
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ADAMLAR BILEN ÝERIŇ
ARASYNDAKY BERK
DEŇAGRAMLYLYK ADALATLY
PAÝLANYLMA ESASLANÝAR.

Keseliň öňüni almagyň we şypa bermegiň arasyndaky
DEŇAGRAMLYLYGY ÝOLA GOÝMAK
Şypa bermegiň we keseliň öňüni almak üçin görülýän çäreleriň arasyndaky
deňagramlylyk köplenç gaýragoýulmasyz mätäçlikler bilen uzak möhletli mätäçlikleriň
arasyndaky deňagramlylyga syrygýandyr.
Saglygy goraýyş işgäri hökmünde siz öz adamlaryňyzyň ýanyna görme-görşe barmaly,
olar bilen oňat gatnaşykda bolmaly we kynçylyklaryny çözmekde kömek etmeli. Adamlaryň
esasy maksady — keselden saplanyp, çekýän ejirlerini azaltmak. Şoňa görä-de, siziň esasy
wezipeleriňiziň biri şypa almakda kömek bermekden ybaratdyr.
Ýöne gelejege garaň. Siz adamlaryň gaýragoýulmasyz mätäçlikleri barada alada
edýärkäňiz, olara gelejek hakda pikir etmäge kömek etmelisiňiz. Olara köp keselleriň we
ejirleriň öňüni alyp bolýandygyny we bu babatdaky çäreleri özleriniň geçirip bilýändiklerini
düşündiriň.
Emma seresap boluň! Käwagt saglygy goraýyş işgärleri geljekki keselleriň öňüni almak
islegi çendenaşa bolup, adamda bar bolan keselleri we ejirleri ýatdan çykarýarlar. Adamlaryň
iň möhüm mätäçliklerine degerli üns bermeýändikleri zerarly, olar adamlar bilen gatnaşygy
ýola goýmakda şowsuzlyga uçramagy mümkin. Şonda olar öz keselleriniň öňüni almak
işinde üstünlik gazanyp bilmezler.
Keseli bejerme we onuň öňüni alma bile ýöreýändir. Şypa işlerini wagtynda
geçirmeklik ýeňil keselleriň agyrlaşmagyna ýol bermeýär. Eger siz adamlara saglyk bilen
baglanyşykly umumy meseleler barada bilmäge kömek etseňiz we öýde keseli wagtynda
bejermäge başlasaňyz, gerekmejek ejirleriň öňüni alyp bolar.
Ir edilýän şypa — keseliň öňüni alyş lukmançylygyň görnüşi.
Eger siz adamlar bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýän bolsaňyz, işe olar bilen bilelikde
başlaň. Keseliň öňüni almagyň we şypa bermegiň arasynda deňagramlylygy ýola goýuň:
bu hemmeler üçin amatlydyr. Bu deňagramlylyk köp zatda adamlaryň kesele, şypa almaga
we saglyga bolan garaýyşlaryna bagly bolar. Eger siz olara geljek hakda pikir etmäge
kömek etseňiz, olaryň garaýyşlary üýtgese, köp keseller gözegçilik astynda bolsa, siz
deňagramlylygyň tebigy ýagdaýda kem-kemden keseliň öňüni alamaklyga tarap agýandygyny
görüp bilersiňiz.
Keseliň öňüni alýan işleri geçiriň, ýöne olary zor bilen etdirmäň.
Siz çagasy ýaramaýan enä keseliň öňüni almagyň şypa almakdan has wajypdygyny
düşündirip bilmersiňiz. Emma siz ony çaga seretmäge kömek edýän döwrüňizde keseliň
öňüni almagyň örän wajyp meselä degişlidigine ynandyryp bilersiňiz.
Keseliň öňüni almagyň gapysy hökmünde şypany ulanyň.— Adamlar siziň
ýanyňyza şypa almaga gelenlerinde, keseliň öňüni almak barada olara aýtmak – bu iň oňat
usul. Mysal üçin, eger ene içi gurçukly çagany getirse, oňa gurçuklardan nädip dynmalydygyny
düşündiriň. Şunuň bilen birlikde enä we çaga gurçuklaryň ýaýraýşy we olaryň öňüni almak
üçin nämeleriň edip bolýandygyny düşündirmek üçin wagt tapyň (ser. 12-nji bap). Wagtalwagtal adamlardan habar alyp duruň, ýöne günäkärleri tapmak üçin däl-de, özlerini netijeli
bejermäge kömek ediň.
Şypa etmegi keseliň öňüni almak mümkinçiligi hökmünde ulanyň.

