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DERI  KESELLERI XV
BAP

Deriň käbir kynçylyklary diňe derä täsir edýän keseller ýa gyjyndyryjylar (mysal üçin: 
gijilewükli demrew, tengin ýa siňňiller) sebäpli döreýär. Köplenç deri kynçylyklary tutuş 
bedene täsir edýän keselleriň (mysal üçin, gyzamyk örgüni, ýaralar, pellagra (kem iýmitlenme) 
sebäpli ökjeleriň guraklygy) netijesinde döreýär. Ýaralaryň belli bir görnüşleri ýa deriniň käbir 
ýagdaýlary inçekesel, merezýel ýa heýwere ýaly agyr keselleriň alamaty bolup biler.

Şu bapda duş gelýän umumy deri kesellerine garalyp geçilýär. Emma deri keselleriniň 
ýüzlerçesi bardyr. Olaryň käbirini aýratynlykda saýgarmak kyn bolýar. Käwagt  olaryň sebäbi 
we bejerilişi bütinleý başga bolýar.

Eger deri kynçylyklary düýpli bolup, bejerilişiň 
geçirilýändigine garamazdan agyrlaşsa, lukmana ýüz tutuň.

DERI KESELLERINI BEJERMEGIŇ UMUMY DÜZGÜNLERI

Deri keselleriniň hersiniň aýratyn bejerilişiniň bardygyna garamazdan, olaryň ählisi 
üçin adaty kömek edýän  umumy çäreleriň birnäçesi bardyr:

1-nji KADA 
Eger deriň şikesli ýeri awuşap agyrýan 
bolsa ýa ondan iriň akýan bolsa, ony 

ýylylyk bilen bejeriň. Şol ýere gyzgyn suwa 
ezilen esgini ýapyň (gyzgyn ýapgy).

2-nji KADA 
Eger deriň şikesli ýeri awuşaýan, gijeýän 
ýa suwjarýan bolsa, ony sowuklyk bilen 

bejeriň. Şol ýere sowuk suwa ezilen esgini 
ýapyň (sowuk ýapgy).
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1-nji KADA (doly beýany)

Eger deride düýpli infeksiýanyň alamatlary bolsa, mysal üçin:

sowuklama (şikesli ýeriň töweregindäki deriň • 
gyzarmagy ýa garalmagy)

çiş,• 

agyry,• 

awuşama (ýanma),• 

iriň• 

bolsa, onda şulary ediň:

şikesli ýeriňizi ýokary galdyrybrak saklaň (bedeniň beýleki agzalaryndan ýokary • 
saklamaly);

gyzgyn suwa ezilen esgiler bilen ýapgy ediň;• 

eger infeksiýa güýçli ya-da syrkaw gyzdyrýan bolsa, oňa antibiotik (penisillin, • 
sulfanilamid ýa eritromisin) beriň.

Çişen limfodüwünler, infisirlenen ýeriň ýokarsynda gyzyl ýa garamtyl zolajygyň ýa erbet 
ysyň bolmagy howply alamatlara degişlidir. Bejerilişden soň syrkawyň ýagdaýy gowulaşmasa, 
antibiotik kabul edip, derrew lukmana ýüz tutuň. 

2-nji KADA (doly beýany)

Eger şikesli ýerde gabarçak ýa-da ýaranyň 
ýüzünde kesmek, suwuklyk, gijilewük, ýiti agyry ýa 
ýanyk peýda bolan bolsa, şulary ediň:

Sowujak suwa biraz ak sirke goşup, esgini • 
ölläp, ýapgy ediň (1 litr suwa 8 ç.çemçesi sirke 
goşmaly).

Şikesli ýer gowulanyp suwjarmasa, ol ýerde • 
täze deri emele gelip başlar. Şonda şol ýere 
talk bilen suwuň garyndysyny çalyň (olary 1:1 
gatnaşykda garmaly).

Bejerilişi başlanyňyzdan soň emele gelen täze 
deri galňap başlaýar. Şonda derini ýumşatmak üçin 
oňa biraz ösümlik ýagyny çalyň.
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3-nji KADA 4-nji KADA

Eger deriň şikesli ýeri ýygy-ýygydan 
günüň täsirine sezewar  bolýan bolsa, ony 

günden goraň.

Eger deriň şikesli ýeri adaty ýagdaýynda 
eşik bilen ýapylan bolsa, şol ýeri 

ýalaňaçlap, günüň dowamynda 2-3 gezek 
10-20 minut güne tutuň.

GYZGYN ÝAPGYLARY ÝAPMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER (Gyzgyn ýapgylar)
 

Suwy gaýnadyň we şol suwy 1. 
barmagy saklap bolaýjak gyzgynlyga 
çenli sowadyň. 

Arassa esgini epläň-de, ony gyzgyn 2. 
suwda eziň (esgi ýaranyň ähli ýerine 
ýeter ýaly ululykda bolmaly) we 
artykmaç suwuny sykyp aýryň.

Öllenen esgini şikes ýeten derä 3. 
ýapyň.

Esginiň üstüne sellofan zolagyny 4. 
ýapyň.

Soňra ony galyň mata dolap, ýyly 5. 
saklaň.

Şikesli ýeri galdyrybrak saklaň.6. 

Esgi sowap başlandan soň, 7. 
ony ýene-de gyzgyn suwa ezip, 
hemmesini täzeden gaýtalamaly.
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DERI KESELLERI (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇIN GÖRKEZMELER)

DERIDE
ŞULAR BOLSA

ONUŇ GÖRNÜŞI ŞULAR ÝALY BOLSA SIZDE ŞUNUŇ BAR 
BOLMAGY MÜMKIN

seret 
sah.

 

düwürtik ýaly 
kiçijik ýaralar

Ilki barmaklaryň arasynda, soňra goşarda 
ýa bilde peýda bolup, güýçli gijeýän kiçijik 
tümmejikler ýa-da ýaralar.

gijilewük (gotur) 199

Iriňli düwürtikler ýa-da mör-möjekleriň 
dişlän ýerini gaşamakdan ýaňa dörän 
ýaralar. Limfodüwünleriň çişmegi
mümkin.

bakterial infeksiýa 201

ýaldyraýan sary kesmegi bolup, yzygiderli 
ýaýramaýan ýaralar

impetigo (bakterial 
infeksiýa) 202

ýüzde, käwagt döşde, arkada bolýan 
ýetginjeklik düwürtikleri (köplenç iriňli 
bolýar).

düwürtikler 211

jyns agzalarynda gijemeýän we 
agyrmaýan ýaralar

merezýel,
weneriki 

limfogranulema

237
238

jyns agzalarynda agyryly we iriňli ýaralar ýumşak şankr 403

deridäki uly 
açyk ýaralar 
ýa-da başlar

damarlaryň warikozy bolan garrylaryň 
topuklarynda ýa-da olaryň töwereginde 
benewşe reňkli uly dowamly (bejerip 
bolmaýan) ýara

ganyň erbet 
aýlanmagynyň 

netijesinde döreýän 
ýaralar (süýji 

keseliniň bolmagy 
ahmal)

213
127

düşeginden galyp bilmeýän agyr 
syrkawlaryň süňkleriniň ýa bogunlarynyň 
töwereginde bolýan ýaralar

ýatmakdan hamyň 
çüýremegi 214

Syzyjylygyň ýitmeginiň netijesinde 
elde, aýakda döreýän ýaralar (olar iňňe 
sanjylanda-da agyrmaýar)

heýwere keseli 191

teniň we ýüzüň ähli ýerinde bolup, 
bejerilmeýän ýaralar ýa-da çişler leýşmanioz 406

deriň 
aşagynda 
döreýän çişler

gyzgyn, agyryly bolup, käwagt ýarylýan 
çişler

iriňli dömmeler ýa 
çybanlar (furunkul) 202

emdirýän aýalyň göwsündäki gyzgyn we 
agyryly çiş

mastit (bakterial 
infeksiýasy) ragyň 

dörän bolmagy 
ahmal

278
279

ilkibaşda agyrmaýan we kem-kemden 
ulalýan çiş

ragyň dörän 
bolmagy ahmal 

(şeýle-de 
limfodüwünlere 

seret)

279
88

kellede, boýunda, bedeniň ýokarky 
böleginde (ýa-da teniň orta böleginde we 
butlarda) bir ýa-da birnäçe tegelek çişler

deňiz körlügi (ser. 
limfodüwünler)

227
88
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DERI KESELLERI (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇIN GÖRKEZMELER)

DERIDE
ŞULAR BOLSA

ONUŇ GÖRNÜŞI ŞULAR ÝALY BOLSA SIZDE ŞUNUŇ BAR 
BOLMAGY MÜMKIN

seret 
sah.

