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ILKINJI   KÖMEK                         X
BAP

 

GYZDYRMA

Syrkawyň teniniň temperaturasy örän ýokary bolanda, biz onuň gyzgyny bar diýip 
aýdýarys. Gyzgynyň artmagy öz-özünden kesel bolman, köp keselleriň alamatydyr. Emma 
gyzgyn adamlar üçin, aýratyn hem çagalar üçin howpludyr.

Syrkaw gyzdyranda:

Onuň egin-eşigini çykaryň. 1. 

Ýaş çagalaryň hemme eşigini çykaryp, 
gyzgyny düşýänçä, ýalaňaç ýatyrmaly. 

Çagany hiç haçan ýorgana ýa 
galyň zada dolamaň.

Gyzdyrýan çagany 
dolamak howpludyr.

Gyzdyrýan adama arassa howa ýa şemal zyýan etmeýär, tersine, sergin şemal 
gyzgynyň düşmegine ýardam edýär.

Gyzgyny düşürmek üçin aspirin beriň (sah. 379). Kiçi çagalara parasetamol (sah. 380) 2. 
bermek has howpsuzdyr. Seresap boluň, artyk bermäň.

Gyzdyrýan adam mümkin boldugyndan köp suwuklyk içmelidir. Ýaş çagalara gaýnadylyp 3. 
sowadylan suwy bermeli. Çaganyň wagtly-wagtynda buşukýandygyna göz ýetiriň. Eger 
ol seýrek buşugýan ýa peşewi goýumtyl reňkde bolsa, suwy köpräk içiriň.

Mümkin bolan ýagdaýynda gyzdyrmanyň sebäbini anyklaň we ony bejeriň.4. 

Bu gyzgynyň düşmegine
ýardam edýär.

HAWA

ÝOK

Bu gyzgyny artdyrýar. 
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GÜÝÇLI GYZDYRMA

Çenden aşa ýokary gyzgyn uzak wagtyň dowamynda düşmese, bu örän howpludyr. 
Ol tutgaýyň tutmagyna, hatda beýniniň durnukly bozulmalaryna (ysmaz, akyl taýdan 
kemterlik, garaguş keseli we ş.m.) sebäp bolýar. Ýokary gyzgyn aýratyn hem ýaş çagalar 
üçin howpludyr. 

Temperatura örän ýokary (40-dan ýokary) galanda, ony gyssagly ýagdaýda 
peseltmeli. 

Syrkawy salkyn ýerde ýatyryň.1. 
Ähli eşigini çykaryň.2. 
Ony ýelpäň.3. 
Syrkawyň üstüne aram sowuklykdaky suwy (sowuk bolmaly däl) guýuň ýa-da aram 4. 
sowuklykdaky suwda ezilen esgileri gursagyna, maňlaýyna goýuň. Esgileri ýelejirediň 
we salkyn bolar ýaly olary ýygy-ýygydan çalşyň. Muny tä gyzgyn düşýänçä (38°C -den 
aşak), dowam ediň. 

Oňa aram sowuklykdaky suwy (sowuk bolmasyn) içiriň.5. 
Oňa gyzgyny düşürýän dermany beriň. 6. 

Parasetamol (ulular üçin 0.5 mg-lik gerdejik) üçin mukdarlar:

12 ýaşdan ululara: günde 2-3 gezek 1 gerdejikden.
6 ýaşdan 12 ýaşa çenli: günde 2-3 gezek 1 gerdejikden.
3 ýaşdan 6 ýaşa çenli: günde 2-3 gezek 1/2  gerdejikden.
3 ýaşa çenli çagalara günde 2-3 gezek 1/4 gerdejikden.

Bellik: 12 ýaşdan kiçi çagalar üçin sowuklamada, dümewde ýa garamykda parasetamol 
aspirinden has howpsuzdyr. Aspirini çagalara bermek bolmaýar. Çagalara parasetamolyň 
şiresini bermeli.

Eger gyzdyrýan syrkaw gerdejikleri ýuwdup bilmeýän bolsa, olary owradyp suwa 
garmaly, klizma ýa iňňesiz şpris arkaly artbujagyndan goýbermeli.

         
Eger gyzgyn gysga wagtyň dowamynda aşak düşmese  ýa tutgaýlar 

(damar çekmeler) başlansa, teni suw  bilen   sowatmagy dowam 
etdiriň we lukmana ýüz tutuň.

SUW
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ŞOK

Şok — bu gaty ýanmagyň, ganyň köp ýitirilmeginiň, agyr keselleriň, organizmiň 
guraklanmagynyň ýa agyr allergik täsiriniň netijesi bolup, adamyň janyna howp salýar. Güýçli 
iç gan akmasy görünmese-de, ol şok ýagdýyna getirip biler.

ŞOK ýagdaýynyň alamatlary:
Damar urmasy gowşak, ýygy-ýygydan (minutda 100-den gowrak).• 
“Sowuk der” basýar, deriniň gany gaçan, sowuk we çygjaran  bolýar.• 
Gan basyşy howply derejeä düşýär.• 
Aňy bulaşýar, ysgynsyzlyk bolýar ýa-da özünden gidýär.• 

ŞOK ýagdaýynyň öňüni almak ýa-da ony bejermek üçin näme etmeli?