S17

DERMANLARY ÝERLIKLI WE ÇÄKLI MUKDARDA ULANMAK
Keseliň öňüni almakda iň wajyp we kyn meseleleriň biri — adamlara dermanlary
paýhasly we çäkli mukdarda ulanmagy öwretmek. Täze döwrüň dermanlarynyň käbirleri,
dogrudan-da, örän wajyp we adamyň ömrüni halas edip bilýär. Emma keselleriň köpüsini
bejermekde dermanlar gerek däl. Adatça organizmiň özi dynç alyş, oňat iýmitlenme, köp
mukdardaky suwuklyk we ýönekeý öý serişdeleri arkaly kesele garşy durup bilýär.
Adamlar siziň ýanyňyza özlerine gerek bolmasa-da, derman sorap gelmegi mümkin.
Sizi yrmaklary mümkin, siz hem adamlaryň göwnüni awlamak üçin olara haýsydyr bir dermany
berersiňiz. Emma siz şeýle eden ýagdaýyňyzda, olar özlerini siz we siziň beren dermanyňyz
sagaldandyr öýderler. Hakykatda bolsa organizm özüni özi bejerendir.
Adamlary gerekmejek dermanlara öwrenişdereniňizden, wagt tapyp, dermanlary näme
üçin ulanmaly däldigini düşündiriň. Şeýle hem olara özlerini oňat duýmaklary üçin näme
etmelidigini düşündiriň.
Şeýlelikde, siz adamlara daşky serişdelere (dermanlara) däl-de, ýerli serişdelere
(özlerine) has köp daýanmaga kömek edýärsiňiz. Galybese-de, siz olaryň saglygyny
goraýarsyňyz, sebäbi hiç bir zyýan bermeýän ýekeje derman-da ýok.

ÝATDA SAKLAŇ: DERMANLAR ÖLDÜRIP BILÝÄRLER.
Adamlaryň özlerine derman gerek bolmasa-da, olary sorap ýüz tutýan ýagdaýlaryň
giňden ýaýran üç görnüşi bar: (1) adaty sowuklama, (2) sähelçe üsgülewik we (3) içgeçme.
Adaty sowuklamany dynç almak, köp suwuklyk we aspirin içmek arkaly bejermek
gowudyr. Penisillin, tetrasiklin we beýleki antibiotikler asla-da kömek etmeýär (sah.163).
Sähelçe üsgülewük ýa-da gakylykly (sülekeýli) has güýçli üsgülewük bolanda, oňa
garşy çykarylýan derman şirelerinden köp suwuklyk içmek has peýdalydyr. Sebäbi ol gakylygy
ýumşadyp, üsgürmäni ýeňledýär. Suwuň buguna dem almak has-da peýdalydyr (sah.168)
Adamlary üsgülewüge garşy bolan derman şirelerine ýa-da başga gerek däl dermanlara
garaşly bolmaga mejbur etmäň.
Içgeçmeden ejir çekýän çagalaryň köpüsine derman asla-da kömek etmeýär. Adatça
ulanylýan dermanlaryň köpüsi (neomisin, streptomisin, hloramfenikol) hatda zyýan ýetirip
bilýär. Çaga şu döwürde iň gerekli zat: köp suwuklyk we ýeterlik iýmit (sah.155 we 156).
Çaganyň sagalmagyna täsir edýän zat derman däl-de, onuň enesidir. Eger siz enelere
şuňa düşünmäge kömek edip, olara näme etmelidigini öwretseňiz, köp çagalaryň ömrüni
halas edip bolar.
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Köplenç lukmamlar hem, adamlar hem juda köp derman ulanýarlar. Gynansak-da, bu
köp sebäplere görä zyýanlydyr:
• Bu pul sowurmakdyr. Dermanlara sarp edilen puluň köp bölegi iýmite sarp edilse, has
oňat bolardy.
• Bu adamlary özlerine gerek däl zatlara garaşly bolmaga mejbur edýär (köplenç bu
olar üçin örän gymmat).
• Her bir dermanyň ulanylmagy belli bir derejede howpludyr. Gerekmejek dermanyň
adama zyýan ýetirmek mümkinçiligi hemişe bardyr.
• Käbir dermanlaryň çala ýarawsyzlykda ulanylmagy has-da erbetdir. Sebäbi howply
kesel ýüze çykanda, bu dermanlar eýýäm kesele garşy bolan güýjüni ýitirýär.
Muňa mysal edip ýygy-ýygydan ulanylanda güýjüni ýitirýän hloramfenikol (lewomitisin)
dermanyny agzamak bolar. Bu howply antibiotik ýokanç keselleriň ýeňil görnüşlerinde juda
köp ulanylýar. Şonuň üçin hem käbir ýurtlarda hloramfenikolyň garyn garahassalygynda
(örän howply ýokanç kesel) kömek etmeýän ýagdaýlary ýüze çykdy. Hloramfenikolyň
(lewomitisiniň) ýygy-ýygydan ulanylmagy garyn garahassalygynyň bu dermana bolan
durnuklylygyny artdyrdy (sah. 58).
Ýokarda agzalan sebäplere görä dermanlaryň ulanylyşyny azaltmak gerek.
Ýöne nädip? Berk düzgünler-de, çäklendirmeler-de, ýokary derejeli hünärmenleriň
maslahatlary-da dermanlary gereginden artyk ulanylmasyna garşy durup bilmeýär. Diňe
adamlaryň şu zatlara dogry düşünen ýagdaýynda dermanlary çäkli we seresaply ulanmak
adata öwrüler.
Dermanlary paýhasly we çäkli mukdarda ulanmagy
öwretmek — saglygy goraýyş işgäriniň
iň möhüm wezipeleriniň biri.
Bu aýratyn hem häzirki zaman dermanlaryň eýýäm giňden ulanylýan ýerleri üçin
wajypdyr.
Siziň pikiriňizçe,
oňa sanjym
etmelimi?

Ýok, bu ýöne sowuklama.
Ol tiz wagtda özüni oňat
duýar. Oňa nahary,
suwuklygy köpräk
beriberiň. Güýçli
dermanlaryň oňa zyýan
etmegi-de mümkin.