Çişen 
limfodüwünler

Boýun tarapdaky çişip ýarylýan düwünler, 
olaryň ýara yzlary galýar.

skrofula (inçekeseliň 
bir görnüşi) 212

Gasykdaky çişip, hemişe ýarylýan 
düwünler, olaryň ýara yzlary galýar.

weneriki 
limfogranulema
ýumşak şankr

238
403

uly tegmiller ýa-
da ýasmyjaklar

garamtyl

Göwreli aýallaryň maňlaýynda we 
ýaňaklarynda garamtyl tegmiller göwrelilik haly 207

Elde, aýakda, boýunda, ýüzde güne 
ýanan ýaly görnüp,  teňňe görnüşli 
ýaryklar

pellagra 
(arryklamanyň bir 

görnüşi)

208
209

Garny çişen çagada gyzyl tegmiller ýa-da 
akýan ýaralar arryklama 208

209
Ýüzde ýa bedende tegelek ýa başga 
şekildäki tegmiller (aýratyn hem çagalarda 
bolýar)

gurşaýjy demrew 
(kömelek infeksiýasy) 205

ak ak tegmiller (aýratyn 
hem elde, aýakda we 
dodakda)

olar gyzylymtyl 
ýa-da gögümtil 
düwürtiklerden 
başlanýar

pinta (infeksiýa) 207

başga 
alamatsyz 
başlanýar

witiligo (pis açma 
keseli, ýöne reňkiň 

ýitmegi)
207

ýaş çagalaryň ýaňagynda ýa dyzynyň 
yzynda we tirseklerinde bolýan gyzylymtyl 
tegmiller ýa-da gabarçaklar

ekzema 216

gyzylymtyl
ýa-da çal

 

Gyzylymtyl  awuşaýan, agyryly ýaralar,
tiz ýaýraýan tegmiller

roža (beze keseli) 
(çişme ýa-da örän 
howply bakterial 

infeksiýasy) tengin we 
peşew zerarly bolýan 

örgün

212

çaganyň aýaklarynyň arasyndaky deriniň 
gyzarmagy 215

deriň gasynlarynda ak süýtli peýnirçeli 
gyzyl etlek tegmiller
  

kandidoz
(kömelek infeksiýasy) 242

kümüşsow teňňejikli çişen gyzylymtyl ýa 
çal reňkli tegmiller,
aýratyn hem tirseklerde we dyzlarda 
bolýar;
dowamly bolýar.

psoriaz (teňňeli 
demrew)

(käwagt inçekesel)

216
212
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DERI KESELLERI (OLARY TAPAWUTLANDYRMAK ÜÇIN GÖRKEZMELER)

DERIDE
ŞULAR BOLSA ONUŇ GÖRNÜŞI ŞULAR ÝALY BOLSA

SIZDE ŞUNUŇ 
BAR BOLMAGY 

MÜMKIN

seret 
sah.

Siňňiller Adaty uly bolmadyk siňňiller adaty siňňiller
(wirus infeksiýasy) 210

Ujytda, jynshanada ýa artbujagyň 
töwereginde siňňillere meňzeş 
bolan ösüntgiler

jyns agzalaryndaky 
siňňiller 402

Uy siňňiller (1sm-den uly), olar 
köplenç elde ýa aýakda bolýar

deri inçekeseliniň 
bir görnüşi 212

halkalar
(gyrasy gyzyl ýa 
pökgerip duran, 
köplenç merkezi 
arassa bolýar

Töweregi galyň bolup, ýaýraýan ýa 
ulalýan halkalar, olar gijäp bilýärler.

gijilewükli demrew 
(kömelek 

infeksiýasy)
205

Töweregi galyň bolup, gijemeýän 
halkalar.

merezýeliň ötüşen 
görnüşi 237

Merkezi hiç zat syzmaýan uly 
halkalar (olara iňňe sanjylanda 
hem agyrmaýar).

heýwere keseli 191

Ortasynda deşijik bolan kiçi 
halkalar. Olar dulukda, burunda ýa 
boýunda bolup bilýär.

deri ragy 211

ýara yzlary 
ýa-da
iteşen

Güýçli gijeýän örgün, çişler 
(duýdansyz peýda bolýar we 
ýitýär).

allergik reaksiýa 203

Gabarçaklar

Güýçli gijäp suwjarýan gabarçakly 
çişler galtaşma dermatiti 204

Uly bolmadyk gyzgyn bilen birlikde 
tutuş bedende bolýan kiçiräk 
gabarçaklar.

garamyk 311

Bedeniň diňe bir böleginde agyrýan 
gabarçakly tegmil, köplenç zolak ýa 
salkym görnüşinde bolýar.

gurşaýjy gerpes 
(gurşaýjy uçuk) 204

Gabarçakly, ulalýan, erbet ysly, 
howa haltajyklary bolan çal ýa-da 
gara tegmil.

gaz gangrenasy 
(örän howply 

bakterial infeksiýa)
213

kiçijik gyzyl 
tegmiller ýa-da 
tutuş bedene 
örýän örgün. 
Gyzdyrdma.

Örän ýarawsyz çaganyň tutuş 
endamyna örýän örgün gyzamyk 311

Adam birnäçe gün gyzdyrandan 
soň, endamynda birnäçe gülgüne 
tegmiljikler peýda bolýar. Adam 
örän ýarawsyz bolýar

garyn 
garahassalygy 188
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GIJILEWÜK (ÝEDI ÝYLLYK GOTUR)

Gijilewük esasan hem çagalaryň arasynda ýaýrandyr. Ol örän gijeýän kiçijik 
tümmejikleriň peýda bolmagyna sebäp bolýar. Ol tende tutuşlaýyn ýaýraýar, ýöne köplenç 
şu ýerlerde bolýar:

Gijilewügiň döremegine maýdaja jandarlar sebäp bolýar. Olar kiçijik sakyrtgalara ýa-da 
tropik bürelerine meňzeş bolup, deriň aşagyndan geçelgeler ýasaýarlar. Bu kesel ýokanç 
deriden, eşikden ýa-da ýorgan-düşekden geçýär. Dyngysyz gaşama infeksiýanyň, iriňli 
ýaralaryň bolmagyna, käwagt limfodüwünleriň çişmegine ýa gyzzyrma sebäp bolýarlar.