Şok ýagdaýynyň ilkinji alamatlarynda ýa-da şok howpy ýüze çykanda:
Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly, adamyň aýagyny kellesiniň derejejesinden ýokarrak • 
edip ýatyryň.

Emma onuň kellesine güýçli şikes ýetirilen bolsa,
onuň arkasyna bir zat söýäp oturdyň (sah. 91).

Islendik gan akmasyny durzuň.• 
Eger syrkaw üşeýän bolsa, onuň üstüni örtüň.• 
Eger ol huşunda bolup, suw içmäge ýaraýan bolsa, oňa suw ya beýleki içgileri • 
owurtladyp içiriň. Eger onuň organizmi guraklanana meňzeýän bolsa, oňa köpräk 
suwuklyk içiriň we regidron beriň (sah. 152).
Ýarasy bar bolsa, ony bejeriň. • 
Eger onuň agyrysy güýçli bolsa, oňa aspirin ýa başga agyry aýryjy derman beriň. • 
Emma kodein ýaly köşeşdiriji dermanlart bermäň.
Aljyramaň, syrkawy köşeşdiriň.• 

Eger syrkaw özüni bilmeýän bolsa (huşsuz ýagdaýda bolsa):
Ýokardaky suratda görkezilişi ýaly, onuň kellesini aşagrak edip, gapdallaýyn ýatyryň. • 
Eger ol demigýändir öýtseňiz, barmaklaryňyz bilen dilini çekiň.
Eger ol gaýtarýan bolsa, derrew agyz boşlugyny arassalaň. Onuň kellesiniň • 
aşagrakdadygyny we öz gusugyny öýkenine sormaz ýaly, kellesiniň yza gaýşardyp 
birýanlygyna ýatandygyna göz ýetiriň. 
Huşsuz halynda onuň agzyna hiç zat salmaň. • 
Eger siz ýa başga kimdir biri damardan sanjym edip bilýän bolsa, adaty fiziologik ergini • 
çalt damjalar arkaly goyberiň.
Derrew lukmana ýüz tutuň.• 
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HUŞSUZ HALDA BOLMAK

Özünden gitmegiň adaty sebäpleri:

Serhoşluk ýagdaýy• 
Kellesine urulmak (ýere ýazýan urgy)• 
Şok (sah. 77)• 
Tutgaýlar (sah. 178)• 
Zäherlenme (sah. 103)• 
Gorkudan ýa ysgynsyzlykdan çaşmak• 
Gün urmasy (sah. 81)• 
Ysmazlyk (sah. 327)• 
Ýürek tutmasy (sah. 325)• 

Eger syrkaw özünden giden bolsa, siz hem munuň sebäbini bilmeýän bolsaňyz, derrew 
şulary barlaň:

Ol oňat dem alýarmy? Eger oňat dem almaýan bolsa, kellesini gaýşardyň we äňini, dilini 1. 
öňe çekiň. Eger damagyna bir zat dykylan bolsa, ony çykaryň. Eger ol dem almaýan 
bolsa, derrew agyzdan agza usuly bilen emeli dem beriň (sah. 80).
Ol köp gan ýitiripmi? Eger ýitiren bolsa, derrew gan akmasyny durzuň (sah. 82).2. 
Ol şok ýagdaýyndamy (deri çygjaran, agymtyl, damar urmasy ýygy-ýygydan we 3. 
gowşak)? Eger şeýle bolsa, kellesini aýak derejesinden aşagrak edip ýatyryň we egin-
eşigini çykaryň (sah. 77).
Belki, ony gün urandyr (derlänok, gyzgyny ýokary, derisi gyzgyn we gyzyl)? Eger şeýle 4. 
bolsa, ony kölegede kellesini aýak derejesinden ýokarrak edip ýatyryň. Buz ýaly sowuk 
suwy üstüne guýup, ony ýelpäň (sah. 81).

Özünden giden syrkawy nähili ýatyrmaly? 

Derisi agymtyl (şok, çaşmak we ş.m).
Derisi gyzyl ýa adaty reňkde: (gün urmasy, 

ysmaz, ýürek tutmasy, kellesine şikes 
ýetirilipdir).

                            
Eger özünden gidip ýatan adamyň agyr şikesi bardyr öýtseňiz:
Ol özüne gelýänçä, ony gozgamaň. Eger siz ony bir ýerden başga ýere geçirmeli 

bolsaňyz, muny örän seresaply ediň. Sebäbi onuň oňurgasy ýa boýny döwlen bolsa, ýerinden 
çalaja gozgalmagy-da, onuň şikesini agraldyp biler (sah.100). 

 
Ýaralaryny we döwlen süňklerini barlaşdyryň, ýöne syrkawy örän seresaply öwrüň. 

Onuň boýnuny ýa arkasyny egmäň.

         Adam özüni bilmän ýatyrka, oňa agzyna hiç zat bermäň. 
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BOKURDAGA  HAÝSYDYR BIR ZAT DYKYLANDA

Adamyň bokyrdagyna iýip oturan zady ýa haýsydyr başga bir zat dykylyp, ol dem alyp 
bilmese, aýakdakylary ediň:

Arkasyna geçip, bilinden gujaklaň.• 
Ýumrugyňyzy onuň göbeginden • 

ýokarrak we gapyrgalarynyň 
aşagragyndan goýuň.