ZERUR BOLMADYK ÝAGDAÝYNDA DERMANLARYŇ
NÄME ÜÇIN GEREK DÄLDIGINI DÜŞÜNDIRIŇ.
Dermanlary ulanmak we olaryň nädogry ulanylyşy barada maglumatlary bilmek üçin
seret: 6-njy bap, sah. 49. Sanjymlary dogry ulanmak barada ser: 9-njy bap, sah. 65. Öý
serişdelerini paýhasly ulanmak barada 1-nji bapda okap bilersiňiz.
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ÖŇE GIDIŞLIGIŇ NETIJELERINE DÜŞÜNMEK (BAHA BERMEK)
Siz saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňizide nämeleriň edilendigini we haýsy
üstünlikleri gazanandygyňyzy wagtal-wagtal barlap durmalyklyk size örän kömek eder.
Siziň jemgyýetiňiziň saglygyny we abadanlygyny gowulandyrmak boýunça alyp barýan
işiňizde haýsy üýtgeşmeler, eger-de bar bolsa, bolup geçdi?
Belki, siz saglygy goraýşyň çäklerinde geçirilýän işleriň netijeleri barada her aýky we
her ýylky hasabatlaryny düzmek islärsiňiz. Mysal üçin:
• Maşgalalaryň näçesi hajathanadan peýdalanyp başlady?
• Daýhanlaryň näçesi topragyň ýagdaýyny gowulandyrmak we hasyly artdyrmak
boýunça geçirilen işlere işjeň gatnaşdylar?
• Eneleriň we çagalaryň näçesi Mekdebe çenli maksatnamasyna (yzygiderli barlaglar
we okuw) gatnaşdylar?
Şular ýaly soragnamalar size geçirilen çärelere baha bermekde kömek edip biler. Ýöne
şu çäreleriň saglyk babatda netijeliligine we täsirliligine göz ýetirmek üçin, siz aşakdaky
soraglara jogap bermelisiňiz:
• Çagalaryň näçesi geçen aýda ýa-da ýylda içgeçmeden, ýa-da gurçukdan ejir
çekdiler? Muny hajathanalar peýda bolmanka bolan ýagdaý bilen deňeşdiriň.
• Şu möwsümde hasyl (däne, noýba we beýleki ekinler) nähili boldy? Ony
kämilleşdirilen usullary ulanmazdan öň alnan hasyl bilen deňeşdiriň.
• Çagalaryň näçesiniň agramy kada laýyk boldy? Olardan näçesi Çaganyň saglyk
kartasyna laýyklykda agramlaryny artdyrdy? (sah. 297) Muny Mekdebe çenli
maksatnamasynyň geçirilmezinden öň bolan netijeler bilen deňeşdiriň.
• Geçen döwre garanyňda, häzirki döwürde çagalaryň ölümi azaldymy?
Islendik işiň üstünliklerine dogry baha berip bilmek üçin, geçiren işiňizden öň we soň
bolan ygtybarly maglumatlary ýygnamaly. Mysal üçin, eger siz eneleri çagany emdirmegiň
wajyplygy babatda ynandyrjak bolsaňyz, ilki bilen näçe enäniň çagany emdirýändigini sanap
çykyň. Soňra okuw maksatnamasyna başlaň we her ýyl çagasyny emdirýän eneleriň sanyny
belläň. Şeýdip, siz öz geçirýän okuwyňyzyň nä derejede netijelidigini bilersiňiz.
Siz öz öňüňizde kesgitli maksatlary goýmak islärsiňiz. Meselem, siz we Saglygy
saklaýyş gurama maşgalalaryň 80%-iň ýylyň ahyryna çenli hajathanalar gurunjakdygyna umyt
baglap bilersiňiz. Her aýda olary sanap görüň. Eger ýarym ýyllygyň ahyryna maşgalalaryň
diňe 1/3 bölegi hajathana gurnan bolsa, onda siz öz goýan maksadyňyza ýetmek üçin has
erjel işlemelidigňizi bilersiňiz.
Saglygy goramak boýunça geçirilýän işleriň netijelerine baha bermek üçin geçirilýän
işlerden öň, soň we işiň dowamynda hasaplamalary we ölçemeleri geçirmek peýdalydyr.
Goýlan maksatlar adamlara yhlasly işläp,
has oňat netijeleri gazanmakda kömek berýär.
Emma ýadyňyzda bolsun: Saglygy goramak boýunça alyp barýan işiňiziň iň
esasy bölegini ölçäp bolmaýar. Ony etmek zerurdyr. Şol bir wagtyň özünde-de, siziň
we adamlaryňyzyň birek-birege bolan garaýyşlaryňyzy, adamlaryň bilelikde okaýyşlaryny,
işleýişlerini, rehim-şepagatyň, jogapkärçiligiň, duýgudaşlygyň we umydyň nä derejede
artýandygyny nazara almalysyňyz. Siziň işiňiziň üstünligi adamlaryň öz esasy hukuklaryny
goramakda alyp barýan işlerindäki jebisligiň we güýjüň artmagyna baglydyr. Siz bu zatlary
ölçäp bilmeýärsiňiz. Ýöne bolan üýtgeşmelere baha bereniňizde, olary gowy edip ölçeriň.
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OKATMAK WE BILELIKDÄKI OKUW
SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRI MUGALLYM HÖKMÜNDE
Eger siz ýagdaýlaryň näçesiniň saglyga täsir edýändigini göz öňüne getirip bilseňiz,
onda saglygy goraýyş işgäriniň etmeli ägirt işine düşünersiňiz. Ýöne siz saglygy goramak
boýunça geçirilýän işleriň ählisiniň aladasyny öz üstüňize aljak bolsaňyz, hiç haçan şeýle köp
işi ýerine ýetirip bilmersiňiz.
Adamlar saglygy we jemgyýetiň saglygy babatda
özleriniň jogapkärçiligini ýokarlandyran halatynda,
möhüm üýtgeşmeler bolup biler.
Siziň jemgyýetiňiziň abadanlygy diňe bir adamyň kynçylyklaryna däl-de, eýsem ähli
adamlaryň kynçylygyna baglydyr. Şol abadanlyga ýetmek üçin jogapkärçilik bilen bilim
hemmelere deň derejede paýlanylmalydyr.
Şoňa görä-de, saglygy goraýyş işgäri hökmünde siziň ilkinji wezipäňiz öwretmekden
ybaratdyr. Siz çagalara, ene-atalara, daýhanlara, mekdep mugallymlaryna, saglygy goraýşyň
başga işgärlerine — mümkin boldugyndan hemmelere öwretmelisiňiz.
Öwretmek sungaty mugallym üçin iň möhüm sungatdyr. Öwretmek — bu beýlekilere
we şolar bilen birlikde özüňe hem ösmäge kömek etmekdir. Oňat mugallym başga adamlaryň
kellesine taglym salman, eýsem olara öz taglymlaryny durmuşa ornaşdyrmaga, täze açyşlary
etmäge kömek berýändir.
Öwretmek we öwrenmek diňe mekdep we saglyk öýleri bilen çäklenmeli däldir. Olary
öýlerde, ekin meýdanlarynda, ýolda hem geçirip bolýar. Öwretmek üçin iň amatly pursatlaryň
biri hem näsagy bejereniňizde bolup biler. Ýöne siz pikir alyşmak, adamlary ynandyrmak,
olara pikir etmäge we arkalaşykly işlemäge kömek etmek üçin her bir mümkinçilikden
peýdalanmaly.
Şu babatda indiki sahypalarda käbir pikirler siziň dykgatyňyza hödürlenýär. Olar size bu
işde kömek ederler. Bu diňe tekliplerdir. Siziň öz hususy pikirleriňiz hem peýda bolmalydyr.
SAGLYK BARADA ALADA ETMEGIŇ IKI USULY
Günde iki gerdejigi
4 gezek iç-de,
artykmaç sorag
berme.