Bejerilişi:
Eger adam gotur keseline uçran bolsa, şol maşgalanyň hemme agzalary bejergi • 
almalydyr.
Şahsy arassaçylyk örän wajypdyr. Günde suwa düşüp, egin-eşikleri çalyşmaly.• 
Dyrnaklary örän gysga gyrkyň, bu infeksiýanyň ýaýramagynyň öňüni alar.• 
Egin-eşikleri we düşek daşlyklaryny ýuwuň. Mümkin bolan ýagdaýynda olary gaýnadyň • 
we gün şöhlesiniň düşýän ýerinde guradyň.
Lindandan (gamma benzolyň geksahloridi, sah. 373) we wazelinden (sah. 371) melhem • 
ýasaň. Köp ýurtlarda lindan mallar üçin niýetlenen suwuklyk hökmünde satylýar.

              
Tutuş bedeniňizi gyzgyn suw we sabyn bilen oňatja ýuwuň.

Wazelin bilen lindany 15:1 gatnaşykda garyň we tutuş endamyňyza çalyp, bir gün 
saklaň (ýüzüňize çalmaly däl). Ertesi gün oňat suwa düşüň.

Şundan soň arassa eşik geýip, arassa düşekde ýatyň. Bejergini bir hepdeden 
gaýtalaň.

Şu melhemiň ýerine lindanyň 4 damjasyny ýarty limona damdyryp, 5 minut saklaň. • 
Soňra ony has zeper ýeten ýerlerden başlap, tutuş endamyňyza çalyň (ýüze çalmaly 
däl).

Bellik: Lindan melhem ýa-da ergin görnüşinde satylýar (Kwel, Gammeskan, sah. 373), 
ýöne olar örän gymmat bolýar.

Seresap boluň: Lindan ýygy-ýygydan ulanylan ýagdaýynda adamy zäherläp bilýär. 
Ony hepdede bir gezekden artyk ulanmaň we bejergi alanyňyzdan soň, suwa düşüň. Bir 
ýaşa çenli bolan çagalara lindany ulanmaly däl. Howpsuz bejergi baradaky maslahatlar üçin 
indiki sahypa seret.

barmaklaryň arasynda

goşarlarda

biliň töwereginde

jyns agzalarynda

aýagyň barmaklarynyň
arasynda

Oglanjyklaryň jüllüjeginiň we
ýumutgajyklarynda gijeýän kiçi

ýarajyklar – bu gijilewük.
adatça kellede we ýüzde

bolmaýar (çagalardan başga)
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Tene çalynýan ýag bilen kükürdi garyp çalsa hem bolýar. Kükürt bilen ýagy 1:10 • 
gatnaşykda garmaly. Bu garyndyny günde 3 gezek 3 gün çalmaly (ýüze çalmaly däl). 
Benzoý benziliň ýapgyjyklaryny ýapyň (sah.373)• 
Krotamiton (Euraks, sah.373).• 

BITLER

Bitleriň üç görnüşi bar: kelledäki, eşikdäki we gasykdaky (“leňňeç” görnüşli) bitler. 
Olar adamyň saçly, gylly ýerlerinde ýaşaýarlar. Bitler gijilewügiň, käwagt bolsa deriniň 
infeksiýasynyň we limfodüwünleriň çişmegine sebäp bolýarlar. Bitlere ýolukmaz ýaly, şahsy 
arassaçylygy saklaň. Egin-eşikleri, düşek daşlyklaryny ýygy-ýygydan ýuwuň we olary günüň 
aşagynda guradyň. Ýygy-ýygydan kelläňizi ýuwuň, suwa düşüň. Çagalaryň saçlaryny barlap 
duruň. Eger bit tapsaňyz, derrew bejergini geçiriň. Bitli çagany beýleki çagalar bilen bir ýerde 
ýatyrmaň. 

Bejerilişi:

Kelläniň saçlarynda bolýan we “leňňeç” görnüşli 
bitlerden: siz adaty sabyn ýa şampun bilen saçlary 10 minutyň 
dowamynda ýuwsaňyz, bitlerden dermansyz hem dynyp 
bilersiňiz. Ýuwanyňyzdan soň oňat durlaň we ownuk dişli darak 
bilen oňat daraň. Muny 10 günüň dowamynda gaýtalaň.

Zerur bolan ýagdaýynda lindandan (sah. 373), suwdan • 
we sabyndan şampun ýasaň. (lindan bilen suwy 1:10 
gatnaşykda garmaly). Saçy ýuwanyňyzda melhemiň göze 
düşmeginden ägä boluň. Saçlary şampunlap, 10 minut saklaň. Soňra olary arassa suw 
bilen oňat durlaň. Muny bir hepdeden gaýtalaň. Düzüminde piperonilli piretrin (RID) 
bolan serişdeler hem oňat täsir edýär. Olar has howpsuz (sah. 373).
Sirkelerden dynmak üçin ýyly suwa sirkäni (uksus) garyň. Suw bilen sirkäni 1:1 • 
gatnaşykda garyň. Saçy sirke garylan suwa ezip, ýarym sagat saklaň. Soňra ownuk 
dişli darak bilen oňat daraň.

Egin-eşik bitlerinden dynmak üçin: Bedeniňizi günde 10 minutlap gyzgyn suwly 
wannada saklaň. Soňra tutuş bedeniňizi sabyn bilen oňat ýuwuň. Gylly ýerleriň baryny ownuk 
dişli darak bilen daramaly. Zerur ýagdaýda gotur keselinden alynýan bejergini geçiriň. Egin-
eşikleri we ýorgan-düşekleri arassa saklaň.  

TAGTABITILER

Bu örän kiçi, ýasy, gyrmaldaýan möjejiklerdir. Olar düşekleriň arasynda, düşek 
daşlyklarynda, diwarlaryň içinde we mebellerde gizlenýärler. Olar adatça gijelerine 
dişleýärler.

Olardan dynmak üçin, düşek daşlyklaryny ýuwuň, agaç krowatlara gaýnag suwy 
guýuň. Ýorgan-düşeklere, mebel daşlyklaryna, düşeklere kükürt sepiň-de, 3 gün şolardan 
peýdalanmaň. Soňra şol zatlaryň baryny kükürt tozundan oňat arassalaň.

Tagtabitileriň öňüni almak üçin ýorgan-düşekleri ýygy-ýygydan güne serip, ýelejiredip 
duruň.
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SAKYRTGALAR WE TROPIKI BÜRELER

Käbir howply infeksiýalar ýa-da ysmaz keseli sakyrtgalaryň dişlemegi arkaly ýaýraýarlar. 
Ýöne olar ilkinji birnäçe sagadyň dowamynda usullyk bilen ýok edilse, bu keselleriň öňüni alyp 
bolýar. Şonuň üçin-de sakyrtgalaryň bolýan ýerlerinde bolanyňyzdan soň tutuş endamyňyzy 
ünsli barlaň.

Güýçli sorup ýapyşyp ýatan sakyrtgany aýranyňyzda, onuň kellesini teniňizde 
galdyraýmaň. Sakyrtgany hiç haçan bedeninden çekmäň. 

Sakyrtgany aýyrmak:

Pinset bilen sakyrtganyň agzyna golaýrak ýerinden tutuň. (Onuň pökgeren garnyna • 
basmajak boluň) sakyrtgany usullykdan mäkäm çekiň. Aýrylan sakyrtga eliňizi 
degirmäň. Ony ýakyň. 
Ony ýok etmegiň başga usullary: onuň üstüne biraz spirt damdyryň ýa-da çilim bilen • 
ýakyň. 

Örän kiçi sakyrtgalary we büreleri aýyrmak üçin gotur keselini bejermekde ulanylýan 
serişdeleri ulanyň (sah. 199). Sakyrtgalaryň we büreleriň dişlemegi zerarly bolýan gijilewügi 
köşeşdirmek üçin aspirin içiň-de, gijilewügi aýyrmak babatda berilýän maslahatlara eýeriň 
(sah. 203).