Ýumrugyňyzy ýokary itermek bilen onuň • 
garnyna güýçli basyň.  
                                 

Bu onuň öýkenindäki howany iterip 
çykarýar-da, bokurdagyny boşadýar. Gerek 
ýagdaýynda şu hereketi gaýtalaň.

Eger syrkaw sizden has daýaw bolup, eýýäm özünden giden bolsa, 
şu hereketleri ýerine ýetiriň:

Ony arkan ýatyryň.• 
Kellesini gapdalyna öwrüň.• 
Syrkawyň dyzyna artlaýyn münüp • 
oturyň. Eliňiziň aýalaryny göbegi bilen 
gapyrgalarynyň arasynda goýuň (semiz 
adamlaryň, göwreli aýallaryň, maýyplyk 
arabasyndaky maýyp adamlaryň we ýaş 
çagalaryň gursagyna goýuň).
Aşakdan ýokary güýçli itip goýberiň.• 
Gerek ýagdaýynda bu hereketi birnäçe • 
gezek gaýtalaň.
Eger ol şonda-da dem alyp bilmese, • agyzdan agza usuly bilen emeli dem beriň 
(sah.80)

GARK BOLMAK

Dem almadan  galan adam ýene-de  diňe 4 minut ýaşaýar, 
Siz örän çalt hereket etmelisiňiz!

 
Derrew agyzdan agza emeli dem bermegi başlaň (sah.80). 

Adamyň giň ýere çykarylanyna garaşmaň-da, mümkin bolan 
ýalpak ýerde agyzdan agza usuly bilen emeli dem berip başlaň.

   
Eger siz onuň öýkenine ýel berip başarmasyňyz, kenara ýeten badyňyza ony derrew 

kellesini aýagyndan aşak edip, ýanlaýyn ýatyryň we suratda görkezilişi ýaly garnyna basyň. 
Soňra tizden-tiz agyzdan agza usuly bilen emeli dem beriň.

         Gark bolýanyň gursagyndan suwy gysyp çykarmaga synanyşman,
HEMIŞE AGYZDAN AGZA USULY BILEN DEM BERMEKDEN BAŞLAŇ!

BOGULMA
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DEM ALMA TOGTASA, NÄME ETMELI: AGYZDAN AGZA DEM BERMEK

Dem alşyň togtamagyň adaty sebäpleri:

Bokurdaga bir zat dykylandyr.• 

Özüni bilmän ýatan adamyň dili ýa gakylygy bokurdagyna dykylandyr.• 

Gark bolmak, tüssä bogulmak ýa zäherlenmek.• 

Kellesine ýa gursagyna güýçli urulmak.• 

Ýürek agyrysy tutmak.• 

Adamyň dem almasy togtandan soň diňe 4 minut ýaşap bilýändir.

         Eger adamyň dem almasy togtasa,
DERREW agyzdan agza usuly bilen dem berip başlaň.

Ähli hereketleri tizden-tiz ediň:

1-nji ädim:
Barmagyňyz bilen bokurdaga dykylan zady derrew 
çykaryň. Dilini öňe çekiň. Eger bokurdagynda 
gakylyk bar bolsa, ony derrew arassalajak boluň.

2-nji ädim: 
Çalt, ýöne usullyk bilen syrkawy 
arkan ýatyryň. Usullyk bilen kellesini 
gaýşardyň-da, äňini öňe çekiň.

3-nji ädim: 
Barmaklaryňyz bilen onuň burnunyň deşiklerini 
gysyň we agzyny giňden açyň. Onuň agzyny 
öz agzyňyz bilen ýapyň-da, gursagy galar ýaly 
öýkenine dem beriň. Howanyň çykaryna garaşyň 
we ýene-de dem beriň. Bu hereketi her 5 
sekuntdan gaýtalaň. Bäbekleriň we ýaş çagalaryň 
burnuny we agzyny öz agzyňyz bilen ýapyň we her 
3 sekuntdan seresaplylyk bilen dem beriň.

Adamyň özi dem alyp başlaýança ýa janyna düşen howp aýrylýança, agyzdan agza 
dem bermegi dowam ediň. Käwagt muny bir ýa-da mundan artyk sagadyň dowamynda 
etmeli bolýar.
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BEDENIŇ AŞA GYZMAGY ZERARLY BOLÝAN ŞIKESLER

Bedeniň aşa gyzmagy sebäpli bolýan damar çekmeler

Yssyda agyr işde işlän adamlar yssyda örän derlänlerinde käwagt eliniň, 
aýagynyň, aşgazanynyň damary çekýär. Bu organizmde duzuň ýetmezçiligi 
zerarly ýüze çykýar.

Bejerilişi: Bir litr gaýnadylan suwa bir çaý çemçesi duz atyň-da, içiň. 
Muny tä damar çekmeleri galýança gaýtalaň. Syrkawy salkyn ýerde 
oturdyň ýa-da ýatyryň. Onuň agyrýan ýerlerini usullyk bilen owkalaň.

