Täze maglumatlar – II Goşundy

Düzediş girizilen “Maşgala saglygy” kitabynyň bu neşirini has doly we
döwrebaplaşdyrmak maksady bilen oňa birnäçe täze mowzuklary goşduk. Mowzuklaryň
biri-de dünýäde gaty tiz ýaýraýan täze kesel bolan AIDS-dir. Bikanun çaga düşürmeden,
pestisidlerden zäherlenmeden we neşelere ýykgyn etmeden soňky gaýra üzülmeler
– bu soňky döwürlerde has köp adamlara heläkleýiji täsir edýän kynçylyklardyr. Biz beýleki
mowzuklary köpsanly haýyşlar boýunça girizdik. Kitaby ýörite gan basyşy ölçeýän gurallary
bar bolan käbir saglygy goraýyş işgärleriniň giňden ulanýanlygy sebäpli, biz oňa gan basyşyny
ölçemek barada bölüm girizdik.
AIDS (ADAMYŇ IMMUNODEFISIT SINDROMY, AIW)
AIDS – bu adamdan adama wirus arkaly geçýän täze we howply keseldir. Häzirki
döwürde ol köp ýurtlarda tapylyp, has giňden ýaýraýan keseldir.
AIDS organizmi keseller bilen göreşmek mümkinçiliginden mahrum edýär. AIDS-li
adamyň içgeçme, öýken sowuklamasy, inçekesel ýa-da deriniň rak keseliniň agyr görnüşi
we beýleki dürli keseller bilen kesellemesi has ýeňildir. AIDS kesellileriň köpüsi organizmiň
bu kesele döz gelip bilmeýänliginden ölüp gidýärler.
AIDS gan, tohum (sperma) ýa-da AIDS wirusly aýalyň jynshanasyndan bölünip
çykmalar arkaly beýleki bir adama geçýändir. Ol aşakdakylar arkaly beýleki bir adama geçip
biler:
AIDS ýokuşan adam bilen
jyns gatnaşygy edilende

Bir iňňäniň ýa-da şprisiň ulanylmagy
(ýa-da derini kesmekde sterilizasiýa
edilmedik başga bir guralyň ulanylmagy)

Infeksiýa degen ene
dogulmadyk çagasyna keseli
ýokuşdyrýandyr.

MEN
SENDEN
SOŇ…

Jyns gatnaşygyny bitertip
edýän adam AIDS-iň uly
howpuna sezewar bolup
biler.

Şol bir iňňäni ulanýan neşekeşlere hem
uly howp abanýandyr.

AIDS wirusly eneleriň
çagalaryna hem kesel
ýokuşýandyr.

WAJYPDYR: Siz bütinleý sagdyn bolup görünýän adamdan hem AIDS-i özüňize
ýokuşdyryp bilersiňiz. Organizme wirus düşenden soň, onuň ilkinji alamatlary ýüze
çykýança, köplenç aýlar we ýyllar geçip biler. Emma adam barybir jyns gatnaşygyny
edende ýa-da bir iňňäni ulananda, AIDS-i başga birine geçirip biler.
Elleşip salamlaşma ýa-da bir otagda bile ýaşama, bile oýnama we iýmitlenme ýaly
gündelik durmuşy gatnaşyklarda AIDS beýleki birine, şeýle-de ol iýmit, suw, mör-möjekler,
hajathana ýa-da umumy gap-gaçlar arkaly geçýän däldir.
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Alamatlary: AIDS-iň alamatlary dürli adamlarda
birmeňzeş ýüze çykýan däldir. Köplenç olar beýleki keselleriň
adaty alamatlary ýalydyr, ýöne adatylardan agyr we örän
dowamly geçýändir.
Eger bu 3 alamatyň ählisi ýüze çyksa, adam ýygyýygydan has güýçli kesellese, onda AIDS bolup biler
(emma ýörite barlaglar geçirilmese, siz muňa ynamly bolup
bilmersiňiz):
•
•
•

kem-kemden bedeniň agramynyň ýitmegi. Adam
horlanýar.
1 aýdan hem köp içgeçmäniň bolmagy
1 aýdan artyk gyzdyrma. Käwagtlar ol ýüze çykýar we
aýrylyp gidýar.

Afrikada AIDS-i köplenç distrofiýa
diýip atlandyrýarlar, çünki AIDS-li
keselli erbet horlanýar.

Kesellide bu alamatlaryň biri ýa-da köpüsi bolup biler:
•
•
•
•
•
•
•

1 aýdan artyk dowam edýän güýçli üsgürme;
agyz boşlugyndaky kömelekli infeksiýa (“ak düşme”, sah. 232).		
bedeniň islendik ýerinde limfodüwünleriň çişmegi (sah. 88);
deridäki örgünler;
ösýän we bejerişde aýrylmaýan, esasan hem jyns agzalaryndaky we ýanbaşdaky
siňňiller we ýaralar;
hemişe ýadawlygyň duýulmagy;
AIDS wirusly keselliler inçekesel (sah. 179) ýa-da brusellýoz keseli (sah. 204) bilen
basym keselleýärler.
Bejerilişi:

Henize çenli AIDS-i bejermek üçin derman ýokdur. Emma AIDS kesellileriň infeksiýalar
bilen göreşip bilmeýänligi üçin, olar şol infeksiýalardan bejerilmelidir:
•
•
•
•
•

•
•

Içgeçmä garşy regidron içgisini beriň (sah.152).
Kömelekli infeksiýa garşy gensian-wioleti, nistatini ýa-da mikanozol ulanyň (sah. 232,
373).
Siňňiller üçin iki hlorly sirke turşusyndan ýa-da podofillinden (sah. 374, 402)
peýdalanyň.
Gyzdyrma garşy köpräk suwuklyk, aspirin beriň we salkyn wannalar bilen gyzdyrmany
peseldiň (sah. 75-76).
Üsgürmäni we öýken sowuklamasyny antibiotikler bilen bejeriň (sah. 170-171).
Eger üsgülewük we gyzdyrma güýçli bolsa, inçekesel babatda barlag geçiň. AIDS
wirusly syrkawlarda mümkin bolan inçekeseliň öňüniň alnyşy we bejerilişi barada
maslahatlaşyň.
Gijeýän deri üçin antigistamin (sah. 386) beriň we islendik infeksiýany bejeriň (sah.
202).
Saglygyňyzy goraň, mümkin boldugyça gowy iýmitleniň (11 bap) alkogolly içgileri
içmäň, çilim çekmäň, neşeleri ulanmaň, gowy dynç alyň we uklaň.
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AIDS-li kesellileriň beýlekilerden aýratyn ýaşamagynyň we ýatmagynyň geregi ýokdur.
Olaryň derisi we dem alşy infeksiýany ýaýradýan däldir.
Öýde maşgala agzalary we keselliniň dostlary, ýakynlap gelýän ölüme ony taýynlamak
üçin, oňa söýgi bildirip, goldaw berip bilerler (sah. 330).
AIDS-iň öňüni alyş:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Siziň jyns gatnaşygyny saklaýan ýeke-täk ynamly ýoldaşyňyz bolmalydyr.
Eger siziň we ýoldaşyňyzyň jyns gatanaşygyny eden başga bir ýoldaşy bar bolsa,
prezerwatiw ulanyň (sah. 290). Prezerwatiwiň ulanylmagy AIDS-iň ýokuşma
howpuny peseldýändir.
Jyns gatnaşyk ýoldaşlary köp bolan adamlar, haýasyz (erkekler we aýallar) ýa-da
bikanun neşe sanjymlaryny edýänler bilen jyns gatnaşygyny etmäň.
Jyns gatnaşygy arkaly geçýän, esasan hem ýara döredýän keselleri, mümkin boldugyça
öňünden bejeriň.
Gurallaryň zyansyzlandyrylandygyna ynamyňyz bolýança, sanjymlary etmäň. Saglygy
goraýyş işgärleri iňňäni ýa-da şprisi sterilizasiýa etmezden hiç wagt täzeden
ulanmaly däldir (sah. 74). Mümkin boldugyndan, 1 gezek ulanylýan şprisler bilen
işläň.
Neşeleriň bikanun sanjymyny etmäň. Eger ulanan bolsaňyz, iňňäni ýa-da şprisi
gaýnag suwda 20 minut ýa-da hekde sterilizasiýa etmezden, başga hiç kime bermäň
(sah. 74).
Akupunkturalar, gulaklary deşmek, ýaralary bitirmek üçin däp bolup galan tejribeler we
kesmek üçin gurallaryň sterilizasiýa edilendigine ynamly boluň.
Eger mümkin bolsa, gany barlamazdan, gan almaň. Zerur bolmasa, gan almadan gaça
duruň.
Öýsüz-öwzarsyz çagalary, bu ýurda göçüp gelen täze ýaşaýjylaryň, neşekesleriň we
“ýokary howply” bolan beýleki adamlaryň çagalaryny AIDS-den goramagyň we olara
seresaplylyk çärelerini öwretmegiň ýollaryny gözläň.
Iş gözlemek maksady bilen maşgalany aýra
saklamazlyk we adamlaryň jyns gatnaşygyny edip,
öz tenlerini satmazlygy üçin, mundan beýläk adalatly
durmuş-ykdysady şertler üçin göreşip, AIDS-iň öňüni
almak gowudyr.