Tokaýa ýa meýdana gideniňizde sakytgalara we bürelere dişletmezlik üçin, teniňize 
kükürt tozuny sepiň. Aýratyn hem topuklaryňyza, bilekleriňize, biliňize we goltuklaryňyza 
sepiň.

Iriňli kiçijik ýaralar

Iriňli kiçijik ýaralar görnüşinde bolýan deri infeksiýalary köplenç mör-möjegiň dişlän 
ýerleriniň gaşalmagy, gotur keseli ýa-da hapa dyrnaklaryň gyjyndyrmalary zerarly döreýär.

Bejermek we öňüni almak:

Ýarany gaýnadylan sowuk suwda sabynlap oňat ýuwuň. Ýaranyň • 
ýüzündäki kesmegi usullyk bilen ýuwup aýryň. Muny tä iriň doly 
aýrylýança gaýtalap duruň. 
Kiçi ýaralary açyklygyna goýuň. Uly ýaralary daňyň we sargysyny • 
ýygy-ýygydan çalşyryň.
Eger ýaranyň töweregindäki deri gyzaryp awuşasa, syrkawyň gyzgyny • 
artsa, ýaradan gyzyl zolaklar uzap gidýän bolsa, limfodüwünler 
çişen bolsa, antibiotikleri: penisillini (sah. 351) ýa-da sulfamidleriň 
gerdejiklerini (sah. 358) kabul ediň.
Gaşamaň. Bu ýarany azdyryp, infeksiýanyň teniň başga ýerlerine • 
ýaýramagyna sebäp bolýar. Ýaş çagalaryň dyrnaklaryny örän gysga gyrkyň ýa-da 
gaşap bilmez ýaly, ellerine ellik ýa jorap geýdiriň.
Deride ýarasy ýa başga islendik infeksiýasy bolan çagalaryň başga çagalar bilen bir • 
ýerde oýnamagyna ýa  ýatmagyna ýol bermäň. Bu infeksiýalar örän aňsatlyk bilen 
ýokuşýar.
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IMPETIGO (IRIŇLI ÖRGÜN)

Bu bakteriýaly infeksiýanyň netijesinde ýüze çykýan kesel. 
Ol ýalpyldawuk sary kesmejikli kiçijik ýaralaryň çalt ýaýramygyna 
sebäp bolýar. Ol köplenç çagalaryň ýüzünde, aýratyn hem agzynyň 
töwereginde bolup, başga adamlara ýaralardan ýa-da hapa elden 
ýokuşýar.

Bejerilişi:

Ýara bolan ýerleri gaýnadylan suw bilen günde 3-4 gezek • 
sabynlap ýuwuň. Ýaranyň ýüzündäki kesmejikleri usullyk bilen ýuwup aýryň.
Her gezek ýuwlandan soň ýaralara benewşe goreçawkasyny (sah. 371) ýa-da • 
düzüminde basitrasin (mysal üçin, Polisporin, sah. 371) bolan antibiotik melhemini 
çalyň.
Eger infeksiýa teniň köp ýerine ýaýrap, adamyň gyzgyny galsa, penisilliniň (sah. 351) • 
ýa-da dikloksasilliniň (sah. 351) gerdejiklerini beriň. Eger syrkawa penisillin allergik 
täsir edýän bolsa ýa-da bu dermanlar kömek etmese, eritromisin (sah. 355) ýa-da ko-
trimoksazol  (sah. 358) beriň.

Duýduryş:

Şahsy arassaçylygy saklaň (sah. 133). Çagalary günde suwa düşüriň, olary • 
tagtabitilerden we mör-möjeklerden goraň. Eger çaga gotura ýolugan bolsa, ony 
derrew bejeriň. 
Impetigo keseline ýolugan çagany sagdyn çagalar bilen oýnamagyna ýa ýatmagyna • 
ýol bermäň. Bu keseliň ilkinji alamatlary ýüze çykanda bejerip başlaň.

ÇYBANLAR WE IRIŇLI DÖMMELER (ABSESLER)

Çybanlar ýa-da iriňli dömmeler — bu deriň aşagynda 
iriň haltajygynyň emele gelmegine sebäp bolýan infeksiýa. Bu 
gylyň köküne infeksiýa düşende ýüze çykýar ýa-da  hapa iňňe 
bilen sanjym edilende hem bolup bilýär. Çyban örän agyryly 
bolup, töweregindäki deri gyzaryar we ýanyp awuşaýar. Ol 
limfodüwünleriň çişmegine we gyzgynyň artmagyna sebäp 
bolýar.

Bejerilişi:

Günüň dowamynda çybanyň üstüne birnäçe gezek gyzgyn ýapgylar ediň. • 
Ol ýarylandan soň hem muny dowam etdiriň (sah. 198). Goý, iriň gurasyn. Çybany • 
gysmaň we basmaň. Sebäbi infeksiýa teniň başga ýerlerine ýaýramagy mümkin. 
Eger çyban örän agyryly bolup, 2-3 gün gyzgyn ýapgylary edeniňizden soň hem • 
ýarylmasa, ony iriňden arassalamak üçin ýarsaňyz bolýar. Bu derrew agyryny 
köşeşdirer. Mümkin bolan ýagdaýynda lukmany kömege çagyryň.

Eger çyban limfodüwünleriň çişmegine we gyzgynyň artmagyna sebäp bolsa, penisilliniň 
(sah. 351) we eritromisiniň (sah. 355) gerdejiklerini kabul ediň. 
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GIJILEWÜKLI ÖRGÜN, GABARÇAKLAR ÝA ITEŞEN
(DERIDÄKI ALLERGIK TÄSIR)

Allergiýadan ejir çekýän adamlar käbir zatlara 
el degrenlerinde, sanjym edenlerinde ýa-da olardan 
dem alanlarynda, olara gijilewükli örgün ýa iteşen 
örýär. Has doly maglumat üçin seret: Allergik täsirler, 
sah. 166.

Iteşen — bu galyň pökgeren we güýçli gijeýän 
tümmejikler (ary çakandaky ýaly). Olar birdenkä 
peýda bolup we ýitip ýa başga ýere geçip bilýärler.

Käbir dermanlaryň berýän täsirine ünsli 
boluň (mysal üçin, penisilliniň, zähere garşy 
serişdeleriň, atyň waksinasyndan edilen antitoksiniň 
sanjymlaryna). Örgün ýa iteşen sanjym edilenden 
soň birnäçe minut we 10 gün aralygynda peýda 
bolup bilýär. 

Eger haýsydyr bir dermany kabul edeniňizde ýa
sanjymdan soň örgün, iteşen ýa başga bir allergik

täsir ýüze çykan bolsa, şol dermanlary kabul etmegi
bes ediň we gaýdyp şol dermanlary ulanmaň!

Bu ALLERGIK ŞOGUŇ öňüni almak üçin
örän wajypdyr (sah. 70).

Gijilewükde geçirilýän bejergi:

Aram sowuklykdaky suwa ýuwnuň ýa-da buz ýaly suwa öllenen esgini ýapgy ediň.• 

Süläniň sowujak suwy bilen edilen ýapgy hem gijilewügi köşeşdirýär. Süläni suwda • 
gaýnadyň, ol sowandan soň onuň suwuny ulanyp bilersiňiz. (Süläniň deregine krahmaly 
ulanup hem bolýar).

Eger gijilewük güýçli bolsa, • 
hlorfeniramin ýaly antigistamini 
kabul ediň (sah.387).