BILIMLER ÝERI

Gowusy meni
ýokary çykarmaga
kömek et.

Taňryýalkasyn,
dost!

Eý, beýik
ynsan,
taňryýalkasyn!

NADANLYK
ÝERZEMINI

BAŞGALARYŇ ALADASYNY
ÖZ ÜSTÜŇIZE ALMAK BILEN
OLARY GARAŞLY EDERSIŇIZ

BAŞGALARA ÖZÜŇE KÖMEK
ETMEGI ÖWRETMEK BILEN,
OLARA ÖZ GÜÝJÜNE BOLAN
YNAMYNY ARTDYRÝARSYŇYZ
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OKUW SERIŞDELERI
Flanelegraflar dürli toparlar bilen gürrüň geçirmek
üçin amatlydyr, sebäbi siz onuň ýüzünde täze suratlaryň
hemmesini saklap bilýäňiz. Dörtburç tagtanyň ýa-da
karton böleginiň ýüzüne flanel (pomaza) matasynyň
bölegini geriň. Siz onuň ýüzünde gyrkylan suratlaryň
her dürlüsini ýerleşdirip bilersiňiz. Gyrkylan suratlaryň
arkasyna ýelmenen flanel ýa-da naždak zolajaklary
olaryň flanelegrafda ýelmenip saklanmagyna kömek
eder.
Ündewsuratlar we sergiler. “Bir surat müň söze
degýär”. Sözsüz ýa-da birnäçe sözli ýa-da sözsüz
suratly maglumatlar saglyk öýlerinde ýa-da adamlaryň
olary göräýjek ýerlerinde görkezmek üçin goýulmalydyr.
Siz şu kitapdaky käbir suratlaryň göçürme nusgasyny
alyp bilersiňiz.
Eger siz ölçegleri ýa-da şekilleri suratlandyrmakda
kynçylyk çekýän bolsaňyz, onda göçürmesini aljak
suratyňyzy çyzyklar arkaly inedördül bölejiklere bölüň.
Aýdaly, olaryň sany 12 boldy. Soňra başga ündewsurata
ýa-da gaty kagyza has ulurak edip, 12 inedördüli çyzyň
we her inedördüldäki şekili has ulurak edip çyzan
inedördüliňiziň içine göçüriň.
Mümkin bolan halatynda oba suratçylaryna ýüz
tutup, ündewsuratlary göçürsinler we reňklesinler.
Çagalar hem dürli predmetler arkaly ündewsuratlary
ýasap bilerler.
Nusgalar we görkezilmeler siziň pikirleriňize
düşünmäge kömek edýär. Mysal üçin, eger siz eneler
we göbegeneler bilen ýaňy bolan çagaň göbegini
kesmek barada gürrüň etmekçi bolsaňyz, çaganyň
deregine gurjagy ulanyp bilersiňiz. Gurjagyň garnyna
ýüp bölegini berkidiň. Tejribeli göbegeneler muny
beýlekilere görkezip biler.
Saglyk
baradaky
reňkli
slaýdlar
we
kinoplyonkalar dünýäniň köp künjeginde elyeterdir.
Olaryň käbiri tutuş hekaýatlardan ybarat bolup,
ýygyndy görnüşinde bolýar. Ýönekeý filmoskoplar we
proyektorlar hem elyeterdir.
Obaňyzda saglyk meselesi boýunça bilimi
artdyrmakda ulanaýjak okuw materiallaryňyzy nireden
alyp bolýandygyny bilmek üçin sah. 429-432.
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TAGLYMLARY GÖRKEZMEGIŇ BAŞGA USULLARY
Gürrüňler. Size haýsydyr bir zady düşündirmek kyn bolanda, wakany, aýratyn hem
hakykatda bolup geçen wakany, gürrüň bermek kömek eder.
Mysal üçin, käwagt oba işgäri keseli lukmandan has dogry kesgitläpdir diýip aýtsam,
siziň ynanmazlygyňyz mümkin. Emma obada işleýän Maral atly saglygy goraýyş işgäri
barada gürrüň bersem, siz ynanarsyňyz.
Günleriň birinde iýmitlenme merkezine kiçijik çaga düşýär. Ony golaýdaky saglyk