Bedeniň aşa gyzmagynyň netijesinde bolýan ysgynsyzlyk

Alamatlary: Yssy howada işläp, derleýän adamyň reňki solup, ysgyny gaçyp, ýüregi 
bulaşyp bilýär. Ol hatda özünden hem gidip bilýär. Onuň derisi sowuk we çygjaran bolýar. 
Damar urmasy çalt we çala bildirýär. Bedeniniň gyzgyny adatça kada laýyk bolýar.

Bejerilişi: Adamy salkyn ýerde ýatyryň. Onuň aýaklaryny galdyryň-da, baldyrlaryny 
sypalap owkalaň. Duzly suw içiriň (bir litr gaýnadylan suwa bir çaý çemçesi duz goşmaly). 
Adam özüne gelýänçä, agzyna hiç zat bermäň.

Ýylylyk urgusy

Ýylylyk urgusy seýrek bolýar, ýöne ol adam üçin örän howpludyr. Yssy howada ondan 
esasan hem garrylar we serhoşlar ejir çekýärler. 

Alamatlary: Adamyň derisi gyzyl, örän gyzgyn we gurak bolýar. Onuň hatda goltuklary 
hem gury bolýar. Adamyň temperaturasy örän ýokary, käwagt 42 °C-den hem ýokary bolýar. 
Ol köplenç huşsuz halda bolýar.

Bejerilişi: Derrew syrkawyň teniniň gyzgynyny düşürmeli. Ony kölegede ýatyryň. 
Ony sowuk suw bilen (mümkin bolsa, buz ýaly suw bilen) süpürişdiriň we ýelpäň. Bulary tä 
onuň gyzgyny düşýänçä etmegi dowam etdiriň. Lukmana ýüz tutuň. 

“Bedeniň öte gyzmagy netijesinde bolýan ysgynsyzlyk” 
bilen “Ýylylyk urmasynyň” arasyndaky tapawut

Gün urmasynyň 
netijesinde tapdan düşmek

Derleýän, agymtyl, • 
sowuk deri.
Görejiň ulalmagy.• 
Gyzgyny ýok.• 
Ysgynsyzlyk.• 

Ýylylyk urmasy

Deri gurak, gyzyl, • 
gyzgyn.
Gyzgyny ýokary • 
bolýar.
Adamyň ýagdaýy • 
örän agyr ýa huşsuz 
bolýar.

Sowukdan bolýan şikesler (sah. 408 we 409).
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YARADAN AKÝAN GANY NÄDIP DURUZMALY?

Ýaralanan eli ýa-da aýagy galdyryň.1. 
Arassa esgi bilen (esgi bolmasa, eliňiz bilen) edil ýaranyň üstünden basyň. Tä ganyň 2. 
akmasy kesilýänçä, basyp duruň. Bu 15 minut, käwagt bir sagat we ondan köp wagtyňyzy 
alar. Şular ýaly göni basyş ýaralaryň ählisinden, käwagt bolsa ten agzasynyň bütinleý 
kesilen ýagdaýynda hem gan akmasyny duruzýar.

Eger bu gan akmasyny duruzmasa we ýaraly adam gany köp ýitirse, şeýle hereket 
ediň:

Ýaranyň üstünden basmagy dowam ediň.• 

Ýaraly ýerini mümkün boldugyndan ýokarrak tutuň.• 

Ýaraly aýagyny ýa elini yara bilen bedeniň arasyndan • 
ýara golaýrak ýerinden daňyň. Daňynyň arasyna 
salnan taýagy towlap, gan akmasy saklanar ýaly 
edip daňyň. 

Daňy üçin inli guşagy ýa eplenen matany ulanyň. • 
Hiç haçan inçe ýüpi, simi we ş.m zatlary ulanmaň.

SERESAPLYLYK ÇÄRELERI:

Ýaraly eli ýa aýagy diňe gan akmasy güýçli bolup, ony wena damaryna basanyňda-da, • 
durzup bolmasa, daňyň.

Ganyň aýlanmagy we gan akmasynyň durup-durmandygyny barlamak üçin, daňyny • 
her 30 minutdan gowşadyň. Eger daňyny uzak wagtyň dowamynda saklasaňyz, onda 
bu aýaga ýa ele zeper ýetirip, soňra ony kesip aýyrmak zerurlygy ýüze çykar.

Gan akmasyny duruzmak üçin hiç haçan palçyk, kerosin, hek, kofe ulanmaň.• 

Eger ýetirilen şikes we gan akmasy güýçli bolsa, aýaklaryny galdyryp, kellesini aşak • 
edip ýatyryň. Bu şok ýagdaýynyň öňüni alar (sah. 77).
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BURUNDAN AKÝAN GANY NÄDIP DURUZMALY?

Rahat oturyň.1. 

Usullyk bilen sümgürinip burnuňyzy nem 2. 
bilen gandan arassalaň.

10 minudyň dowamynda ýa gan akmasy 3. 
kesilýänçä, burnuňyzy mäkäm gysyň.

Eger bu hereketler gan akmasyny 
duruzmaýan bolsa, onda:

Burnuň deşigine pamyk bölejigini dykyň 
(onuň bir ujy burnuň daşynda galsyn). Mümkin 
bolan ýagdaýynda pamyk bölejigini (tampony) 
ilki wodorodyň öteturşusy (perekisi), wazelin, 
aloeniň suwy (sah. 13) ýa lidokain we adrenalin 
(sah. 381) bilen ölläň. 