Çaga gaşanmaz ýaly, onuň • 
dyrnaklaryny örän gysga gyrkyň 
ýa-da ellerine ellik, jorap geýdiriň.
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DERIDE GIJILEWÜK ÝA-DA ÝANYK DÖREDÝÄN
ÖSÜMLIKLER WE BEÝLEKI ZATLAR

Çitçiti (krapiwa), “ýakyjy agaçlar” sumah, 
zäherli çyrmaşyk we beýleki köp ösümlikler deri 
bilen galtaşanda, onda gabarçaklaryň, ýanyklaryň 
ýa-da iteşeniň döremegine sebäp bolýarlar. Käbir 
kebelek gurçuklarynyň ýa başga mör-möjekleriň 
tüýjagazlary ýa şiresi  hem şular ýaly allergik 
täsirleri berýär.

Allergiýasy bar adamlarda örgün ýa-
da “aglaýan ýaralar” derä haýsydyr bir zadyň 
galtaşmagynyň ýa düşmeginiň netijesinde bolýar. 
Rezin aýakgap, sagat bagy, gulaga damdyrylan 
damja we beýleki dermanlar, ýüze çalynýan 
kremler, atyrlar ýa sabyn hem şular ýaly ýagdaýyň 
döremegine sebäp bolýar.

Bejerilişi:

Allergiýa sebäp bolýan zatlar aradan aýrylandan soň, bu gyjyndyrýan alamatlar öz-
özünden aýrylýar. Süleden edilen melhem we aram sowuklykdaky suw gijilewügi köşeşdirýär. 
Aspirin bilen antigistamin (sah.386) hem kömek edýär. Agyr ýagdaýlarda düzüminde kortizon 
ýa kortikosteroidler bolan melhemlerden (sah.371) peýdalanyp bilersiňiz. Infeksiýanyň öňüni 
almak üçin gyjyndyrylan ýerleri arassa saklaň.

GURŞAÝJY UÇUK 

Alamatlary: teniň bir tarapynda birden peýda 
bolýan agyryly gabarçaklar hatarynyň ýa halkasynyň 
gurşaýjy demrew bolmagy ahmal. Ol adatça arkada, 
gursakda, boýunda we ýüzde bolup bilýär. Gabarçaklar 
2-3 hepdeden öz-özünden aýrylýar. Käwagt agyry uzak 
wagtlap dowam edýär we gabarçaklar aýrylandan 
soň ýene gaýtalanyp bilýär. Gurşaýjy uçuk garamygy 
döredýän wiruslar sebäpli bolýar. Ol adatça garamygy 
başdan geçirenlere täsir edýär. Emma olar käwagt 
haýsydyr bir düýpli keseliň (mysal üçin, çiş ýa AIDS, 
sah. 399) duýduryş alamaty hem bolup bilýär.

Bejerilişi:

Eşik sürtmez ýaly, örgüne ýeňiljek sargy daňyň.• 

Aspirin kabul ediň (antibiotikler kömek etmeýär ).• 
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GIJILEWÜKLI  WE GURŞAÝJY  DEMREWLER
(KÖMELEK INFEKSIÝALARY)

Kömelek infeksiýasy bedeniň islendik bölegide bolup bilýär, ýöne köplenç olar şu 
ýerlerde bolýar:

Kellede
(gurşaýjy demrew)

tüýsüz ýerlerde
(gijilewükli demrew)

eliň we aýagyň 
barmaklarynyň arasynda

(atletiň aýaklary)

aýaklaryň arasynda
(gasykdaky gijilewük)

Kömelek infeksiýasynyň köpüsi halkalaýyn ösýär. Olar köplenç gijeýär. Gijilewükli 
demrew kellede soýulýan we saçyň düşmegine sebäp bolýan tegelek ýasmajyklary döredýär. 
Kömelek infeksiýasyna uçran barmaklar büdür-südür bolup ýognaýar.

Bejerilişi:

Suw we sabyn. Infisirlenen ýeri günde sabynlap ýuwmaly. Käwagt diňe şunuň özi • 
ýeterlikdir.
Infisirlenen ýerleriň gury we howa bilen gün şöhlesi üçin açyk bolmagyna mümkinçilik • 
dörediň. Içki geýimleri we joraplary ýygy-ýygydan çalşyň.
Kükürt we ak ýagdan edilen melhemi ulanyň (kükürt bilen ak ýagy 1:10 gatnaşykda • 
garylmaly).
Salisil ýa undesilen kislotaly kremler we tozlar ýa-da tolnaftat (Tinaktin, sah. 372) • 
barmaklaryň arasyndaky we gasykdaky kömelekleri bejerýär.
Gijilewükli demrew ýa islendik kömelek • 
infeksiýasy güýçli ýaýrap, bejergi geçirilende-
de aýrylmasa, grizeofulwin kabul ediň 
(ululara günde 1 g, çagalara 0,5 g, sah. 372). 
Infeksiýany doly aýyrmak üçin dermany 
birnäçe hepde ýa-da aý kabul etmeli.
Çaga jyns kämilligine ýetende (11-14 • 
ýaş), kelledäki gijilewükli demrewleriň köp 
görnüşi ýitýär. Iriňli pökgeren uly tegmilleri 
emele getirýän güýçli infeksiýalar ýyly suwa 
edilýän ýapgylar arkaly bejerilýär (sah. 195). 
Infisirlenen ýerdäki saçlary aýyrmak wajypdyr. 
Mümkin bolan ýagdaýynda grizeofulwin kabul 
ediň.
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Kömelek infeksiýalarynyň öňüni almak:

Gijilewükli demrew we beýleki kömelek infeksiýasy ýokanç kesellerdir. Olar aňsatlyk 
bilen ýaýraýarlar. Onuň bir çagadan beýleki çaga geçmezligi üçin şulary ediň:

Kömelek infeksiýasy bolan çagany başga çagalardan aýry ýatyryň.• 

Her çaganyň öz şahsy daragy, polotensasy, egin-eşigi bolmaly.• 

Infisirlenen çagany derrew bejeriň.  • 

ÝÜZDE WE BEDENDE BOLÝAN AK TEGMILLER

Reňkli demrew — bu aram haldaky infeksiýa. Ol kiçijik gara 
ýa açyk reňkli, kesgitli çägi bolan (käwagt bolmaýar) tegmillerdir. 
Olar köplenç boýunda, döşde ýa arkada bolýar. Bu ýerler çalaja 
soýulsa-da, adatça gijemeýär. Olara lukmanyň gözegçiligi gerek 
däl. 

Bejerilişi:

Kükürt bilen ak ýagdan (1:10 gatnaşykda) melhem ýasaň-• 
da, infisirlenen ýerlere günde, tä tegmiller aýrylýança çalyň. 
Şeýle-de kömeleklere garşy bolan melhemleri ulansa hem 
bolýar (sah. 372).

Natriniň tiosulfaty has oňat täsir edýär. Bu suratçylaryň • 
ýorkalary çykaranlarynda ulanýan natriý giposulfitidir. 
Natriniň tiosulfatynyň bir nahar çemçesini bir stakan suwa garyň-da, tene çalyň. Soňra 
sirkä öllenen nah matanyň bölejigi bilen infisirlenen ýeri süpüriň.

Täze tegmilleriň döremezligi üçin şu bejergini her 2 hepdeden gaýtalamaly.• 

Seleniň sulfidi (sah. 372) ýa-da Waýtfild melhemi hem kömek edýär.• 

Kiçi ak tegmilleriň başga görnüşi hem bar. Olar adatça köp 
wagtyny günüň aşagynda geçirýän garaýagyz çagalarda bolýar. 
Bu tegmilleriň çägi bildirmeýär. Bu tegmiller ýokanç däl. Olar çaga 
ulalanda, öz-özünden aýrylýar. Aşgarly sabynlardan gaça duruň we 
ýag ulanyň. Bu tegmiller bejergini talap etmeýär.  