Gyzgyny, içgeçmesi we agyrylary bar bolan AIDSli syrkawlara aýratyn ideg gerekdir. Munuň hiç bir howpy
ýokdur. Emma wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin
aşakdaky zatlary ýatda saklamalydyr:
•

•

Gan, açyk ýaralar, ganly içgeçme we ganly gaýtarma
wirusy ýaýradyp biler. Oňa el degirmäniň öňüni
almak üçin, mümkin bolsa rezin ýa-da plastik ellikler
geýilmelidir. Ýygy-ýygydan eliňizii ýuwup duruň.
Gan degen egin-eşikler, ýorgandyr düşekleriň
daşlary ýa-da polotense babatda seresap boluň.
Olary sabyn bilen gyzgyn suwda ýa-da hlor garylan
suwda ýuwuň.

AIDS-li syrkawlar bilen
mähriban gatnaşyk ediň.
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JYNS AGZALARYNDAKY ÝARALAR
Jyns agzalaryndaky agyrysyz, aýratyn ýara merezýeliň alamaty bolup biler (sah.
237). Emma birnäçe ýaralar jyns gatnaşygy arkaly geçýär: jyns agzalaryndaky siňňiller, jyns
agzalaryndaky uçuk ýa-da ýumşak şankr ýaly başga bir keselleriň alamatlary bolup biler.
Jyns agzalaryndaky siňňiller (Wenerik siňňiller)
Bu siňňilleriň sebäbi – jyns gatnaşygy arkaly geçýän wirusdyr. Olar bedeniň başga
bir böleklerindäki siňňiller ýaly bolup görünýär (sah.
210), emma adatça olar köpdür.
Alamatlary:
Kiçijik, dykyz, agymtyl ýa-da goňrumtyl
büdür-südür deri ösüntgileri. Olar erkeklerde
adatça ujytda ösýärler, şeýle hem olar ýumurtga
haltajygynda we artbujakda ösüp bilerler. Olar
aýallarda jynshananyň dodaklarynda we içinde ýada artbujagyň töwereginde ösüp biler.
Bejerilişi:
Her siňňile iki hlorly sirke turşusynyň az
mukdaryny ýa-da podofillin goýuň (sah. 374).
(Eger mümkin bolsa, sagdyn derini goramak üçin,
her siňňiliň töweregindäki derä birazajyk Wazelin
ýa-da başga bir ýagly melhemi çalyň). Podofillini 6
sagatdan soň ýuwup aýyrsa bolar. Adatça birnäçe
tapgyrdan ybarat bolan bejergi gerekdir. Siňňiller gurap aýrylyp gidýärler. Köplenç olar ýenede çykýarlar.
Öňüni alyş:
Özüniň ýa-da jyns gatnaşygyny edýän ýoldaşynyň jyns agzalarynda siňňileri bar bolan
erkek adam jyns gatnaşygyny edýän wagtynda prezerwatiw (sah. 290) geýmelidir.
Her gezek jyns gatnaşygy edilende, prezerwatiwiň
ulanylmagy siňňilleriň, uçuklaryň, ýumşak şankryň, AIDSiň we jyns gatnaşygy arkaly gecýän beýleki keselleriň
ýaýramagynyň öňüni almaga kömek edýär.
Jyns agzalarynyň uçuklary (GERPES)
Jyns agzalarynyň uçuklary – wirus arkaly döreýän agyryly deri infeksiýasy. Jyns
agzalarynda kiçijik gabarçyklar döreýär. Jyns gatnaşygy edilende, jyns agzalarynyň uçuklary
bir adamdan beýleki birine geçýändir. Käwagtlar agyz boşlugy arkaly jyns gatnaşygy
edilende, jyns agzalarynyň uçuklary agyz boşlugynda hem ýüze çykyp biler. Emma bu uçuklar
sowuklamada agyzda döreýän uçuklardan tapawutlanýarlar. Agyz uçuklary jyns gatnaşygy
arkaly beýleki birine geçmeýär (Sowuklama ýarajyklary, sah. 232).
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•

•
•

Alamatlary:
Jyns agzalarynda (ujytda ýa-da jynshanada),
artbujakda ýa-da ýanbaşda suwuň damjasyna meňzeş bir ýa-da birnäçe kiçjik agyryly
gabarçaklar ýüze çykýar.
Gabarçaklar ýarylýarlar we kiçijik açyk
ýaralar döreýär.
Olar guraýarlar we kesmekleýärler.

Uçugyň ýaralary gyzdyrma, agyrylar, üşütme
we gasykda çişen limfodüwünler bilen 3 hepdeläp
we ondan hem köpräk dowam edýär. Aýallarda
peşew goýberme kynçylyklary döreýär.
Ähli alamatlar ýitip giden soň hem organizmde wirus galýar. Täze gabarçyklar
hepdelerden we ýyllardan soň, islendik wagtda ýüze çykyp biler. Adatça täze ýaralar şol bir
ýerde, ýöne kiçiräk görnüşde çykyp, agyrysyz bolup, tiz bejerilýär.
Bejerilişi:
Uçugy bejermek üçin asiklowir, walasiklowir, foskarnot ýaly dermanlar lukmanyň
gözegçiligi astynda uzak wagtlap kabul edilýär. (sah. 371) Jyns agzalaryny arassa saklaň.
Gabarçyklar we ýarajyklar bar bolsa, hatda prezerwatiw bilen hem jyns gatnaşygyklaryny
etmäň.
Elleriňizi ýuwuň we ýaralary ellemezlige çalşyň. Eger adam ýaralary elläninden soň
gözlerini owkalasa, infeksiýa gözlere düşüp biler.
SERESAP BOLUŇ: Eger aýalda uçuk bar bolsa, ol dogrumda çaga ýokaşdyryp biler.
Bu örän howpludyr. Eger siziň jyns agzaňyzda uçuk bar bolsa, bu barada saglygy goraýyş
işgärine ýa-da göbegenä habar ediň.
Ýumşak şankr
•
•

•
•

•

Alamatlary:
Jyns agzalarynda ýa-da
ýumşak, agyryly ýara.
Gasykda
limfodüwünleriň
(bubonlar).