Soňra burnuňyzy ýene mäkäm gysyň. 
Şeýdip 10 minut çemesi saklaň. Kelläni yza 
gaýşartmaň.

Tampony gan akmasy galandan 
soň hem birnäçe sagat saklaň. Soňra 
ony usullyk bilen çykaryň.

Gartaşan adamlaryň burun gan 
akmasy onuň yzky diwarjygyndan 
gaýdýar. Şonuň üçin-de burny mäkäm 
gysmak arkaly gan akmasyny durzup 
bolmaýar. Şular ýaly bolanda adam 
dykyny, mekgejöweniň başyny ýa şolar 
ýaly bir zady agzynda saklap, gan 
akmasy galýança ýuwdunmajak bolmaly 
(agza alnan zat tüýküligi ýuwutmadan 
saklaýar, bu bolsa ganyň kesilmegine 
ýardam edýär). 

DUÝDURYŞ:

Eger adamyň burny ýygy-ýygydan ganaýan bolsa, onuň burun boşlugyna günde iki 
gezek wazelin çalyň. Duzly suw burnuň deşigi bilen sorlanda hem, onuň ganamazlygyna 
ýardam edýär (sah. 164).

Adam pyrtykaly, pomidory we beýleki ir-iýmişleri iýmäge çalyşmaly, sebäbi olar 
wenalary berkidip, gan akmasynyň öňüni alýar.
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KESILEN, SYPJYRYLAN WE KIÇI ÝARALAR

         Ýaralary bejermek üçin kömek etmekde we infeksiýalaryň öňüni 
almakda arassaçylyk ilkinji derejeli bolup durýandyr.

Ýaralary bejermek üçin:                                       

Ilki eliňizi sabynly suw bilen oňat 
ýuwuň.         

Soňra ýaranyň töweregindäki derini 
sabyn we gaýnag sowuk suw bilen ýuwuň.

Indi bolsa ýaranyň özüni gaýnadylan 
mylaýym suw bilen ýuwuň. Eger ýarada 
hapa bar bolsa, ony sabynlap ýuwuň. Sabyn 
hapany aýyrýar, ýöne derä şikes ýetirip 
biler. 

Ýarany arassalanyňyzda, hapanyň 
baryny aýyrjak boluň. Derini galdyrybrak 
tutuň-da, yaradaky hapany ymykly aýryň. Siz 
arassa jüpdegi (pinseti) ýa hasany (esgini) 
ulanyp bilersiňiz. Ýöne olary ulanmazdan öň 
gaýnadyp arassalaň.

Mümkin bolan ýagdaýynda şprise ýa 
rezin armyda alnan suwy pürküp, ýarany 
ýuwuň. 

Ýarada galan ujypsyz hapa infeksiýanyň 
ýüze çykmagyna sebäp bolýar. 

Ýara arassalanandan soň, onuň üstüni 
arassaja hasa ýa esgi bilen örtüň. Esgi örän 
ýuka bolmaly, sebäbi ýara howa baryp, onuň 
bitmegine ýardam etmeli. Hasany ýa esgini 
günde çalşyp, infeksiýanyň alamatlarynyň 
bolup-bolmazlygyny barlap duruň (sah. 88).

         

Yaralara HIÇ HAÇAN haýwanlaryň ýa adamlaryň nejasatyny
goýmaň. Bu bürmek keseli ýaly howply kesele uçradyp biler.
Ýaranyň edil üstüne HIÇ HAÇAN spirti, ýoduň spirtli erginini

damdyrmaň. Bu tene zyýan ýetirip, ýaranyň bitmegini uzaga çekdiler.

SABYN

GAÝ
NAG

SU
W
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KESILEN ULY ÝARALAR: OLARY NÄDIP ÝAPMALY

Ýaňyja kesilen ýara heniz arassa, ýaranyň gyralaryny birikdirip, ýarany ýapsaňyz, ol 
çalt biter.

Çuň ýaralary diňe şu ýagdaýlarda ýapyň:

ýaranyň kesilenine heniz 12 sagat geçmedik bolsa;• 
ýara örän arassa bolsa;• 
ýarany şol günüň özünde ýapmak üçin saglygy goraýyş işgärine ýüz tutmak • 
mümkinçiligi bolmasa.

Ýarany ýapmazdan öň ony sowadylan gaýnag sowuk suw bilen (eger ýara hapa bolsa, 
sabynly suw bilen oňat ýuwuň). Mümkin bolan ýagdaýynda ýarany şpris bilen ýuwuň we 
ýarada hapanyň ýa sabynyň galmandygyna doly göz ýetiriň.

Kesilen ýarany ýapmagyň iki usuly bar:

ÝELIMLI   ZOLAJYKDAN “KEBELEK” DAŇYSY
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TIKINLER WE SAPAK BILEN TIKMEK

Ýaranyň gyralary öz-özünden birigip biten bolsa, ony tikmek gerek däl.

Ýarany tikmek üçin:

Iiňňäni we inçejik sapagy (neýlon ýa ýüpek) 20 minudyň dowamynda gaýnadyň.• 

Ozal aýdylyşy ýaly, ýarany sowadylan gaýnag suw bilen ýuwuň.• 

Elleriňizi sabynlap gaýnag suw bilen oňat ýuwuň.• 

Ýarany şeýle tikiň:• 

Ilkinji tikini ýaranyň ortasyndan geçiriň we mäkäm çekdirip daňyň (1-nji we 2-nji 1. 
surat).