Ak tegmiller gan azlygyň alamaty diýip giňden ýaýran pikir 
nädogry. Olar derman şireleri ýa  witaminleri kabul edeniň-de 
aýrylmaýar. Ýaňakdaky ak tegmiller bejergini talap etmeýärler.

Seresap boluň: Käwagt ak tegmiller heýwere keseliniň alamatydyr (sah. 191). Ýöne 
heýwere keseliniň tegmilleri bütinleý ak bolmaýar we olaryň syzyjylygy ýitip, iňňe sanjylanda-
da agyrmaýar. Eger ýaşaýan ýeriňizde heýwere keseli bar bolsa, çagalary barlap duruň. 
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WITILIGO (DERIŇ AK ÝERLERI)

Käbir adamlaryň derisiniň belli bir ýerleri 
öz tebigy reňkini (pigmentlerini) ýitirýär. Munuň 
netijesinde ellerde, aýaklarda, ýüzde, teniň ýokarky 
böleginde ak tegmiller emele gelýär. Deriň öz reňkini 
ýitirmegine witiligo (pis açma) diýilýär. Bu kesel däldir. 
Muny garry adamlaryň çal saçy bilen deňeşdirse 
bolýar. Hiç hili bejergi we dermanlar kömek etmeýär. 
Ýöne şol agaran ýerleri gün şöhlesinden eşik ýa sinkiň 
oksidinden edilen melhem arkaly goramaly. Agaran 
tegmillere reňkli kremler çalyp, olary bildirmez ýaly 
etse-de bolýar.  

DERIDÄKI AK TEGMILLERIŇ BAŞGA SEBÄPLERI

Käbir keseller, witiligo keselindäki ýaly ak tegmil-
leriň döremegine sebäp bolýar. Latyn Amerikasyn-
da duş gelýän pinta atly ýokanç kesel gögümtil ýa 
gyzylymtyl düwürtiklerden başlap, soň ak ýa solgun 
tegmilleri galdyrýar.

Pintany bejermek üçin: penisilliniň benzatininiň 
3000000 BIR ýanbaşdan sanjym etmeli (her tarapyna 
1500000 BIR). Pennisilline allergik täsiri bolan syrkawlar 
üçin: tetrasiklini ýa eritromisini 500 mg-dan günde 4 
gezek 15 gün kabul etmeli.

Käbir kömelek infeksiýalary hem ak tegmilleri 
döredýär (ser.: Reňkli demrew, sah. 206). 

Çagada deri reňkiniň umumy ýa bölekleýin ýitip, 
saçynyň düşmegine güýçli arryklama sebäp bolup bilýär 
(pellagra, sah. 114).  

GÖWRELILIK KEŞBI

Käbir aýallarda göwrelilik döwründe tenleriniň 
käbir ýerlerinde, ýagny ýüzde, gursakda we garnyň 
aşak böleginde garamtyl menekler (ýakal) peýda bolýar. 
Olar çaga bolandan soň aýrylýar, ýöne aýrylmazlygy-da 
mümkin. Şeýle-de bu tegmiller çaga galdyrmazlyk üçin 
ýörite serişdeleri kabul edýän aýallarda hem bolýar.

Bu adaty tegmiller  gowşaklygyň ýa keseliň alamaty 
däldir. Hiç hili bejergini talap etmeýär.     
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Kem iýmitlenme zerarly bolýan pellagra we beýleki deri keselleri

Pellagra – derä, käwagt bolsa iýmit siňdiriş we nerw ulgamyna täsir edýän arryklamanyň 
görnüşi.

Bu adamlaryň bedeni gurýan iýmiti: eti, noýbalary, balygy, ýumurtgalary, gök önümleri 
ýeterlik derejde iýmän, krahmal iýmiti iýýän ýagdaýlarynda ýüze çykýar (sah. 110).

Arryklamanyň alamatlary indiki sahypada görkezilen.

Pellagrasy bolan uly adamlaryň derisi 
gurap, jaýrylýar: ol güne ýanan deri ýaly 
soýulýar, aýratynda gün düşýän ýerlerinde, 
ýagny:

Kem iýmitlenýän çagalaryň aýaklarynyň 
(käwagt elleriniň) derisinde garamtyl 
tegmiller bolýar. Olar ten gögermelerine 
we soýulýan ýaralara meňzeşdir. Çaganyň 
topugy we dabany çişýär (sah.113).

Şularyň bolan ýagdaýynda arryklamanyň başga alamatlary hem bolup bilýär: adamyň 
garny çişýär, agzynyň burçlarynda jaýryjak bolýar, dili gyzaryp çişýär, işdäsi bolmaýar, 
horlanýar (11-nji bap, sah. 112-113).

Bejerilişi: 

Pellagrany ýokumly iýmit bilen bejerip bolýar. Syrkaw her gün pisse, noýba, biraz towuk • 
ýa balyk etini, et, ýumurtga, peýnir iýmeli. Mümkinçiligiň bolan ýagdaýynda bugdaý 
çöregini iýiň.
Pellagranyň we kem iýmitlenmäniň  agyr görnüşlerini witaminler bilen bejerip bolýar, • 
ýöne oňat iýmitlenmek has wajypdyr. Iýýän iýmitiňiziň  B witamine, aýratyn hem niasine 
baýdygyna göz ýetiriň. Breweriň maýasy witaminleriň oňat gözbaşydyr. 

ýeňsede

ellerde

aýaklaryň yz
tarapynda

soýulýan
ýaralar we
garamtyl
tegmiller

çişen topuklar
we dabanlar
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Oglanyň aýaklarynda we dabanynda 
çişen we garalan tegmiller — ýaramaz 
iýmitlenmäniň netijesi. Ol esasan hem 

mekgejöwen iýip, beloga we witaminlere 
baý iýmiti iýmändir.

Noýba, ýumurtga iýip başlandan bir 
hepde soň çişler gaýdyp, tegmiller 

bütinleý ýitdi.

Şu aýalyň aýagyndaky “ýanan” 
deri pellagranyň, ýagny ýaramaz 

iýmitlenmäniň netijesidir (sah. 208).

Bu aýalyň aýagyndaky ak tegmiller pinta 
atly kesel sebäpli dörändir (sah. 207).

WE SOŇRA

OŇAT IÝMITLENIP
BAŞLAMAZDAN

OZAL
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ÖSÜNTGILER (SIŇŇILLER)

Ösüntgileriň köpüsi, aýratyn hem çagalarda, 3-5 ýylyň dowamynda saklanyp, soň öz-
özünden aýrylýar. Dabanda siňňile meňzeş ýalpak agyryly ösüntgiler — daban siňňilleridir 
(munuň gabarçyk bolmagy hem mümkin, aşak seret).

Bejerilişi: 

Käbir öý serişdeleri käwagt siňňilleri aýyrýar. Güýçli turşulyklary ýa zäherli ösümlikleri • 
ulanmaň, sebäbi olar derini ýakyp, siňňilden-de erbet ýaralaryň emele gelmegine 
sebäp bolýar.

Agyryly ökje siňňillerini saglygy goraýşyň işgäri aýryp bilýär. • 

Ujytdaky ýa jynshanadaky siňňiller barada( sah. 402).• 

GABARÇYKLAR

Gabarçyk — bu deriň galňan bölegi. Ol köwşüň aýagy sürtýän ýa bir barmagy beýleki 
barmagy gysan ýerinde emele gelýär. Gabarçyklar örän agyryly bolýar.

Bejerilişi:

Gabarçygy gysmaýan aýakgap geýiň.• 

Gabarçyklar agyrmaz ýaly, şulary ediň:• 

Aýaklaryňyzy 15 minut ýyly suwda 1. 
saklaň.