artbujakda
ulalmagy

Bejerilisi:
7 günüň dowamynda ko-trimoksazol (sah.
358) ýa-da eritromisin (sah. 355) beriň.
Bir wagtyň özünde merezýeliň garşysynada bejergi geçirilse gowy bolar (sah.
237).
Eger limfodüwünler ulalan bolsa, olary
kesip we iriňi çykaryp biljek lukmany
tapyň.
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SÜNNET ETME WE KESIP AÝYRMA
(JYNS AGZASYNDAKY DERINIŇ BIR BÖLEGINIŇ KESIP AÝRYLMAGY)
Köp ýurtlarda oglanlaryň sünnet edilmegi, dünýänin käbir künjeklerinde bolsa gyzlaryň
hem sünnet edilmegi – dessur bolup galan “däp” ýa-da “adatdyr”. Saglyk üçin munuň
zerurlygy ýokdur. Adatça bu oglanlara hiç hili zyýan getirmeýär. Emma gyzlar üçin “kesip
aýyrma” atly bu tejribe örän howply we ondan çynlakaý ýüz döndermek gerekdir.
Oglanlar
Oglan öz ujydynyň “kellejigini” ýapyp duran deriniň erkin epini (ujydyň pürçügi) bilen
dogulýar. Heniz peşew ujydyň ujundaky deşijekden çykyp durka, hiç hili kynçylyk ýokdur.
Oglanjyk 4 ýaşaýança, adatça deri pürçügi onuň ujydynyň kellejigini bütinleý ýapyp durýar.
Bu kadalydyr we sünnet etme hökman däldir. Derini güýç bilen yza çekmäge çalyşmaň.
Emma ujydyň derisi gyzaran, çişen we gaty bolup görunse, şeýle-de oglanjyk agyrysyz
buşugyp bilmese, onda bu ýagdaý kadasyzdyr. Ony sünnet etmek üçin tizden-tiz saglyk
işgärine alyp gidiň.
Maşgala däbi hökmünde, sagdyn oglanjygy ýönekeý sünnet etme tejribeli adam
tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Ol täze almazy ulanyp, ujydyň kellejigindäki azajyk derini
kesip aýyrar. Sünnetden soň az-kem gan akma bolar. Arassa mata bölejigi ýa-da hasa
bilen gan akma kesilýänçä, 5 minutlap ujydy berk gysyp saklaň. Käbir tebipler gan akmany
saklamaga kömek etmek üçin ösümlik şiresini ulanýarlar (sah. 13).
çaganyň ujydy

ujydyň ujy indi
görünýändir

gyradaky derini
ýokary çekiň

ujydyň kellejigi
(seresap boluň, ony
kesmäň)

kesilýän ýer

Eger gan akma saklanmasa, lagtalanan ganlary arassa suw bilen ýuwup aýryň we gan
akma bes edýänçä, kesilen ýeri arassa mata bölejigi bilen tutup, barmaklaryňyz bilen gysyp
saklaň. Hiç hili derman gerek däldir.
Gyzlar
Gyzlaryň sünnetlenmesinde ýa-da “kesilip aýrylmasynda” jynshananyň ýokarky
bölegindäki deriniň ýumşak tümmejigi (kinnik) kesip aýrylýar. Käwagtlar bolsa jyns
dodaklarynyň bir bölejigi hem kesip aýrylýar. Kinnegi kesip aýyrmak hem oglanjygyň
ujydynyň pürçüginiň kesip aýrylyşy ýaly erbetdir. Kesip aýyrmany etmeli däldir. Kesip
aýrylan gyzlarda köplenç jynshanasynyň we peşew ulgamynyň infeksiýasy döreýär hem-de
dogrumda kynçylyklar ýüze çykýar.
Kesip aýyrma döwründe güýçli gan akma howpy döreýär. Birnäçe minutyň dowamynda
çaga ölüp biler. Çalt hereket ediň. Gan akýan ýeri anyklamak üçin gan lagtalaryny ýuwup
aýryň we ony 5 minutlap gysyp saklaň. Eger gan akma dowam etse, çagany saglygy goraýyş
işgärine ýa-da lukmana alyp barýarkaňyz, gan akýan ýeri gysyp saklaň. 				
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IR WE WAGTY ÝETMÄN DOGLAN KIÇIJIK
ÇAGALARYŇ AÝRATYN GÖZEGÇILIGI - “KENGURU”
Örän kiçi bolup doglan (agramy 2,5 kgden az ýa-da 5 funt gelýän) çaga aýratyn idege
mätäçdir. Eger mümkin bolsa, çagany keselhana
ýa-da saglyk merkezine eltiň. Şeýle çagalary
keselhanada ‘inkubator’ diýip atlandyrylýan,
temperaturasyna gözegçilik edilýän, ýörite
goraglanan ýyly gapda saklaýarlar. Emma sagdyn
çagany “kenguru” usulyny ulanyp, enäniň özi hem
ýyly we goragly saklap biler.
•

•
•
•
•
•
•
•

Çagany ýalaňaç ýa-da arlykly, eşikleriň
aşagynda göwüsleriň aralygyna ýerleşdiriň.
(Giň bluzka, žemper ýa-da bile daňylan
guşaklyk ony saklamaga kömek eder).
Çaga näçe isledigiçe, oňa göwüs süýdüni
beriň, azyndan her 2 sagatdan ony emdiriň.
Ýatanyňyzda çaga wertikal ýagdaýda
ýerleşer ýaly ýatyň.
Çaganyň garnyndan aşagyny we ýüzüni her gün ýuwuň.
Çaganyň hemişe ýyly saklanýandygyna göz ýetiriň. Eger salkyn bolsa, çaga ýene
eşik geýdiriň we onuň kellejigini basyryň.
Siz suwa düşünýärkäňiz ýa-da dynç alýarkaňyz, çaganyň atasyndan ýa-da maşgalanyň
başga bir agzasyndan “kenguru etmegini” soraň.
Çagany saglygy goraýyş işgärine yzygider görkezip duruň. Oňa ähli sanjymlaryň
edilendigi babatda ynamly boluň (sah. 147).
Çaga düzüminde demir bar bolan iýmitleri we witaminli goşundylary – esasan hem D
witaminini beriň (sah. 392).

GULAKLARDAKY GUTLAR
Gulaklarda biraz gutlaryň bolmagy kadalydyr. Emma käbir adamlarda gutlar has köp
bolýar ýa-da olar deprek şekilli perdä ýakyn ýerde gaty bölek bolup gurap galýarlar. Bu bolsa
gulagyň eşidiş ýoluna böwet bolup, adamyň pes eşitmegine getirýär.
Bejerilişi:
Gutlary aýyrmak üçin, ilki bilen gulaklara ýyly
ösümlik ýagyny damdyryp, gutlary ýumşadyň. Soňra
ony gulak ýokarda bolar ýaly edip, 15 minutlap
gapdallaýyn ýatyryň. Soňra gulaklara birnäçe
käsejik (gyzgyn däl-de) ýyly suw guýup ýuwuň.
Eger bu kömek etmese, şprisin iňňesini aýryp
we ony ýyly suwdan dolduryp, gulak kanalyna
guýuň. Gutlar çykýança, muny birnäçe gezek
gaýtalaň. Eger adamyň başy aýlanýan bolsa, bu
ýagdaýy bes ediň. Gutlaryň çykmadyk ýagdaýynda
saglyk işgärine ýüz tutuň.

iňňesiz şpris
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LEÝŞMANIOZ
Bu kesel Afrikada, Hindistanda, Orta Gündogarda, Meksikanyň günorta böleginde,
Merkezi Amerikada we Günorta Amerikada tapyldy. Infeksiýa bir adamdan beýleki bir adama
kiçijik gum siňeginiň çakmagy arkaly geçýär.
Keseliň käbir görnüşleri bedeniň içki agzalarynyň bozulmagyna (Içki boşlugyň
leýşmaniozy, Kala-azar, Dum-dum gyzzyrmasynyň döremegine) getirýär. Olary
tapawutlandyrmak gaty kyndyr, bejergisi bolsa örän çylşyrymly we gymmatdyr. Eger mümkin
bolsa, lukmana ýüz tutuň.
Keseliň beýleki görnüşleri esasan hem derä täsir edýär (Deri leýşmaniozy, Tropiki
ýaralar, Deriniň Protozoý zaýalanmasy, Tokaý frambeziýasy, Uta, Agyz boşlugynyň nemli
bardasynyň ýarasy). Olaryň bejerilişi aňsatdyr.
•
•
•
•
•
•
•
•