Eger deri galyň bolsa, iňňäni gysaçlar (ýa iňňe saklaýjy) bilen tutuň (ilki olary 2. 
gaýnadyň).

Ýaranyň ähli ýerlerini tikiň (3-nji surat).3. 

Tikin sapagyny ýarada 5-14 gün (ýüzüň tikinini 5 gün, teniňkini 10 gün, aýakdaky ýa 4. 
eldäki tikinleri 14 gün) goýuň. Soňra tikini aýryň: düwnüň bir gapdalyndaky sapagy 
gyrkyň we ony çekip çykaryň.

                    
DUÝDURYŞ: diňe örän arassa  we kesilenine 12 sagat bolmadyk ýaralary tikiň. Köne, 

hapa we infisirlenen ýaralar açyklygyna galmaly. Adamlaryň, itleriň, doňuzlaryň we beýleki 
haýwanlaryň dişlän ýaralaryny açyk galdyrmaly. Şular ýaly ýaralaryň ýapylmagy erbet 
infeksiýa eltip biler.

Tikilen ýarada infeksiýanyň alamatlary peýda bolan badyna tikinleri aýryp, 
ýarany açyk galdyryň (sah. 88).

Düwün nähili 
daňylmaly?

1.

1.

2.

2. 3.
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DAŇYLAR

Daňylar ýaralary arassa saklamaga ýardam edýärler. Şonuň üçin-de daňy etmäge 
ulanylýan hasa ýa esgi zolaklary arassa bolmalydyrlar. Ýaralary daňmak üçin ulanylýan 
esgiler ýuwlan we soňra ütüklenip ýa günde (tozansyz ýerde) guradylan bolmaly.

Ilki bilen 84-nji sahypada görkezilişi ýaly, ýaranyň doly arassalanandygyna göz ýetiriň. 
Mümkin bolan ýagdaýynda ýarany daňmazdan öň, onuň üstüne arassa hasa bölejigini goýuň. 
Şular ýaly hasa bölejikleri gaplanan görnüşde dermanhanalarda satylýar.

Arassa hasa ýa esgi bölejiklerini özüňiz hem taýýarlap bilersiňiz. Ony galyň kagyza 
dolaň-da, pejiň (bughananyň) içinde 20 min. gyzdyryň. 

         Hapa ýa öl hasa bilen daňylandan, ýaranyň açyk galany gowudyr.

Eger hasa zolajygy ezilen ýa hapalanan bolsa, ony aýryň-da, ýarany gaýtadan ýuwup, 
arassa daňyny daňyň. Ony günde çalşyň.

Daňylaryň mysallary:

DUÝDURYŞ: 

Eldäki ýa-da aýakdaky daňynyň gaty çekdirilip daňylmandygyna göz ýetiriň, sebäbi bu 
eliň ýa aýagyň ujuna ganyň barmagyna päsgel berer.

Teniň bir ýeri sypjyrylanda ýa biraz kesilende, olara daňy etmek zerurlygy ýok. Olar 
sabynly suw bilen ýuwlup, açyklygyna galdyrylsa, has oňat bitýär. Esasy zat — olary arassa 
saklamak.

Bellik: Çagalara daňy 
edeniňizde bir barmagyny 
daňandan, tutuş elini ýa 
aýagyny daňyň. Şeýle 
etseňiz, daňy sypmaz.
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INFISIRLENEN ÝARALAR: OLARY NÄDIP SAÝGARMLY WE BEJERMELI

Ýarada şu alamatlar bolsa, ony infisirlenen diýip hasaplasa bolýar:

Ol • gyzaran, çişen, gyzgyn we agyryly bolýar.
Onuň içinde • iriň ýygnanýar.
Onuň • ýakymsyz ysy bolýar.

Şu alamatlaryň bolan ýagdaýynda infeksiya bedeniň başga agzalaryna geçip 
başlaýar:

Bedeniň • gyzgyny artýar.
Ýaranyň üstünde gyzyl zolak•  peýda bolýar.
Limfatik mäzler çişip agyrýar.•  Limfatik mäzler mikroblar üçin kiçiräk “duzak” bolup, 
içine infeksiýa düşende, deriň aşagynda kiçiräk düwünler emele gelýär.

Gulagyň yzyndaky limfatik mäzleriň çişmegi kelledäki ýa 
kelleçanakdaky infeksiýanyň bardygynyň alamatydyr. Muňa kelledäki 
ýaralar ýa bitler sebäp bolup bilýärler. Gyzamak gyzyljasy hem muňa 
sebäp bolup bilýär.

Gulagyň aşagyndaky ýa boýundaky limfatik mäzleriň 
çişmegi gulakda, ýüzde, kellede infeksiýanyň bardygynyň 

ýa inçekeseliň alamatydyr.

Alkymdaky limfatik mäzleriň çişmegi 
dişde ýa bokurdakda infeksiýanyň bardygynyň 

alamatydyr. 

Goltugyň aşagyndaky limfatik mäzleriň çişmegi elde, 
kellede ýa göwüsde infeksiýanyň, käwagt bolsa göwüs çişiniň 

bardygynyň alamatydyr. 