Dyrnak bejerilýän byçgyjyk bilen 2. 
gabarçygy tä ol ýukalýança ýoýuň.

Gabarçygyň gysylmazlygy üçin, 3. 
onuň töweregine ýumşajyk zat 
goýuň. Aýagy ýa barmagy ýumşajyk 
mata bilen dolap, deşik gyrkyň 
(Gabarçyk sygar ýaly).
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DÜWÜRTIKLER WE GARAJA UÇLAR 

Käwagt ýaşlaryň ýüzünde, gursagynda, arkasynda düwürtikler (aýratyn hem derisi 
ýagly bolanda) peýda bolýar. Düwürtikler – bu ujy iriňli akja ýa hapa zerarly garaja bolýan 
kiçijik tümmejiklerdir. Käwagt olar çişip gyzarýar we ulalýar.

Bejerilişi:

Ýüzüňizi günde 2 gezek gyzgyn suwa sabynlap ýuwuň.• 

Saçyňyzy her iki günden ýuwuň (mümkin bolsa).• 

Gün düwürtikleriň aýrylmagyna ýardam edýär. Ýüzüňizi • 
güne tutuň.

Mümkin boldugyndan oňat iýmitlenjek boluň. Suwy köpräk • 
içiň, ukyňyzy alyň.

Ýüzüňize we saçyňyza ýagly, mumly ýapgylar ýapmaň.• 

Ýatmazdan öň ýüzüňize spirt bilen kükürtden (10:1 • 
gatnaşykda) ýasalan ýapgyny ýapyň.

Düýpli ýagdaýlarda tümmejikler we iriňli haltajyklar emele gelýär. Ýokarda maslahat • 
berlen serişdelerden soň hem ýagdaý oňatlaşmasa, tetrasiklin kabul ediň. 3 gün 1 
kapsulany, soňra her gün 2 kapsulany kabul ediň. Belki birnäçe aýyň dowamynda 
günde 1 ýa 2 kapsulany kabul etmeli bolarsyňyz.

DERI RAGY

Deri ragy köplenç günüň aşagynda uzak wagtlap bolýan akýagyz adamlarda bolýar. Ol 
adatça gün şöhlesiniň köp düşýän ýerinde döreýär: 

Deri ragy köp şekilde bolup bilýär. Ol adatça ortasy deşik merjen reňkli kiçijik halkajykdan 
başlanýar we kem-kemden ulalýar.

Deri ragy wagtynda bejergi geçirilen ýagdaýynda howply däldir. Olary kesip aýyrmak 
üçin lukmanyň kömegi gerek. Eger deri ragyna sebäp bolaýjak dowamly ýaraňyz bar bolsa, 
lukmana ýüz tutuň.

Deri ragynyň öňüni almak üçin akýagyz adamlar özlerini gün şöhlesinden goramalydyr. 
Deri ragyndan ejir çekip, günüň aşagynda işlemeli bolýan adamlar ýörite goraýjy kremleri 
çalmalydyr. Sinkiň okisi has arzan we oňat täsir edýär.

gulakda
çekgede
duluklarda
burunda

dodaklarda
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DERI WE LIMFODÜWÜNLERIŇ INÇEKESELI

Öýken inçekeseline sebäp bolýan mikroblar käwagt derä täsir edip, agyrmaýan:

betnyşan edýän çişleriň, ýaralaryň dowamly 
tegmilleriniň, deri ýaralarynyň  ýa-da uly siňňilleriň

ýüze çykmagyna hem sebäp bolýarlar.

Adat bolşy ýaly, deri inçekeseli haýal döräp, uzak wagt dowam edýär. Ol birnäçe aýdan 
ýa ýyldan gaýtalanyp bilýär.

Käwagt inçekesel limfodüwünlere — adatça boýundaky ýa ýaýjyk süňki bilen 
boýnuň aralyndakylara hem şikes ýetirýär. Düwünler ulalyp, ýarylýarlar, olardan iriň akýar. 
Soňra az wagtlyk ýapylyp, ýene-de ýarylyp iriňleýär. Olar adatça 
agyrmaýarlar.

Bejerilişi:

Dowamly ýaranyň, başyň ýa çişen limfodüwünleriň bolan 
ýagdaýynda lukmana ýüz tutuň. Sebäbini bilmek üçin barlag geçirmeli. 
Deri inçekeseli hem öýken inçekeseli ýaly bejerilýär (sah. 180). 
Infeksiýanyň gaýtalanmazlygy üçin, deri adaty ýagdaýyna gelenden 
soň hem dermany ençeme aýyň dowamynda kabul etmeli.

ROŽA (BEZE KESELI) WE SELLULIT

ROŽA (ýa mukaddes Antoniniň ody) deridäki örän ýiti we 
agyryly infeksiýadyr. Ol kesgitli çägi bolan gyzyl, gyzgyn, çişen 
tegmiliň döremegine sebäp bolýar. Bu tegmil derä çaltlyk bilen 
ýaýraýar. Ol köplenç ýüzde, burnuň gapdalyndan başlanýar. Bu 
limfodüwünleriň çişmegine, gyzgynyň artmagyna we sowuklama 
eltýär.

Sellulit hem deriň örän ýiti we agyryly infeksiýasy bolup, 
teniň islendik ýerinde peýda bolup bilýär. Adatça ol deride jaýryk 
emele gelenden soň ýüze çykýar. Infeksiýa çuň aralaşýar, ýöne rožadaky ýaly  kesgitli çägi 
bolmaýar.

Bejerilişi:

Rožanyň hem, sellulitiň hem bejergisini  tiz başlamaly. Antibiotiklerden peýdalanyň: 
günde 4 gezek penisilliniň 500000 BIR sanjymyny ediň (sah. 353). Infeksiýanyň alamatlary 
ýitenden soň hem antibiotigi 2 gün dowam ediň. Şeýle-de gyzgyn ýapyp, agyryny aýyrmak 
üçin aspirin kabul ediň. 
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GANGRENA (ÇÜÝREME,GAZLY GANGRENA)

Bu ýaranyň örän howply infeksiýasydyr. Onda 
erbet ysly, çal ýa goňur suwuklyk emele gelýär. Ýaranyň 
töweregindäki deride garamtyl pökgerçikler, etinde bolsa içi 
howaly köpürjikler peýda bolýar. Infeksiýa şikes ýetirilenden 
soň 6 sagatdan 3 günüň aralygynda başlap bilýär. Bejerginiň 
geçirilmedik ýagdaýynda ölüme eltýär. 

Bejerilişi: 

Ýarany mümkin boldugyndan giň açyň. Ony gaýnan • 
aram sowuklykdaky suw bilen sabynlap ýuwuň. Şikes 
ýetirilen eti ýuwuň we aýryň. Mümkin boldugyndan, ýarany her 2 sagatdan wodorodyň 
öteturşusy bilen ýuwuň.
Her 3 sagatdan penisilliniň 1000000BIR-ni sanjym ediň.• 
Ýara howa baryp durar ýaly, ony açyklygyna goýuň. Lukmana ýüz tutuň.• 

ÝARAMAZ GAN AÝLANYŞYGY ZERARLY DERIDE BOLÝAN ÝARALAR

Deride bolýan ýaralar we açyk ýaralar köp sebäplere 
görä bolup bilýär (sah. 20). Ýöne gartaşan adamlaryň, aýratyn 
hem damar warikozy bolan aýallaryň topuklaryndaky dowamly 
ýaralar ganyň ýaramaz aýlanýanlygy sebäpli bolýar. Gan 
aýaklardan gerekli çaltlykda aýlanmaýar. Şeýle yaralar örän 
ulalyp bilýärler. Ýaranyň töweregindäki deri örän ýuka we goýy 
gök reňkde bolup, ýaldyraýar. Aýak köplenç çiş bolýar.