Deri leýşmaniozynyň alamatlary:
Çakylmadan 2-8 hepde soň, siňegiň çakan ýerinde çiş döreýär.
Adatça çiş iriňli açyk ýara bolup galýar.
Ýaralaryň özi bitmegi mümkin, belki-de, birnäçe hepdeden 2 ýyla çenli bitmezligi-de
mümkin.
Ýaralar (bakteriaýalar arkaly) örän aňsat infisirlenýär.
Bejerilişi:
Gaýnan sowuk suw bilen ýaralary ýuwuň.
Ýaranyň üstüne 10-15 minutlap (derini ýakmaz ýaly gaty gyzgyn bolmadyk) gyzgyn
suwa öllenen mata bölejigini goýuň.
Muny 10 günläp günüň dowamynda 2 gezekden ediň. Şunuň ýaly “gyzgyn bejeriş”
köplenç bütinleý gutulyşa getirýär.
Eger ýara infisirlenen (gyzaran we agyryly) bolup görünse, antibiotikleri beriň (sah.
351).

RIŞTA
Rişta – bu topugyň, aýagyň ýa-da bedeniň başga bir böleginiň derisiniň astynda ýaşap,
agyryly ýara döredýän inçe we uzyn gurçuk. Ak sapaga meňzeýän gurçugyň uzynlygy 1
metre golaý bolup biler. Rişta Afrikanyň käbir böleklerinde, Hindistanda we Orta Gündogarda
ýüze çykýar.
Rişta adamdan adama aşakdaky ýagdaýlarda geçýär:
1. Infeksiýa ýokuşan
açyk ýaraly adam suw
akýan howzuň içine
girýär. Gurçuk ýaradan
kellesini çykaryp müňlerçe
ýumurtgalary suwa
goýberýär.

2. Kiçijik suw büreleri
gurçugyň ýumurtgalaryny
ýygnap alýarlar.
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3. Şol suwdan başga bir
adam içýär. Gurçuklaryň
ýumurtgasy bar bolan
büreler ýuwdulýar.

4. Käbir ýumurtgalar deriniň
astynda kem-kemden
gurçuklara öwrülýärler. Ilki
bilen adam hiç zat duýmaýar.
Bir ýyl geçenden soň, uly
gurçuklaryň derini deşip
ýumurtga taşlama döwri
gelende, ýaralar döreýär.

Alamatlary:
Topukda, aýakda, ýumurtgajykda ýa-da bedeniň başga bir ýerinde agyryly çişler
döreýär.
Bir hepdeden soň ýarylyp ýara öwrülýän gabarçaklar ýüze çykýar. Bu köplenç suwda
duranyňyzda ýa-da suwa düşüneniňizde bolýar. Sapak şekilli riştanyň ak ujynyň
ýaradan çykyp duranyny görse bolar.
Eger ýara hapa we infisirlenen bolsa, agyry we çiş ýaýraýandyr, ýöräp bolýan däldir.
Käwagtlar bürmek keseli ýüze çykýar (sah. 182).
sapaga
daňlan rişta
Bejerilişi:

•
•
•

•

Ýarany we onuň töweregini arassa saklaň. Gurçuklaryň kellesi
çykar ýaly ýarany sowuk suwda saklaň.
Gurçuga sapak daňyň ýa-da ony taýajygyň daşyna oraň we her
gün seresaplyk bilen az-azdan çekip çykaryň. Bu bir hepdäni ýada ondan hem köpräk wagty talap edip biler. Gurçugyň uzynlygy
1 metrden hem uzyn bolup biler! Ony üzmezlige çalşyň, sebäbi ol
güýçli infeksiýa döredip biler.
Amatsyzlygy peseltmek we gurçugy çekip çykarmagy
ýeňilleşdirmek üçin metronidazol we tiabendazol beriň. (Dermanlar
gurçugy öldürmeýärler. Onuň mukdary we seresaplyk çäreleri
barada 369-njy we 375-nji sahypalara seredin).
Bürmek keseline garşy sanjym ediň (sah. 147).
Eger ýara infisirlenen (agyry, gyzarma, çiş döräp, temperatura
artýan) bolsa, penisillin ýa-da dikloksisillin ýa-da şoňa meňzeş
antibiotik beriň (sah. 351).

•

•

•
•

ýara

Öňüni alyş:
Eger mümkin bolsa, suw geçiriji ulgamynyň suwuny ulanyň. Eger suw çeşmesi ýeketäk bolsa, onda göni onuň özünden içmäň. Suwy arassa matajyk arkaly ýörite suw içilýän
gaba süzüp alyň. Matajyk büreler tarapyndan hapalanan suwy süzüji filtr hökmünde hyzmat
eder.
•

Eger jemgyýet içilýän suw çeşmesine daşdan
başgançaklary gurup bilýän bolsa, adamlar
suwa ezilmezlik üçin suwy iň soňky gury
başgançakdan alyp biler.

•

Başga usuly: adamlar ýüp bilen bedreli suw
çekip alar ýaly suw çeşmesini guýa öwrüň.

suw ýokarda
suw pesde

HEMIŞE IŇ SOŇKY BAŞGANÇAKDA DURUP SUW ALYŇ.
HIÇ WAGT SUWA GIRMÄŇ.
Eger içilýän suwda hiç kim gezmeýän we oňa suwa düşmeýän bolsa, bu infeksiýa
beýlekilere geçmez we wagtyň geçmegi bilen kesel şol ýerlerden aýrylyp gider.
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SOWUKLAMADA EDILÝÄN TIZ KÖMEK
Bedeniň sowamasy (Gipotermiýa)
Sowuk klimatda ýa-da gaty sowuk,
çygly we şemally howada, ýeňil geýnen
adamlar öz bedeniniň ýylysyny ýitirip
bilerler. Bu örän howpludyr. Köplenç
adam özüne näme bolanyny bilmeýär.
Ol aljyrap, hatda kömek hem sorap
bilmeýär. Bu ýagdaýda ol ölüp biler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alamatlary:
saklanyp bolmaýan sandyrama;
haýal we düşnüksiz sözleýiş;
ýörände büdreme;
aýdyň pikirlenip bilmezlik;
özüni ýadaw duýmaklyk.
Bejerilişi:
Adamy şemaldan goraglanan, gury ýere çalt alyp gidiň.
Eger onuň egnindäki eşikleri öl bolsa, olary çykaryň we ony gury eşikler bilen basyryň.
Ony gury ýorgana dolaň.
Onuň kellesiniň, elleriniň we aýaklarynyň ýapylandygyna göz ýetiriň.
Birnäçe daşy otda ýylydyň we olary mata oraň. Ýyly daşlary arkasyna, döşüne we
gasygyna goýuň.
ÜNS BERIŇ: Kesellini has calt ýylatmaň, çünki bu ýürek
kynçylyklaryny döredip, ölüme eltip biler.

•

•

Ony ýyly saklamak üçin eliňizden gelýän ähli zatlary ediň. Eger ol çaga bolsa, ony
öz eşikleriňiziň arasynda, bedeniňize ýakyn saklaň (ser. “Kenguru”, sah. 405).
Ony elleriňiz bilen gujaklap ýatyň. Eger mümkin bolsa, kimdir-biri onuň beýleki bir
tarapyndan gysmyljyrap ýatsyn.
Içi kömürli gyzgyn saçlary, ýagly
çyralary krowadyň aşagynda goýuň.
(Has gyzgyn bolmaz we ot almaz
ýaly gaty seresap boluň).
Oňa gant, bal, bişen süýji miweleri
ýa-da miwe şerbetleri ýaly süýjülikleri
beriň. Eger olar sizde ýok bolsa, oňa
çörek, tüwi, banan ýa-da kartoşka
içi gyzgyn kömürli saçlar
ýaly krahmally iýmitleri beriň.
		