merkeziniň lukmany iberipdir, sebäbi çaga kem iýmitlenme zerarly gaty horlanan eken. Çaga
üsgürensoň, lukman oňa üsgülewüge garşy derman ýazyp beripdir. Maral çagany görüp
howsala düşüpdir. Ol bu çaganyň gaty garyp maşgaladandygyny, birnäçe hepde mundan
ozal onuň doganynyň ýogalandygyny bilýärdi. Ol bu maşgala baryp, şol ölen doganynyň
köp wagtlap ýaramandygyny we ganly üsgürendigini bilipdir. Maral saglyk merkezine baryp,
çaganyň inçekesel bilen keselländigi barada çak edýändigini lukmana aýdypdyr. Çaga
barlagdan geçensoň, Maralyň çaklamalary dogry çykypdyr. Görşüňiz ýaly, oba lukmanynyň
meselä ünsli çemeleşmegi keseli wagtynda ýüze çykarmaga kömek edipdir. Sebäbi Maral öz
adamlaryny oňat tanaýardy, olaryň öýlerine ýygy-ýygydan görme-görşe barýardy.
Şular ýaly gürrüňler okuwy has netijeli edýär. Bu usul saglygy goraýyş işgäri oňat
dilewarlygynda has hem peýdalydyr.
Sahnajyklar. Gürrüňler uly iş bitirýär, ýöne gürrüň berilýän wakalary sahnalaşdyryp,
oýun görnüşinde görkezilse, mesele has hem düşnükli bolýar. Belki, siz, mugallym ýa-da
saglyk merkezinden kimdir biri gysgajyk sahnany ýerine ýetirip biler.
Mysal
üçin,
siz
iýmiti
siňeklerden
nädip
goramalydygyny oýun görnüşinde
görkezip bilersiňiz. Siňekler
içgeçmäniň ýaýramagyna sebäp
bolýarlar. Bulary sahnalaşdyrmak
üçin birnäçe kiçi ýaşly çagalara
siňegiň eşigine geýdiriň, olar-da,
goý, siňekler ýaly iýmitiň daşynda
wazzyldaşsynlar. Siňekler üsti
açyk iýmiti hapalaýarlar. Soňra
çagalar bu iýmiti iýip keselleýärler.
Emma siňekler agzy berk ýapylan
gapda
saklanylýan
iýmite
baryp bilenoklar. Şonuň üçinde goralýan iýmiti iýýän çagalar
sagdyn bolýarlar.
Siz öz taglymlaryňyzy görkezmek üçin dürli usullary näçe köp
ulansaňyz, adamlar şonça-da köp düşünip, ýatda saklarlar.
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HEMMELERIŇ BÄHBIDI ÜÇIN BILE IŞLEMEK WE OKAMAK
Umumy kynçylyklary ýeňip geçmek boýunça geçirilýän bilelikdäki işlere adamlaryň
gyzyklanma bilen gatnaşmagy üçin köp usullar bardyr. Ynha, birnäçe teklipler:
1. Oba saglyk komiteti. Obanyň ilaty işjeň we gyzyklanma bildiren adamlardan kiçiräk
topar düzýär. Bu topar jemgyýetiň abadanlygy bilen baglanyşykly bolan işleri, mysal üçin
hapa dökmek ýa-da hajathanalar üçin çukur gazmak ýaly işleri meýilnamalaşdyrmaga
we geçirmäge kömek edýärler. Saglygy goraýyş işgäri beýleki adamlara garanyňda
has uly jogapkärçiligi öz boýnuna almalydyr.
2. Toparlaýyn geňeşler. Ene-atalar, okuwçylar, ýaşlar,
tebipler ýa-da başga toparlar saglyga täsir edýän zatlar we
mätäçlikler barada öz aralarynda maslahatlaşyp bilerler.
Bu geňeşleriň esasy maksady — adamlaryň eýýäm
bilýän zatlaryny durmuşa ornaşdyrmak üçin ýüze çykan
meseleleri we olary amala aşyrmaklygyň ýollaryny özara
maslahatlaşmakdan ybaratdyr.