Bejerilişi:

Bu ýaralar örän haýal bitýär. Olara ymykly ideg gerek. • 
Esasy zat — aýagy mümkin boldugyndan ýokary tutmaly. 
Ýatanyňyzda aýagyň aşagyna ýassyk goýuň. Günüň 
dowamynda her 15-20 minutdan aýagy galdyryp, dynç 
almaly. Pyýada ýöremek aýakdaky gan aýlanyşygyny 
gowulandyrýar, ýöne bir ýerde durmak ýa aýaklary sallap 
oturmak örän zyýanlydyr. 
Çalaja duzlanan suw bilen ýara ýyly ýapgy ýapyň: 1 litr • 
gaýnan suwa 1 çaý çemçesi duz atmaly. Ýarany arassa 
hasa bilen örtüň. Ony arassa saklaň.
Warikozly damarlary süýnýän (elastik) joraplar ýa • 
sargylar bilen goldaň. Ýara bitenden soň hem olardan 
peýdalanmagy dowam edip, aýagy ýokarrakda saklamaly. 
Näzik derini sypjyrmazlyk üçin seresap boluň.

Deri ýaralarynyň öňüni alyň — damarlaryň irki warikozyna
wagtynda çäre görüň (sah. 175).
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ÝATMAKDAN HAMYŇ ÇÜÝREMEGI (BASLYKMADAN BOLÝAN ÝARALAR)

Bu dowamly ýaralar özbaşdak öwrülip bilmeýän agyr syrkawlarda ýa garrylarda 
bolýar. Şular ýaly adamlar uzak wagtlap yatyşyny üýgetmeýänligi sebäpli, düşege galtaşýan 
süňkleriniň töwereginde ýaralar emele gelýär. Bu ýaralar köplenç ýanbaşda, arkasynda, 
eginlerinde, tirseklerinde ýa aýaklarynda bolýar.

Bu ýaralaryň öňüni almak üçin şulary ediň:

Syrkawy her sagatdan eýläk-beýläk öwrüň: ýüzin, arkan, ýanlaýyn ýatyryň.• 

Syrkawy her gün suwa düşüriň we endamyna çagalar üçin öndürilýän ýagy çalyň.• 

Ýumşak daşlyklary we ýassyklary ulanyň. Olar her gün we her gezek peşewden, • 
gusukdan, täretden hapalananda çalşyryň.

Syrkawyň süňkleriniň az sürtülmegi üçin, olaryň aşagyna ýumşajyk ýassykalary • 
goýuň.

Syrkawy mümkin boldugyndan oňat iýmitlendiriň. Eger onuň işdäsi bolmasa, witaminler • 
bilen demri köpräk berse bolýar (sah. 118).

Dowamly keseli bolan çagany enesi elinde köpräk saklamaly.• 

Bejerilişi: 

Ýokarda berlen maslahatlara eýeriň. • 

Günde bir gezek ýaralary aram sowuklykdaky gaýnan suw bilen sabynlap ýuwuň. • 
Çüýrän derini aýryň. Aram sowuklykdaky gaýnan suw bilen oňatja durlaň.

Ýaranyň oňat bitmegine Iruksol, Trofodermin, Kombutek melhemleri kömek edýär. • 
Ýarany arassalap, olary çalyň.
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ÇAGALARDA BOLÝAN DERI KYNÇYLYKLARY

Arlyklardan döreýän örgün.

Çaganyň aýaklarynyň ýa-da ýanbaşynyň ara-
synda gyzyl tegmiller onuň arlygyndaky (pampersin-
däki) ýa düşegindäki peşew zerarly bolýar.

Bejerilişi:

Çagany günde mylaýym suwda çagalaryň sabyny bilen suwa düşüriň. Soňra gowy • 
süpüriň.
Örgüniň öňüni almak ýa bejermek üçin çagany arlyksyz, ýalaňaç saklamaly. Ony aram-• 
aram güneşletmeli.

Arlygyny wagtly-wagtynda çalşyp duruň. Arlyklary ýuwup bolanyňyzdan soň, biraz • 
sirke garylan suwda durlaň. 
Talk ulanmajak boluň. Ýöne siz ony hemişe ulanýan bolsaňyz, örgün aýrylýança • 
ulanmagyňyzy bes ediň.

Bäbeklik tahýasy (Seboreýa, Goňak)

Bäbeklik tahýasy – bu çaganyň kellesinde bolýan sarymtyl 
ýagly kesmek. Deri köplenç gyzyl bolýar. Bu çaganyň kellesi seýrek 
ýuwlanda ýa hemişe basyrylgy saklananda bolýar. 

Bejerilişi: 

Çaganyň kellesini günde, mümkin bolan ýagdaýynda, ýöriteleşdirilen sabyn bilen • 
ýuwuň (sah. 371). Keläni goňakdan we kesmekden usullyk bilen arassalaň.
Saçy kesmekden arassalamak üçin polotensany ýyla suwa ezip, ony kellä oraň.• 
Howanyň we gün şöhlesiniň düşüp durmagy üçin çaganyň kellesini ýalaňaç saklaň. • 

ÇAGANYŇ KELLESINI BASYRMAN SAKLAŇ
IŇ GOWUSY KELLÄNI ÝALAŇAÇ SAKLAMAK

Eger infeksiýanyň alamatlary bar bolsa, ony impetigo ýaly bejeriň (sah. 202).• 

ÝOK

ÝOK

HAWA

HAWA

IŇ GOWUSY
ÝALAŇAÇ SAKLAMAK

IŇ GOWUSY KELLÄNI
ÝALAŇAÇ SAKLAMAK
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EKZEMA: KIÇI GABARÇAKLY GYZYL TEGMILLER

Alamatlary: 

Ýaş çagalarda gyzyl tegmiller ýa örgün olaryň ýaňaklarynda • 
ýa elinde we aýasynda bolýar. Örgün kiçijik ýaralardan ýa 
gabarçaklardan ybarat. Olar suwjaryp durýar (ýara ýarylyp, 
ondan suwuklyk akýar).

Uly ýaşly çagalarda we ýetginjeklerde ekzema dyzlarynyň we • 
tirsekleriniň iç tarapynda gury bolýar.

Ol infeksiýa ýaly başlanmaýar we allergik täsire meňzeş bolýar.• 

Bejerilişi:

Örgüne sowujak ýapgylar ýapyň.• 

Örgüniň (sah. 88) alamatlary peýda bolanda, ony impetigo (sah. 202) ýaly bejeriň.• 

Günüň şöhlesi derä düşüp dursun.• 

Agyr ýagdaýlarda kortizon, ýa kortikosteroid melhemini (sah. 371), ýa kömür şepbigini • 
ulanyň. Lukmanyň maslahatyny alyň.

PSORIAZ (TEŇŇELI DEMREW)

Alamatlary:

Galyň, büdür-südür tegmiller, • 
agymtyl ýa kümüşsow reňkli 
käselere bürelen gyzylymtyl 
ýa gögümtil çal deri. Tegmiller 
esasan hem suratda görkezilen 
ýerlerde peýda bolýar.

Bu ýagdaý uzak wagtlap dowam • 
edýär we gaýtalanyp durýar. Bu 
infeksiýa däl. Ol howply däl. 

Bejerilişi:

Köplenç şu tegmiller gün şöhlesine • 
tutulanda kömek edýär.

Käwagt ummanda suwa düş-• 
meklik kömek edýär.

Lukmana ýüz tutuň. Bejergi uzak 
wagtlaýyn geçirilýär. 