Eger adam sandyramasyny bes etse, emma ýokarda beýan edilen alamatlaryň birdenbiri bar bolsa ýa-da ol henizem huşuna gelmese, onda onuň ýagdaýy has erbetdir. Ony
ýylatmaga çalşyň, eger ol oýanmasa, derrew lukmany çagyryň.
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SYRKAWLARDA WE ÇAGALARDA TEMPERATURANYŇ HOWPLY PESELMESI
Käwagtlar, ylaýta-da sowuk howada, körpe, syrkaw çaga we garry adam, keselli, tapdan
düşen ýa-da ysgynsyz adam, temperaturanyň kadadan düşer ýaly derejesinde has doňup
biler. Öňki sahypada beýan edilen alamatlar ýüze çykyp, adam ölüp biler. 408-nji sahypada
beýan edilişi ýaly kesellini ýyladyp, bedeniniň temperaturasyny galdyrmaga synanyşyň.
Sowuk alan deri (Sowuk alma)
Eger adam ýeterlik ýyly geýinmese, sowuk howada onuň elleri, aýaklary, gulaklary,
käwagtlar bolsa ýüzi hem sowuk alyp biler. Sowuk alma örän howpludyr. Bütinleý sowuk
almada deri ölýär we soňundan garalýar (sah. 213). Sowuk alan agza kesilip (amputasiýa
edilip) bilner.
Sowuk almanyň alamatlary:
•
•
•

Ilki bilen doňma, köplenç bolsa bedeniň bir bölegindäki ýiti agyry.
Soňra duýuş ýitýär we şol agza güýçli doňýar.
Şol bölek agymtyl bolýar we ellenilende dykyzlyk duýulýar.

Ýeňil sowuk almanyň bejerilişi: Eger deriniň henizem ýumşaklygyny duýsaňyz,
kesellide “ýeňil sowuk almanyň” bolmagy mümkin. Şol agzany gury matajyga dolaň we
keselliniň bedeniniň başga bir bölegi bilen ýa-da başga bir adamyň kömegi bilen ony ýyladyň.
Çaltrak hereket edip, sowuk ýerden tizräk çykmaga çalşyň.
Güýçli sowuk almanyň
bejerilişi: SERESAP BOLUŇ:
Bejeriş döwründe we ondan soň
kesellini ýyly ýere eltýänçäňiz,
güýçli
sowuk
almanyň
bejerilişine başlamaň. Doňan
elleri we aýaklary ýyladyp, ýene
doňduranyňdan, olary birnäçe
sagatlap sowukda saklanyň
gowudyr. Goraglanan ýyly ýere
baranyňyzda:
•
•
•

•
•
•

Ýüzi we gulaklary
büremäge çalşyň.

Elleri we aýaklary ýyladyň

Elleri saklamaga amatly bolan uly gaby ýyly (gaty gyzgyn bolmadyk) suwdan
dolduryň.
Syrkawyň doňan ýerini tä ýylaýança, şol suwda saklaň.
Eger suw sowap başlasa, oňa ýene ýyly suw guýuň. Gaba ýyly suw guýanyňyzda,
syrkawyň ellerini ýa-da aýaklaryny suwdan çykaryň. Ýatda saklaň, doňan adam suwuň
gaty gyzgynlygyny duýup bilmez, şol sebäpli-de onuň doňan ýerlerini gyzgyn suwa
ýakaýmaň.
Doňan ýer ýylanyndan soň agyryly bolar. Oňa aspirin ýa-da kodein beriň (sah. 379,
384).
Syrkaw doňmadan açylanyndan soň, oňa ýyly ýerde galyp, dynç almak gerekdir.
Doňan ýere örän seresaply çemeleşiň. Olary ýanygy ýa-da düýpli ýarany bejeren ýaly
edip bejeriň (sah. 96). Lukmana ýüz tutuň. Käwagtlar bedeniň doňup ölen böleklerini
hirurg kesip aýyrmalydyr.
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GAN BASYŞYNY NÄHILI ÖLÇEMELI
Gan basyşyny ölçemeklik saglygy goraýyş işgärleri we göbegeneler üçin wajyp iş
endigi bolmalydyr. Bu aýratyn hem aşakdaky toparlaryň barlaglary üçin peýdaly guraldyr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göwreli aýallaryň barlaglary (sah. 249, 251, 253).
Eneleriň dogrumdan öňki we soňky barlaglary (sah. 265).
Bedeniň islendik böleginden köp gan ýitiren, içki we daşky gan akmaly syrkawlar
(sah. 77).
Şokdaky syrkawlar üçin (sah. 77) şol sanda allergik şoguna uçran syrkawlaryň
barlaglary (sah. 70).
Ýaşy 40-dan ýokary bolan adamlaryň barlagy.
Semiz adamlaryň barlagy (sah. 126).
Ýürek keseliniň alamatlary (sah. 325), urgy (sah. 327), demgysma, ýygjam
kellagyrylar, çişler, süýji keseli (sah. 127), peşew ulgamynyň dowamly kynçylyklary
(sah. 234) ýa-da çişen we agyrýan wenalar (sah. 175) bar bolan islendik adam.
Gan basyşy ýokary bolan adamlar (sah. 125).
Göwreli bolmakdan saklanmak üçin gerdejikleri içýän (ýa-da içmegi maksat edinýän)
aýallar (sah. 288).
Gan basyşyny barlamak üçin 2 görnüşli gurallar bardyr:

Gan basyşyny ölçemek üçin
gurally manžet

Simabyň derejesini görkezýän
simap sfigmomanometri

Gan basyşyny ölçemek üçin:
•
•
•
•
•
•

Adama rahatlanmagy teklip ediň. Ýakynda edilen fiziki maşklar, gaharjaňlyk,
gazaplylyk gan basyşyny göterip we nädogry görkezijileri berip biler. Adamlaryň
gorkmazlygy we geň galmazlygy üçin, olara näme etjek bolýandygyňyzy düşündiriň.
Ýalaňaç eliň ýokarky bölegine manžeti berkidiň.
Rezin ýel gabynyň klapanynyň nurbadyny sagadyň diliniň ugruna ýapyň.
Simap sütüninde basyşy 200 millimetre çenli galdyryň.
Tirsegiň eplenýän ýerinde stetoskopy goýuň.
Manžetin howasyny kem-kemden goýbereniňizde, damar urgusyny ünsli diňläň.
Ölçeýji guralyň dili (ýa-da simap derejesi) kem-kemden peselende 2-i görkezijini
belläň.
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Damar urmasynda ýumşak dymyk urgulary eşiden pursatyňyzda birinji görkezijini
belläp alyň. Bu manžetdäki basyşyň arteriýanyň ýokarky basyşyna (sistoliki ýa-da
“ýokarky” basyşa) düşen ýagdaýynda bolup geçýär. Bu ýokarky basyşa her gezek
ýürek gysylyp, gany arteriýa tarap iteklän ýagdaýynda ýetilýär. Gan basyşy kadaly
adamda ýokarky basyş adatça 110-120 mm-e golaýdyr.
2. Ünsli diňläp, haýallyk bilen basyşy peseldip başlaň. Damar urgusynyň sesi has
peselen ýa-da ýitip giden ýagdaýynda ikinji görkezijini belläp alyň. Bu manžetdäki
basyş arteriýanyň iň pes basyş derejesine peselen (diastoliki ýa-da “aşaky” basyş
derejesi) ýagdaýynda bolup geçýär. Bu aşaky basyşa gysylmalaryň aralygynda ýüregiň
rahatlanan ýagdaýynda ýetilýär. Kadaly basyş 60-80 mm-dir.
1.

