Neşäni ýaňy-ýakynda kabul edip başlan
ýetginjekde şu alamatlar peýda bolýar:

Çagaňyzy neşe belasyndan halas ediň!

Neşekeşlik biziň döwrümiziň iň aýylganç belalarynyň biridir. Neşe serişdelerine imrikme döwri ortaça
15-23 ýaş aralygy bolup, her neşekeş özi bilen neşe
serişdelerini kabul etmäge 13-15 (!) adamy çekip
bilýändir. Şonuň üçin-de, ýetginjeklige gadam basan
çagaňyzyň ýagdaýyna öran ünsli boluň.
Neşekeşiň ömrüniň ortaça dowamlylygy 25-26 ýyla
barabardyr. Olar neşe serişdelerini kadaly kabul edip
başlandan soň 7-8 ýyl ýaşaýandyr.

Neşekeşlik:

;; ene-atany çagasyndan mahrum edýär;
;; ýetginjegiň şahsyýetini weýran edýär;
;; öz “ýesirini” tä ajalyň penjesine tabşyrýança
sypdyrmaýar;
;; öz “ýesirini” jenaýata itekleýär;
;; neşekeşiň psihikasyny üýtgedýär;
;; onuň saglygyna düýpli zyýan ýetirýär;
;; ulanylýan mukdarynyň dyngysyz artdyrylmagyny
talap edýär;
;; tutuş maşgalanyň durmuşyna awy gatýar;
;; artyk mukdarda kabul edilen ýagdaýda pidasyny
sanlyja minudyň içinde öldürýär.

Neşäniň saglyga ýetirýän zyýany:

;; adamyň nerw ulgamyny dargadýar;
;; beýniniň öýjüklerini weýran edýär;
;; bagry, öýkeni, ýüregi zeperlendirýär;
;; tutuş immun ulgamynyň işini bozýar;
;; AIDS, AIW, gepatit A, B, C kesellerine
ýolukdyrýar;
;; önelgesizlige sezewar edýär.

;; keýpi hiç bir sebäpsiz birdenkä üýtgeýär;
;; ukusy bozulýar, mysal üçin, gündiz ony uky
basmarlaýar, agşamara gezelençden gaýdyp
gelenden soň örän işjeň bolýar, gijesi bilen ýatman,
saz diňläp ýa-da kompýuter oýnap bilýär;
;; işdäsi kadaly bolmaýar, mysal üçin, uzakly gün
aç gezip, agşamara gezelençden gaýdyp gelensoň
ýarty gazan nahary iýýär.
Bu alamatlar fiziologiki üýtgemeler bolup, göze mesemälim görünýändir.

Bulardan başga-da, eger Siziň çagaňyz:
;; Siziň bilen aragatnaşygynyň gowudygyna
garamazdan, Sizden gizlin gürrüňleri peýda bolan
bolsa,
;; okuwyna bolan höwesi ýitip, sapaklaryny sypdyryp
başlan bolsa,
;; okuwa ýetişigi peselen bolsa,
;; günde berilýän puluň mukdaryny artdyrmak üçin
dürli bahanalary tapýan bolsa,
;; öýden gymmat bahaly zatlar ýa-da pul ýitip başlan
bolsa,
;; nätanyş, şübheli dost-ýarlary peýda bolan bolsa,
;; köne dostlarynyň käbiri bilen gizlin, diňe özlerine
düşnükli dilde gürrüň edýän bolsa,
;; bedeninde sanjymlaryň yzy peýda bolan bolsa,
;; goşlarynyň arasynda Size belli bolmadyk
gerdejikler, guradylan ot we ş. m. zatlar peýda
bolan bolsa,
ONDA, dogrudan-da, howsala düşmäge doly esas
bardyr.

Şeýle ýagdaýlarda näme etmeli?
;; Aljyramaly däl, sebäbi Siz uly ýaşly adam, özüňizi
elde saklajak boluň. Neşe serişdesini dadan
ýetginjegiň ýaňagyna şapbatlamak ýa-da haýsydyr
başga bir beden temmisini bermeklik meseläni
çözmez. 

;; Çagaňyz bilen içgin gürleşiň, onuň hem
şahsyýetdigini unutmaň. Onuň neşäni haçan,
nirede, näme üçin kabul edip başlandygyny
soraň. Oňa gygyrmaň, ýençmäň.
;; Ýöne parahat boljak bolup, hiç zat bolmadyk ýaly
hem hereket etmäň. Çagaňyz bilen çynlakaý
gürrüň ediň. Onuň bergilerini bermejekdigiňizi,
öz durmuşy babatda özüniň karara gelmelidigi
barada ymykly aýdyň.
;; Häzirki döwürde neşekeşligi bejermegiň netijeli
usullary bardyr. Umytdan düşmäň, çagaňyzy we
özüňizi aýyplamaň-da, oňa nähili kömek edip
bolýandygy barada oýlanyň. Neşekeşlere nähili
bejergi we kömek berip bolýandygy barada doly
maglumat toplaň.