Gasykdaky limfatik mäzleriň çişmegi aýakda, dabanda, jyns agzalarynda ýa artbujakda 
infeksiýanyň bardygynyň alamatydyr. 

Infisirlenen ýaralaryň bejerilişi:
Ýara günde 4 gezek 20 minutlap gyzgyn ýapgylar (kompresler) ediň ýa ýaraly beden • 
agzaňyzy gyzgyn suwly bedrede saklaň.
Infisirlenen beden agzasyny asuda halda galdyrybrak saklaň (ýüregiňiziň derejesine • 
galdyryň).
Eger infeksiýa howply bolsa, syrkawa-da bürmek keseline garşy waksina sanjymy • 
edilmedik ýagdaýynda, penisillin ýaly antibiotigi etmeli (sah. 351, 352).

DUÝDURYŞ: Eger ýaranyň ýakymsyz ysy bolup, ýaradan goňur ýa çal suwuklyk akýan 
bolsa, ýa ýaranyň töweregindäki deri garalyp, howa köpürjikleri bolsa, ýa pakgarçaklar emele 
gelen bolsa, munuň gangrena (organizmiň dokumalarynyň iriňläp çüýremegi zerarly ölmegi) 
bolaýmagy ahmal. Derrew lukmana ýüz tutuň. Şol aralykda bolsa gangrena babatda berilýän 
maslahatlara (sah. 213) eýeriň.
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HOWPLY INFISIRLENEN ÝARALARA ÖWRÜLIP BILÄÝJEK ÝARALAR

Şu ýaralaryň howply ýaralara öwrüläýmegi ahmaldyr:

Hapa ýaralar ýa hapa zat arkaly • 
ýaralanan ýara;

Tyg ýaralary ýa-da güýçli gan akmasy • 
bolmadyk çuň ýaralar;

Mal ýataklarda alnan ýaralar;• 

Dişlemeler, aýratyn-da doňzuň, itiň ýa • 
adamyň dişlemegi;

Ok ýaralary;• 

Düýpli şikesi ýa ganöýmesi bolan uly • 
ýaralar.

Şular ýaly “ýokary derejedäki howply” ýaralara edilmeli aýratyn idegler:

Ýarany sabynly suw bilen ýuwuň. Ähli hapa bölejikleri, lagtalanan gany, ölen ýa güýçli 1. 
zeper ýetirilen ten dokumalaryny aýryň. Şpris ýa rezin armyt arkaly hapany ýuwup 
aýryň. 

Eger ýara örän çuň bolup, onda hapa galandyr öýtseňiz, antibiotik kabul ediň. Şu 2. 
ýagdaýda iň gowusy penisillindir. Eger penisilliniňiz bolmasa, ampisillini, eritromisini, 
tetrasiklini, ko-trimoksazoly ýa sulfanilamidleri ulanyp bilersiňiz. Dermanlaryň 
mukdarlaryny I GOŞUNDYDA  görüp bilerisiňiz. 

Hiç haçan3.  şular ýaly ýaralara tikin salmaň ýa “kebelejik” daňyny daňmaň. Yara 
açyklygyna galsyn. Eger ol örän uly bolsa, lukmanyň özi ony soňra ýapyp biler. Bürmek 
keseline garşy waksina sanjymyny almadyk adam üçin ölüme eltip bilýän bu kesel örän 
howpludyr. Howpy azaltmak üçin, bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk 
adam şular ýaly ýaralanandan soň (ýara örän kiçi bolaýanda hem) hökman penisillini 
ýa ampisillini kabul etmelidir. 

Eger şular ýaly ýara düýpli bolsa, bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk 
adam penisilliniň ýa ampisilliniň uly mukdaryny  bir hepdeläp kabul etmelidir. Bürmek keseline 
garşy bolan antitoksini, ýagny atyň ganyndan edilen syworotkany (sah. 389) hem kabul etse 
bolar, ýöne ähli ätiýaçlylyk çäreleriň (sah. 70) görlendigine göz ýetiriň.
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OK, TYG WE BEÝLEKI AGYR ÝARALAR

Infeksiýa howpy: Ok ýa tyg ýaralarynyň islendiginde gorkunç infeksiýalaryň 
bolmagynyň uly howpy bardyr. Şonuň üçin-de, derrew antibiotik: ampisillini (sah. 353), has 
gowusy penisillini (sah. 351), kabul etmelidir.

Bürmek keseline garşy waksina sanjymyny almadyk syrkawa mümkin bolan ýagdaýynda 
şu kesele garşy bolan antitoksin (sah. 389) we waksina sanjymy edilse gowy bolar.

Eger mümkin bolsa, lukmana ýüz tutuň.

Eliňe ýa aýagyňa ok degip ýaralanmak.

Eger gan ýaradan güýçli akýan bolsa, 82-nji sahypada görkezilişi ýaly, gany durzuň.• 

Eger gan akmasy güýçli bolmasa, goý, ol biraz wagt aksyn. Bu ýaranyň arassalanmagyna • 
ýardam eder.

Ýarany sowuk gaýnag suw bilen ýuwuň we arassa sargy ediň. Ok ýarasynyň diňe • 
daşky bölegini ýuwuň.