Adamyň gan basyşyny ýazanyňyzda, hemişe ýokarky we aşaky görkezijileri ýazyň. Biz
uly adamlarda kadaly gan basyşy (GB) “120/80” diýip aýdýarys we şeýle tertipde ýazýarys:

GB 120 / 80

120 – bu ýokarky (sistoliki) basyş
80 – bu aşaky (diastoliki) basyş

Saglygy goraýyş işgärine, sistoliki we diastoliki
ýaly çylşyrymly sözleri ulananyndan, “ýokarky” we
“aşaky” sanlary (ÝS we AS) aýtmak amatlydyr.
Adatça aşaky san adamyň saglygyny aňladýar.
Mysal üçin, eger syrkawyň gan basyşy 140/85 bolsa,
oňa gözegçilik etmegiň zerurlygy ýokdur. Emma onuň
gan basyşy 135/110 bolsa, onda onuň hakykatdan
hem gan basyşy ýokarydyr. Eger ol semiz bolsa, oňa
horlanmak gerekdir we ol ýörite bejergä mätäçdir. Eger
aşaky san 100-den ýokary bolsa, gan basyşynyň ýeterlik
ýokarydygyny aňladýar. Oňa (berhiz we dermanlar) üns
berilmelidir.
Ulular üçin adatça kadaly gan basyş 120/80-dir,
emma 100/60 -dan 140/90-a çenli gan basyşlar kadaly
hasaplanyp bilner.
Eger adamyň hemişe gan basyşy pes bolsa,
aladalanmaga hiç hili sebäp ýokdur. Hakykatdan
hem, eger gan basyşy kadanyň aşaky çäginde bolsa
– 90/60-dan tä 110/70 çenli bolsa – bu adamyň uzak
ýaşamaga we ýürek kesellerinden ýa-da urgudan has
az ejir çekjekdigini aňladýar.
Gan basyşynyň birden peselmegi – bu howply
alamat. Esasan hem ol 60/40-dan aşak düşse has
howpludyr. Saglygy goraýyş işgäri gan ýitirýän ýa-da
şok ýagdaýyna düşen adamlaryň gan basyşynyň birden
peselmegine gözegçilik edip durmalydyr. (sah. 77).
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PESTISIDLER BILEN ZÄHERLENME
Pestisidler – käbir ösümlikleri (pestisidler), kömelekleri (fungisidler), mör-möjekleri
(insektisidler) ýa-da beýleki haýwanlary (mysal üçin, syçanlar üçin zäher) ýok etmekde
ulanylýan zäherli himikat. Soňky ýyllarda pestisidleriň aşa köp ulanylmagynyň gün-günden
artmagy ösýän ýurtlaryň köpüsinde uly kynçylyk döredýär. Bu howply himikatlar saglygyň
agyr gaýra üzülmelerine eltip biler. Şeýle-de olar kem-kemden hasyllylygyň peselmegine
sebäp bolup, “tebigatyň deňagramlylygynyň” bozulmagyna getirýär.
Pestisidleriň köpüsi örän howpludyr. Oba adamlary pestisidleri
ulananda, özlerini nähili goramalydygyny we olaryň näderejede howp
salýanlygy barada hiç zat bilmezden, olary ýygy-ýygydan ulanýarlar.
Netijede adamlaryň köpüsi agyr keselleýärler, kör, tök we ysmaz
bolýarlar. Çagalarda bolsa olar dogabitdi kemçilikler döredip biler.
Galyberse-de, şol himikatlar bilen işlemek ýa-da pestisid düşen iýmitleri
iýmeklik käwagtlar rak keselini döredip biler.
Mör-möjekleri we haşal otlary ýok etmek üçin ulanylýan
zäherli himikatlar ilki-ilkiler daýhanlara bol hasyl almaga
mümkinçilik döredýär. Emma şu günki günde pestisid ulanylmadyk
ekin meýdanlara görä, pestisid ulanylan ekin meýdanlary has az
hasyl berýär. Sebäbi pestisidler parazitlere tebigy gözegçiligi
üpjün edýän we ekin üçin peýdaly bolan “peýdaly” guşlary we mörmöjekleri hem öldürýär. Üstesine-de, mör-möjekler we haşal otlar
pestisidlere uýgunlaşyp, zäherli pestisidleriň has köp mukdaryny
talap edýär. Şunlukda, daýhanlar bu zäherli himikatlary bir gezek
ulanmaga başlap, olara garaşly bolup galýarlar.

Pestisidler arylar we ýagyş
gurçuklary ýaly peýdaly mörmöjekleri hem öldürýändir.

Daýhanlaryň himiki pestisidlere we dökünlere baglylygynyň artyşyna görä, ösdürilip
ýetişdirilýän önünmleriň hem bahalary ösýär. Uly ekin meýdanlary bolmadyk garyp daýhanlar
mundan beýläk ekin meýdanlarynyň eýesi bolup bilmeýän, olary mejbury ýagdaýda taşlap
gidýärler. Şol ekin meýdanlary “baý” daýhanlaryň eýeçiligine geçen badyna, gün-günden
adamlaryň köpüsi ýersiz galýar. Netije-de, tapdan düşen we aç adamlaryň sany artýar.
Şolar ýaly ýersiz, iş haklary pes tölenýän daýhanlar we olaryň maşgalalary üçin pestisidler
bilen zäherlenme howpy örän ýokarydyr. Adamlaryň köpüsi pestisidler bilen işlenip bejerilýän
ekin meýdanlarynyň golaýyndaky külbelerde ýaşaýarlar. Zäher olaryň öýlerine ýa-da içýän
suw çeşmelerine aňsatlyk bilen düşüp biler. Bu esasan-da zäherleriň az mukdaryndan hem
düýpli keselläp biljek körpeler üçin aýratyn howpludyr. Köplenç näsaz, akyp duran ykjamja
zäher sepijilerini ulanýan daýhanlar üçin hem zäherlenme howpy uludyr.
Ekin meýdanlarynyň we fermalaryň golaýynda
külbelerde ýaşaýan ýersiz daýhanlar we olaryň
maşgalalary hem köplenç pestisidlerden
zäherlenip ejir çekýärler.
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Ekologik arassaçylygy üpjün edýän we iň howply pestisidleriň ulanylmasyny gadagan
etjek kanunlar gerekdir. Gynansak-da, senagat ýurtlarynyň hökümetleri pestisidleri ulanmagy
çäklendirenden soň, himiki önümçilik öz howply önümlerini heniz berk kanunlary bolmadyk
ösüp barýan ýurtlara satyp başladylar.
Iň howply pestisidleriň käbirlerine aldrin, dieldrin, endrin, hlordan, geptahlor, DDT,
DBCP, HCH, BHC, dibromid etileni (DBE), parakwat, paration, sary agent (2-4D c2-4-5T),
kampehlor (toksafen), poentahlorfenil (PCP) we hlordimeform degişlidir. Ownuk ýazgylary
ünsli okaň, sebäbi pestisidler söwda belliginiň bölegi bolup bilmez.
ÜNS BERIŇ: Eger siz pestisidleri ulanýan bolsaňyz, aşakdaky howpsuzlyk çärelerini
görüň:
ellikler
• Himikatlary garyň we sepijini seresaply Pestisidli gabyň
akdyrmaýandygyna
dolduryň.
göz ýetiriň
• Şemalyň syçratgylary sizden sowar
ýaly ýerde duruň.
• Tutuş bedeni ýapyp duran gorag
Geýim elleri
eşigini geýiň.
we aýaklary
ýapmalydyr.
• Nahardan öň elleriňizi ýuwuň.
• Sepip bolan badyňyza tutuş bedeniňizi
ýuwuň we eşikleriňizi çalşyň.
• Sepip bolanyňyzdan soň eşikleriňizi ýuwuň.
• Ýuwnandan soň ýuwundy suwlaryňyzyň içilýän suw çeşmesine düşmegine ýol
bermäň.
• Pestisidli gaplaryň gowy ýapylandygyna we olaryň çagalardan uzak ýerleşendigine
ynamly boluň. Içinde pestisidler saklanylan gaplary iýmit we suw üçin ulanmaň.
Seresap boluň: Çagalaryň we göwreli aýallaryň ýa-da çaga emdirýän
eneleriň pestisidlerden daşrakda bolýandygyna göz ýetiriň.
Pestisidler bilen zäherlenmäniň bejerilişi:
•
•