Iş oýna öwrülen ýagdaýynda,
çagalar haýran galaýmaly
işleri edýärler.

3. Zähmet baýramlary. Suw bilen üpjün edýän ulgamy işe girizmek ýa-da obany
arassalamak ýaly jemgyýetçilik işleri, obanyň ähli ilaty gatnaşanda, çalt we şadyýan
geçýär. Oýunlar, ýaryşlar, sowuk gazly içgiler, ýönekeýje baýraklar işi oýna öwrüp
bilýär. Öz hyýalyňyzy ulanyň.
4. Kooperatiwler. Adamlar öz gurallaryny, ätiýaçlyk zatlaryny, belki, topragy beýlekiler
bilen paýlaşsalar, bahalaryň ýokarlandyrylmagynyň öňüni alyp bilerler.
5. Sapaklara gatnaşmak. Sahnada oýunlary görkezmek we oýnamak arkaly saglygy
goramak boýunça geçirilýän işleri goldamak üçin, oba mugallymlary bilen hyzmatdaşlyk
ediň. Okuwçylaryň kiçi toparlaryny saglyk merkezine myhmançylyga çagyryň. Çagalar
täze zatlary çalt özleşdirýärler we kyn ýagdaýlardan çykalgany tiz tapyp bilýärler.
Eger siz çagalara şu mümkinçilikleri berseňiz, olar höwes bilen gerekli kömekçilere
öwrüler.
6. Ene-atalar we çagalar bilen duşuşyklar. Göwreli aýallaryň we ýaş çagaly (5 ýaşa
çenli) eneleriň öz saglygy we çagalarynyň saglygy üçin edilýän talaplar babatda habarly
bolmagy örän wajypdyr. Saglyk öýlerine yzygiderli baryp durmak – bu eneleri we
çagalary gözegçilikde saklap, olara gerekli zatlary öwretmäge mümkinçilik döretmek.
Eneler öz çagalarynyň ýagdaýy barada ýazgy ýöredip, olary her aýda çaga ösüşini
hasaba alyş kartoçkasyna göçürmelidir (ser. Çaga saglygynyň kartasy, sah. 297). Şu
karta düşünýän eneler öz çagalarynyň oňat iýmitlenip, boý alýandygyna guwanýarlar.
Olar hatda okap bilmeseler-de, şu kartalara düşünmäni öwrenip bilýär. Belki, siz
gyzyklanma bildiren enelere şu işi gurnap, ony alyp barmagy öwredip başararsyňyz.
7. Öýlere görme-görşe barmak. Adamlaryň öýlerine görme-görşe baryň, aýratynda kynçylyklary bolan, saglyk öýlerine seýrek barýan ýa-da jemgyýetçilik işlerine
gatnaşmaýan maşgalalara baryň.Adamlaryň pynhan syrlaryny saklaň, gep-gybat
ýaýratmaň. Eger-de sizi güler ýüz bilen garşylamaýan bolsalar, şol öýlere, eger-de
çagalaryň ýa-da ejiz adamlaryň janyna howp abanan ýagdaýlaryna degişli däl bolmasa,
barmaň.
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TOPARA GATNAŞMAGYŇ WE ONDA PIKIR ALYŞMAGYŇ USULLARY
Siz öz adamlaryňyzyň saglygyny gowulandyrmakdaky işiňizde gazanan üstünlikleriňiz
lukmançylyk ýa-da tehniki bilimleriňize däl-de, eýsem mugallymçylyk zehiniňize baglydygyna
göz ýetirip bilersiňiz. Diňe hemmeleriň arkalaşyp bile işlän ýagdaýynda uly kynçylyklary ýeňip
bolýandyr.
Adamlar diňe özlerine aýdylýan zatlary diňläp, köp zady öwrenip bilmeýär. Olar öz pikir
edýän, duýýan, geňeşýän, görýän we bile edýän işleriniň dowamynda oňat öwrenýärler.
Şonuň üçin-de gowy mugallym stoluň başynda oturyp, adamlar üçin gürlemeýär. Ol
olar bilen söhbetdeş bolýar, olar bilen bile işleýär. Ol adamlaryna öz kynçylyklaryna aýdyň
düşünmäge we olary ýeňip geçmek üçin amatly ýollary tapmaga kömek edýär. Ol öz pikirleri
bilen aç-açan we dostlukly paýlaşmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanýar.

Adamlar üçin däl-de,

olar bilen gürleş.