Eger Siz çagaňyzyň neşe serişdelerine
garaşly bolandygyna göz ýetiren bolsaňyz,
näme etmeli?
;; Ýagdaýyňyzy gizlejek bolmaň. “Aýbyny ýaşyran
aýňalmaz” diýen nakyly unutmaň.
;; Ilki bilen öz durmuşyňyz barada oýlanyň.
Durmuşyňyzdaky haýsy ýagdaýlar çagaňyzyň
Sizden uzaklaşmagyna, neşe serişdelerine
ýykgyn etmäge mejbur etdikä? Eger maşgaladaky
gatnaşyklar dogry gurnalyp, çaga ene-atasynyň
aladasyny, söýgüsini duýýan bolsa, onda neşe
serişdelerinden lezzet almak islegi bolmaz. Ýöne
hakyky ene-ata söýgüsiniň çaga köp mukdarda pul
berip, onuň eden-etdiligine göz ýummakdan ybarat
däldigini bilip goýuň. 

;; Özbaşdak hereket etjek bolmaň. Neşekeşligi bejerýän
hünärmenler bilen maslahatlaşyň. Degişli lukmanlary
we psihologlary tapyp, çagaňyzyň neşä näderejede
imrigendigini ýüze çykaryň.
;; Şeýle ýagdaýa ýeke-täk Siz düşen dälsiňiz. Şonuň
üçin-de, internet we beýleki köpçülige habar beriş
serişdelerinden şeýle ýagdaýa uçrap, ondan saplanan
adamlaryň maslahatlaryny agtaryň.
Ýöne esasy zat – neşekeşiň ÖZI neşeden saplanmaga
isleg bildirmelidir. Siziň wezipäňiz onda şeýle islegiň
döremegine ýardam bermekden ybaratdyr. Neşä
imrigen çagaňyzy söýüň, ýöne onuň “at oýnatmalaryna”
ýol bermäň. Mysal üçin, käbir neşekeşler: “Meniň
güýmenmäge zadym ýok. Eger siz maňa kompýuter
(maşyn, gelin we ş. m.) alyp berseňiz, men neşäni
taşlaryn” diýýärler. Ynanmaň! Eger Siz, dogrudanda,
öz çagaňyzy söýýän bolsaňyz, onuň howaýy islegleriniň
guluna öwrülmäň. Siz onuň şeýle talaplaryna: “Neşäni
taşla, şahsyýetdigiňi subut et, onsoň görübereris”
diýiň. Ýagdaýlar we talaplar dürli bolýar, ýöne esasy zat,
ol Sizi däl-de, Siz ony ugrukdyrmaly, gönükdirmeli.
ÝATDA SAKLAŇ!
Neşekeşlik aýylganç keseldir. Ýöne ene-atanyň
söýgüsi,
çydamlylygy
islendik
beladan
üstün
gelýändigini unutmaň! Şonuň üçin-de, çagaňyz
neşäniň penjesine düşmez ýaly, onuň bilen içgin,
dostlukly gatnaşyk saklaň.
PS. Eger Siz şu mesele boýunça has doly maglumaty
almak
isleseňiz,
www.saglyk.info
saýtymyzyň
sahypalarynda geçirilýän kampaniýamyzyň dowamynda
ýazylan makalalarymyz bilen tanşyp bilersiňiz.

Saglyk we sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky şu
kitapçany we beýleki kitapçalary www.saglyk.
info saýtynda tapyp bilersiň. Bu kitapçalarda beýan
edilýän wajyp maglumatlary oka we olary öz dostýarlaryň, garyndaşlaryň bilen paýlaş, şeýle wajyp
maglumatlary ýaýratmaga kömek et. Özüňiň, dogangaryndaşlaryň, dost-ýarlaryňyň sagdyn bolmagyna
ýardam berip bilýändigiňi unutma!
w w w.saglyk.info
saýty lukmançylygyň we arassaçylygyň meseleleri
boýunça ygtybarly maglumatlary we adamyň
saglygyny
dolandyrmagyň
tärlerini
türkmen
okyjylarynyň
dykgatyna
hödürleýär.
Saýtyň
sahypalarynda ýerleşdirilýän maglumatlar sada
we düşnükli dilde beýan edilýär. Saýtyň esasy
maksady seniň maşgalaňyň we tutuş jemgyýetiň
saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga ýardam berjek
döwrebap we ygtybarly maglumatlary saýlap, olary
sada dilde okyjylarymyza ýetirmekden ybaratdyr.
Sen saýtyň sahypalarynda makalalar, hünärmenleriň
teswirleri, köpçüligiň bellikleri we teswirleri
bilen tanşyp bilersiň. Bularyň ählisi özüňe gerek
maglumatlaryňy aňsat tapyp bilmegiň üçin niýetlenendir.

Şu kitapçany

w w w.saglyk.info

saýtynyň işgärleri taýýarladylar.
Onuň nusgasyny göçürmek
we ýaýratmak rugsat edilýär.