•

Eger adam dem almaýan bolsa, basym agyzdan-agza dem beriň (ser.sah. 80).
Syrkawyň gaýtarmagy üçin 103-nji sahypadaky görkezmeleri berjaý ediň we içegedäki
zäherleri özüne siňdirer ýaly, oňa un görnüşdäki kömür (ýa-da ýumurtganyň agyny)
beriň. Eger haýsy pestisidiň ulanylandygyny ýa-da pestisidi benzin, kerosin, ksilen
ýa-da nebit esasly başga bur suwuklyk bilen ýuwdulandygyny bilmeseňiz, syrkawy
gaýtartmaň.
Pestisid bilen hapalanan islendik eşigi aýryň we pestisid düşen derini ýuwuň.

Ýokarda teklip edilen çäreler pestisidler bilen zäherlenmäni
bejermek üçin kömek edýär. Emma geljekde bu kynçylyklardan
gaça durmak üçin aşakdakylar talap edilýändir:
1. Howply pestisidlerden gaça durmak üçin bilim we olaryň
ulanylyşyny gadagan edýän berk kanunlar.
2. Howpsuzlyk çärelerini berjaý edilmegi we öz
hukuklaryny
goramagy talap etmekleri üçin
daýhanlaryň guramaçylygyny gazanmak.
3. Ýeriň adalatly paýlanylmagy.
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ABORTDAN SOŇKY GAÝRA ÜZÜLMELER
Aýalyň göwrede çaganyň kemala gelmezinden öň, mundan beýläk öz janyny goramak
maksady bilen göwreliligi bes etmek çärelerini kabul etmegine abort diýilýär. (Biz bu kitapda
“abort” sözüni diňe bu iş meýilleşdirilende ulanýarys. Dogulmadyk çaganyň meýilleşdirilmedik, tebigy aýrylmasyna, biz “çaganyň düşmegi” diýýaris.)
Abort etmegi ýa-da etmezligi ýürege düwme kyn bolup biler. Abort etmegi ýüregine
düwen aýallaryň köpüsi belli netijä gelmäge ýerlikli maslahatlar we dostlukly goldaw
kömek edip biler. Adatça klinikanyň ýa-da keselhananyň arassa şertlerinde ýörite saglyk
işgäri tarapyndan edilýän abortlar, aýallar üçin howpsuz bolup biler. Şeýle-de, irki göwrelilik
möhletinde edilýän abortlar howpsuzdyr.

MENIŇ ABORT EDESIM
GELMEÝÄR, EMMA MEN
ÝENE BIRINI EKLÄP
BILJEK DÄL.

EJE,
MEN SENIŇ
DYZYŇDA
OTURASYM
GELÝÄR.

MEN DÜŞÜNÝÄRIN.
SEN HAÝSY KARARA
GELSEŇEM, MEN SENIŇ
TARAPDARYŇDYRYN.

EJE, MEN
AJYGÝARYN.

Emma ýörite taýynlykly adamlar tarapyndan edilmedik, hapa şertlerde ýa-da
öýde edilen abortlar örän howply bolup biler. Abort etme bikanun bolan ýerlerde, olary
etmek kyndyr. Köplenç şol “öý” abortlary 12 ýaşdan 50 ýaşa çenli bolan aýallaryň ölümüniň
esasy sebäpleri bolup durýandyr.
Göwreliligi bes etme usuly hökmünde ýatga ýa-da jynshana girizilýan taýajygyň ýa-da
başga bir gaty predmetleriň, ýatgyny gysýan zatlaryň ýa-da häzirki zaman neşe we derman
otlarynyň ulanylmagy güýçli gan akma, infeksiýa döredip ýa-da ölüme eltip biler.
Abortdan soňky gaýra üzülmeleriň howply alamatlary:
•
•
•

güýçli gyzdyrma;
garynda agyrynyň bolmagy;
jynshanadan güýçli gan akma.

Eger siz göwreli aýallarda bu alamatlary gören bolsaňyz, olar abortyň netijesi bolup
biler. Emma olar çaganyň düşmeginiň hem (sah. 281), ýatgydan daşdaky göwreliligiň hem
(sah. 280) ýa-da çanaklyk agzalarynyň infeksiýasynyň hem alamatlary bolup biler (sah.
243).
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MEN KESELHANA
GIDIP BILJEK DÄL.
MENIN NÄME EDENIMI
ADAMLAR BILERLER.

SIZ GITMELISIŇIZ!
SIZIŇ GYZGYNYŇYZ WE
GARNYŇYZDA AGYRYLAR BAR.
SIZIŇ JANYŇYZA HOWP ABANÝAR!

EJE, SEN
KESELLEDIŇMI?

Käbir aýallar abortdan soňky kynçylyklar bilen lukmana ýüzlenýärler. Emma olar
hakykatdan hem näme bolandygyny aýtmaga gorkýarlar ýa-da çekinýärler. Başga birleri,
ylaýta-da abort gizlin we bikanun bolan bolsa, lukmana ýüzlenmeden gorkup ýa-da çekinip
bilerler. Abort sebäpli döreýän (kadaly aýbaşydan hem has köp) gan akma ýa-da
infeksiýa örän howpludyr. Şol bada lukmany çagyryň!
•
•
•

•
•
•
•

Lukman ýetip gelýänçä, aşakdakylary berjaý ediň:
Gan akmany saklamaga synanyşyň. Çaga düşen ýagdaýyndaky gan akma üçin 281nji sahypadaky görkezmeleri berjaý ediň. Ergonowin beriň (sah. 391).
Şokdan bejeriň (sah. 77).
Eger infeksiýanyň alamatlary bar bolsa, dogrumdaky gyzzyrma ýaly antibiotik beriň
(sah. 276).
Abortdan soňky keseliň we ölümiň öňüni almak üçin:
Öýde ýa-da saglyk merkezinde edilen islendik abortdan soň antibiotikleri (ampisillin,
sah.353; tetrasiklin, sah.356) beriň. Bu infeksiýalaryň we howply gaýra üzülmeleriň
howpuny peseldýär.
Islenilmedik göwreliligiň öňüni alyň. Dogruşa gözegçilik erkege-de, aýala-da
elýeterli bolmalydyr (20 bap).
Öz jemgyýetiňiziň, esasan hem aýallara we çagalara amatly we gowy bolmagy üçin
işläň. Eger jemgyýet her bir adamyň talaplaryny kanagatlandyrmaga kepil geçýän
bolsa, aýallaryň ujypsyz bölegi abort etmek islärdi.
Ýörite bilimli saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan, arassa we howpsuz şertlerde edilen
abortlar aýallar üçin mugt ýa-da pes bahalarda elýeterli bolmalydyr. Şonda aýallar
bikanun we howply abortlary etmek islemezler.