Belki, siziň saglygy goraýyş işgäri hökmünde etmeli iň esasy işiňiz adamlaryň öz
ukyplaryny oýarmakdan we özlerine bolan ynamyny güýçlendirmekden ybarat bolmagy
mümkin. Käwagt oba adamlary halamaýan zatlaryny üýtgetmeýärler, hatda şolary üýtgetjekde bolmaýarlar. Olar köplenç özleri hakda nadan we erksiz diýip hasaplap pikirlenýärler.
Emma bu beýle däldir. Oba adamlaryň köpüsiniň, hat-da okap, ýazyp bilmeýänleriň hem,
haýran galaýmaly zehinleri, bilimleri bolýar. Olar ulanýan gurallary, işläp bejeren ýerleri
we gurluşyklary arkaly eýýäm daş-töwregini özgertdiler. Olar ýokary bilimli adamlaryň
başarmaýan işlerini oňarýarlar.
Eger siz adamlara olaryň köp bilýändigine we daş-töweregi üýtgetmekde eýýäm köp
işleri edendiklerine düşünmäge kömek etseňiz, olaryň özleri-de bilimlerini artdyryp, has köp
zatlary etmelidigine düşüner. Olar arkalaşykly işläp, güýçleriniň ýetdiginden öz saglygyny we
abadanlygyny gowulandyryp bilerler.
Ýöne bu barada adamlara nädip gürrüň bermeli?
Siziň muny etmäge köplenç ýagdaýyňyz ýok! Ýöne siz adamlary maslahatlaşmaga
çagyryp, olaryň özleriniň köp zatlara düşünmegine kömek edip bilersiňiz. Özüňiz az gürläň
we anyk soraglary berip, maslahaty başlaň. Size ýönekeýje suratlar hem kömek edip
biler. Mysal hökmünde indiki sahypada berlen suraty ulanyp bilersiňiz. Bu suratda Merkezi
Amerikada ýaşaýan daýhan maşgalasy şekillendirilendir. Siz bolsa öz ýaşaýan ýeriňiziň
şertlerine laýyk gelýän suraty çekiň. Bu suratda adamlara tanyş bolan ýerleri, öýleri, malgarany, ir-iýmişleri şekillendirip bilersiňiz.
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ADAMLARYŇ BILE IŞLÄP, PIKIR ALYŞMAGY ÜÇIN SURATLARY ULANYŇ

Adamlar toparyna şuňa meňzeş suraty görkezip, ol barada pikir alyşmagyny haýyş
ediň. Adamlaryň bilýän, jogap berip biläýjek zatlary barada sorag beriň. Ynha şolar ýaly
soraglaryň birnäçesi:
•

Şu suratdaky adamlar kim we olar nähili ýaşaýarlar?

•

Bu ýer adamlar gelmänkä nähilidi?

•

Olar töwerek-daşy nädip üýtgedipdirler?

•

Bu üýtgeşmeler saglyga we abadanlyga nähili täsir edipdir?

•

Şu adamlar başga nähili üýtgeşmeler edip biler? Olar ýene näme etmegi öwrenip
bilerdiler? Olara näme päsgel berýär? Olary mundan beýläk nädip okatmaly?

•

Olar daýhançylygy nädip öwrenipdirler? Olara kim öwredipdir?

•

Eger puly we gurallary daýhanlaryňkydan tapawutlanmaýan lukman ýa-da hukuk
goraýjy şu yere gelse, ol hem olar ýaly daýhançylyk edip bilermi? Näme üçin “hawa”,
näme üçin “ýok” diýip iogap berdiňiz?

•

Bu adamlar biz üçin nämeleri bilen meňzeş?
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Toparlaýyn maslahatyň şular ýaly görnüşi adamlaryň öz güýjüne we üýtgetmeler
mümkinçiliklerine bolan ynamyny artdyrar. Şeýle-de bu olaryň özleriniň jemgyýet bilen has
ysnyşykly baglylygyny duýmaga kömek eder.
Ilkibaşda adamlar öz pikirlerini ynamsyz aýdýan ýaly görünmegi mümkin. Ýöne wagtyň
geçmegi bilen olar has erkin gürläp, möhüm soraglary berip başlaýarlar. Her bir adamy
öz duýýan zatlaryny gorkman, açyk aýtmaga höweslendiriň. Köp gürleýänlerden haýal
gürleýänlere hem söz gezegini bermegini haýyş ediň.
Siz maslahaty başlamak üçin başga-da köp suratlary we soraglary taýýarlap bilersiňiz.
Olar adamlaryň meselä has çynlakaý çemeleşmegine, mümkin bolan çözgütleri tapmaga
ýardam etmelidir.

Siz suratda şekillendirilen çagany şu ýagdaýa salan sebäpler barada pikir etmäge
gönükdirýän haýsy soraglary berip bilersiňiz?