Abortyň öýde ýa-da keselhanada edilendigine garamazdan, aýalda abortdan
soňky gaýra üzülmeleriň islendik alamatlary bar bolsa, gaýragoýmazdan lukmana ýüz
tutmalydyr. Lukmanlar we lukmançylyk işgärleri hiç wagt abort eden aýaly utandyrmaly
däl-de, eýsem ony goldamalydyr.
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NEŞEKEŞLIK
Häzirki wagtda zyýanly, endik etdiriji neşeleri ulanmaklyk – bütin dünýäniň barha
artýan kynçylykly meseleleriniň biridir.
Köp ýurtlarda alkogola we temmäkä ýörite rugsat edilen hem bolsa, olar hem adamy
heläkleýji endiklerdir. Olar her ýylda millionlarça adamyň saglygynyň erbetleşmegine we
ahyr soňunda-da ölüme eltýär. Alkogoly öte köp ulanmaklyk maşgala, saglyga ägirt uly zyýan
ýetirýär. Şeýle hem bu bütin dünýäniň aýratyn kynçylygydyr. Çilim çekme baý ýurtlarda köp
ýyllaryň dowamynda ölümiň esasy sebäbi bolupdy. Häzir bolsa bu mesele garyp ýurtlarda
ölümiň esasy sebäbi bolmagyna galýar. Baý ýurtlardaky adamlar çilim çekmäni bes
edenden soň, temmäki kompaniýalary täze we iň ýeňil bazar hökmünde “üçünji dünýä” tarap
öwrüldiler.
Alkogolyň we temmäkiniň ulanylyşy bilen baglanyşykly saglyk kynçylyklary barada
148-nji we 149-njy sahypalarda gürrüň edilýär.
Dünýäniň
dürli
künjeklerinde
adamlaryň köpüsi alkogol bilen temmäkiden
başga “gadagan” edilen neşeleri hem
ulanýarlar. Olar dürli ýurtlarda dürli-dürlüdir
we olara beň (marihuana) (otjagaz,
gaşiş, gandja), tirýek (opium, geroin,
morfin) we kokain (döwme, garjagaz,
yraň atma) degişlidir.
Şäherlerdäki garyp çagalarda ösüp
barýan kynçylyklaryň biri-de himikatlary
ysgamadyr. Ylaýta-da, ýelimiň, käwagtlar
bolsa reňklere garylýan eredijileriň,
gazoliniň, köwüşler üçin polirolum we
arassalaýjy suwuklyklaryň ysgalmagydyr. Käbir adamlar bolsa özlerini agyryny aýyrýan örän
güýçli dermanlary, stimulýatorlary we “işdäni kesýän” neşe önümlerini öte köp ulanmaga
ýykgyn edýärler.
Neşeleri ýuwdup, damardan goýberip, çekip, çeýnäp ýa-da ysgap bolýandyr. Dürli
neşe serişdeleri bedene we beýnä dürli täsirlerini ýetirýär. Kokain ýa-da kola hozy adamyň
özüni güýçli we bagtly duýmagyna mejbur edip biler, emma birnäçe wagt geçenden soň, bu
duýgular ýadawlyk, gaharlanma we ruhy taýdan basylma bilen çalşylyp biler. Alkogol, tirýek,
morfin we geroin ýaly käbir neşeler ilki bilen adamyň özüni asuda we rahat duýmagyna
mejbur etse, soňabaka onda ruhy pesligi, haýallygy, erksizligi, hatda huşuň ýitmegini döredip
biler. Marihuana (beň), PCP, LSD ýaly beýleki neşeler bolsa adamyň hakykatda ýok bolan
hyýaly zatlary hakydasyna getirmegine mejbur edip biler.
ÜNS BERIŇ: Göwreli aýallaryň çilim, alkogol ýa-da beýleki neşeleri
ulanmagy heniz dogulmadyk çaga zyýan ýetirip biler. Şol bir iňňe bilen
birnäçe adamlaryň neşe serişdelerini sanjym etmegi, howply keselleri
ýaýradyp biler. Ser. sary getirme (sah. 172) we AIDS (sah. 399).
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Adatça adamlar öz durmuşyndaky gündelik
agyryny rahatlandyrmak ýa-da açlygy unutmak,
mahrum edilmelerden gaça durmak üçin neşeleri ulanyp
başlaýarlar. Emma bir gezek başlamak bilen, olar
köplenç “çeňňege” ilýärler ýa-da olarda neşelere ýykgyn
bolmaklyk ýüze çykýar. Eger olar neşeleri bes etmek
isleseler, naýynjar, kesel ýa-da gaharjaň bolup galýarlar.
Köplenç olar neşe tapmak üçin jenaýata ýüz urýarlar,
aç gezýärler ýa-da maşgalalaryny taşlaýarlar. Şunlukda,
neşe önümleri tutuş maşgala üçin we jemgyýet üçin uly
kynçylyk bolup galýar.
Kokain we geroin ýaly neşe önümleri tiz endik
etmegi döredýändir, adam ony diňe bir gezek ulanyp,
Öz-özüňe biperwaýlyk, maşgala
mundan beýläk hem onuň ulanylmagynyň zerurlygyny
duýup biler. Beýleki neşe önümleri uzak wagtlap kynçylyklary, zulum we zorluk neşekeşligiň
sebäbi bolup biler.
ulanylanyndan soň, endik etmegi döredip biler. Neşelere
ýykgyn etme – bu saglyk kynçylyklaryna, hatda ölüme eltýän duzak. Emma tutanýerliligiň
netijesinde, erkliligiň we adamlaryň goldawynyň güýjüne neşekeşligi ýeňip bolar.
Adam ýykgyn edýän neşesiniň ilkinji gezek taşlanynda, adatça ol özüni gözgyny duýar
we özüni geň alyp barar. Muňa “çykyş” diýilýär. Adam örän gaharjaň, gazaply we sussupes
ýagdaýda bolup biler. Ol özüni neşesiz ýaşap bilmejek ýaly duýar.
Geroin ýa-da kokain ýaly käbir neşelerden çykyş örän agyr bolup biler. Adam has
gazaplanyp özüne ýa-da beýleki birlerine uly şikes ýetirip biler. Şeýle adam kliniki gözegçilige
mätäçdir. Alkogol, marihuana, temmäki we himikatlary ysgama ýaly neşeleri bes etmekde,
saglygy goraýyş işgärleriniň kömegi hökman däldir. Emma maşgalanyň we dostlaryň goldawy
hem-de aladasy örän wajypdyr.
Neşeleri ulanma we olara endik etme kynçylyklaryny çözmäge kömek edýän birnäçe
maslahat:
• Heläkleýiji endiklerden gutulmak isleýänleri mümkinçiligine görä goldaň we olara kömek
ediň. Olaryň agyr keýpsizliginiň siz sebäpli däl-de, eýsem neşelere ýykgyn edýänligi
üçindigini unutmaň.
• Neşe önümlerini ulanmagy bes eden jemgyýet agzalary “goldaw toparyny” döredip,
beýleki adamlaryň neşäni taşlamaga synanyşmagynda kömek edip bilerler. Anonim
serhoşlar – şeýle guramalaryň biri (sah. 429). Sagalan arakhorlardan ybarat bolan bu
topar bütin dünýäniň adamlarynyň neşelere ýykgyn etme kynçylygy bilen göreşmekde
üstünlikli kömek edýär.
• Maşgalalar, mekdepler we saglygy goraýyş işgärleri, çagalara çilimiň, alkogolyň we
neşeleriň howplulygy barada gürrüň edip bilerler. Çagalaryň, özlerini ulular ýaly alyp
barmagyna ýa-da neşelere garşy çykmagyna, şeýle-de, “özüni gowy duýmak” üçin
başga-da zyýansyz usullaryň bardygyna düşünmegine kömek ediň.
• Öz jemgyýetiňizde, gowy durmuş üçin mümkinçilikleriň kemligi, zähmetiň agyr şertleri,
açlyk ýaly adamlaryň neşe ulanmagyna getirip biljek kynçylyklaryň köki bilen ýok
etmek üçin işläň. Eklenji az bolanlaryň öz hukuklary üçin guramaçylyk etmegine we
göreşmegine kömek ediň.
Mähribanlyk we goldaw jezalandyrma we
gazaplylyga görä gowy täsir edýändir.
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