Başga soraglaryň ýüze çykmagyna ýa-da adamlaryň özleriniň sorag bermegine ýardam
etjek soraglary düzüň. Adamlar şuňa meňzeş surat barada pikir alşanlarynda, ölüme eltýän
içgeçmäniň sebäpleri barada pikir ederlermi?
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ŞU KITAPDAN NÄHILI PEÝDALANMALY
Her bir okap bilýän adam şu kitapdan peýdalanyp biler. Hatda okap bilmeýänlerem şu kitapda
berilýän suratlar arkaly öwrenip biler. Ýöne bu
kitapdan has oňat we doly peýdalanyp bolar ýaly,
adamlara käbir görkezmeleri bermek zerurdyr. Muny
birnäçe usul arkaly edip bolar.
Saglygy goraýyş işgäri ýa-da şu kitaby
ýaýradýan islendik adam okyjylaryň Mazmun
sanawyna, At görkezijisine, Goşmaça maglumatlara,
Sözlüge düşünýändigine göz ýetirmelidir. Gerekli
zatlary nädip dogry tapmalydygyny düşündirýän
mysallary bermäge aýratyn üns beriň. Her bir okyjyny kitabyň bölümlerini ünsli okamalydygy
babatda ynandyryň. Bu bölümler haýsy zatlaryň peýdaly, haýsy zatlaryň zyýanly we howply,
kömegi haçan almalydygy barada jikme-jik gürrüň berýär (aýratynda ser. Baplar: 1, 2, 6
we 8, şeýle hem HOWPLY KESELIŇ ALAMATLARY, sah. 42). Kesel başlamanka, onuň
öňüni almagyň möhümdigini aýratyn nygtaň. Adamlaryň 11-nji we 12-nji baplara aýratyn
üns bermegini gazanyň. Bu baplarda dogry iýmitlenmek we arassaçylygy saklamak
(gigiýena we sanitariýa) barada aýdylýar.
Öz ýaşaýan ýeriňizde giňden ýaýran kynçylyklar barada gürrüň berýän sahypalary
belläň we olary okyjylara görkeziň. Mysal üçin, siz içgeçme baradaky sahypalary belläp,
ýaş çagalaryň eneleriniň “ýörite içgi” (Regidron, sah. 152) barada dogry netijeler çykarar
diýip arkaýyn bolup bilersiňiz. Köp meseleleri we kynçylyklary gysgajyk düşündirip bilersiňiz.
Kitapdan nädip dogry peýdalanmalydygyny maslahatlaşyp, adamlar bilen näçe köp wagt
geçirseňiz, okyjylar kitapdan şonça-da köp zatlary biler.
Siz saglygy gorayş işgäri hökmünde adamlary kitaby okap, her gezekde bir bap barada
pikir alyşmak maksady bilen kiçiräk topar bolup üýşmegiň oňatdygy babatda ynandyrmaly.
Öz ýaşaýan ýeriňizdäki esasy kynçylyklara üns beriň, mysal üçin, eýýäm bar bolan kynçylyklar
bilen nähili göreşmelidigi, gelejekde şolar ýaly kynçylyklaryň öňüni nädip almalydygy barada
maslahatlaşyň. Adamlaryň gelejege nazar salmagyny gazanyň.
Belki, gyzyklanma bildiren adamlar şu kitaby ulanyp, gysga wagtlaýyn okuwlary
gurnarlar. Şolar ýaly toparyň agzalary dürli keselleri nädip saýgarmalydygy, bejermelidigi we
öňüni almalydygy barada maslahatlaşyp bilerdiler. Olar nobatma-nobat käbir zatlary birekbirege öwredip, düşündirip bilerdiler.
Şular ýaly okuwlarda sapaklary has gyzykly geçirmek üçin siz wakalary sahnalaşdyryp
bilersiňiz. Mysal üçin, kimdir biri näsag bolup, öz duýýan zatlaryny aýdyp bersin. Başgalar oňa
dürli soraglar berip, ony barlasynlar (3-nji bap). Onuň keselini we oňa nähili em etmelidigini
bilmek üçin, kitaby ulanyň. Topar meseläni çözende, “syrkawy” hem oňa gatnaşdyrmaly we
ara alyp maslahatlaşmany gelejekde keseliň öňüni nädip almalydygy bilen tamamlanmaly.
Şular ýaly zatlaryň hemmesini okuwda oýun görnüşinde geçirip bolýar.
Saglygy öwrenmegiň gyzykly we netijeli usullary Gesperion gaznasynyň “Saglygy
goraýyş işgärleri üçin gollanma” atly kitabynda berilýär.
Saglygy goraýyş işgäri hökmünde siz adamlaryň şu kitapdan dogry we oňaýly
peýdalanmaklaryny gazanyp bilýäňiz. Adamlar siziň ýanyňyza şypa almaga gelenlerinde, öz
keselini ýa-da çaga keselini, onuň anyklanylyşyny we nädip bejermelidigini kitapdan tapmaga
kömek ediň. Bu köp wagty talap edýär, ýöne has peýdaly we netijelidir. Diňe kimdir biriniň bir
zady gözden sypdyran ýa-da ýalňyşan wagtynda, siz ony gönükdirip bilersiňiz. Şeýlelikde,
hatda kesel hem adamlara öwrenmek mümkinçiligini berýär.
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Gadyrly saglygy goraýşyň oba işgärleri! Siz nirede, kim bolsaňyz-da, at gazanan
ýa-da ýörite wezipeli bolsaňyz-da, ýa-da men ýaly iliň bähbidini araýan bolsaňyz-da —
tapawudy ýok, şu kitaby ulanmak bilen ýagşylyk ediň. Ol siziň hemmäňiz we her biriňiz üçin
niýetlenendir.
Ýöne ýadyňyzda bolsun: saglyk baradaky aladanyň esasy bölegini siz şu kitapdanda, başga kitapdan-da tapmarsyňyz. Sagdyn bolmagyň açary siziň we siziň adamlaryňyzyň
elindedir. Bu açar biri-biriňiz barada alada edeňizde, üns bereniňizde, bir-biriňiz bilen
düşünşeniňizde kömek edip biler. Eger siz öz jemgyýetiňiziň sagdyn bolmagyny isleýän
bolsaňyz, ýokarda aýdylanlara eýeriň.
Ünsli bolmak we duýgudaşlyk bildirmek saglygyň açarydyr.

Ak ýürekden,

Dawid Werner.

.

S29