Gowusy ýaranyň deşigine hiç zat dykmaň.• 

Antibiotik beriň.• 

SERESAP BOLUŇ:

Eger ok süňküň içine batyp galan bolsa, 
süňküň döwülmegi ähtimaldyr.

Yaralanan ele ýa aýaga agram salmajak 
bolmaly (mysal üçin, aýagyňa basyp üstünde 
durmaň). Bu onuň şular ýaly döwülmegine 
sebäp bolup biler. 

Eger döwük bardyr öýtseňiz, şol ýeri 
seýikläp, birnäçe gün ýorgan-düşekli ýatmak 
düzgünini saklaň.
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Ýara agyr bolanda, yaraly ýeri ýürek derejesinden ýokarrak galdyryp, syrkawy bütinleý 
asuda halda saklamalydyr.

ÇUŇ BOLAN DÖŞ ÝARALARY 

Döş ýaralary örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz 
tutuň. 

Eger ýara öýkene ýetip, syrkaw dem alanda, howa 
ýaranyň deşiginden barýan bolsa, ony howa geçirmez ýaly 
arassa zat bilen ýapyň. Arassa sarga wazelin ýa ösümlik 
ýagyny çalyp, şu suratda görkezilişi ýaly mäkäm daňyň. 
(SERESAP BOLUŇ: Eger daňy dem almagy kynlaşdyrýan 
bolsa, ony gowşadyň ýa-da aýryň).

Syrkawy özüni rahat duýýan halda ýatyryň.• 

Eger şok ýagdaýynyň alamatlary bar bolsa, • 
bejerilişi dogry alyp baryň (sah. 77).

Antibiotikler we agyry aýryjy serişdeleri beriň.• 

KELLÄNIŇ OK ÝARASY

Syrkawy suratda görkezilişi ýaly, • 
arkasyna zat söýäp ýatyryň.

Yarany arassa hasa bilen örtüň.• 

Antibiotik (penisillin) beriň.• 

Lukmana ýüz tutuň.• 

Ynha, şu ýagdaýda
ýara çalt bitip,
infisirlenmez.

HAWA
Aýak ýaralyka, ýöremek 

ýa ony aşak sallap 
oturmak ýaranyň 

bitmegini haýalladýar 
we onuň infisirlenmek 

howpuny artdyrýar.

ÝOK
Ok ýarasy ýa başga şikesi 
bolan ele goldaw bermek 

üçin, suratda görkezilişi ýaly 
daňy ediň.
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GARYN BOŞLUGYNDAKY ÇUŇ ÝARALAR

Aşgazandaky ýa içegedäki islendik ýara örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz tutuň.  
Lukman gelýänçä, şulary ediň:

Ýarany arassa hasa bilen örtüň.

Eger bir bölek içege ýaradan çykan 
bolsa, ony arassaja esgi bilen örtüň (ilki 
gaýnan sowuk suwa azajyk duz garyp, bu 
esgini ölläň). Çykyp duran içegäni yzyna 
dykjak bolmaň. Içegä örtülen esgini wagtal-
wagtal ölläp duruň, ol guramaly däldir.

Eger syrkaw şok ýagdaýynda bolsa, 
onuň aýaklaryny kellesiniň derejesinden 
ýokary galdyryň.

Agzyna hiç zat bermäň: ne nahar, 
ne suwuklyk, ne-de suw. Syrkawy saglyk 
merkezine eltip bilmedik ýagdaýyňyzda, 
şu berhizi 2 gün saklaň. Diňe şondan soň 
syrkawa suwy az- azdan owurtladyň.

Eger syrkaw oýanyp, örän suwsaýan 
bolsa, oňa suwa ezilen mata bölejigini 
sorduryň.

Syrkawyň garny çişip, birnäçe günläp 
täret etmeýän bolsa-da, klizma etmäň. Eger 
içegeler üzülen bolsa, klizma ýa iç sürýän 
serişdeler syrkawy öldürip bilýär. 

Antibiotik sanjymyny ediň (sah. 93).

SAGLYGY GORAÝŞYŇ IŞGÄRINE 
GARAŞYP OTURMAŇ.

SYRKAWY DERREW GOLAÝDAKY 
SAGLYK MERKEZINE ÝA HASSAHANA 
ELTIŇ.

Ol operasiýa mätäçdir.
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IÇEGEDÄKI ÝARANY BEJERMEK
(şol sanda köriçege ýa-da peritoniti)

Lukmançylyk kömegini alýançaňyz, şulary ediň:
Her 4 sagatdan 1gr (500mg-lyk 2 ampula) ampisillini (sah. 353) sanjyň.

Eger ampisillin ýok bolsa:
Penisillini birbada 5 000 000 BIR, ondan soň her 4 sagatdan 1 000 000 BIR sanjyň.
Penisillin bilen birlikde streptomisini (sah. 363) 0.5mg günde 2 gezek ýa-da lewomisetini 1g  
günde 2 gezek sanjyň.

Eger siz şu antibiotikleri sanjym görnüşinde tapmasyňyz, gerdejik görnüşindäki 
ampisillini ýa penisillini lewomisetin ýa tetrasiklin bilen beriň. 

HOWPLY IÇEGE KESELLERI (ÝITI GARYN)

Ýiti garyn – bu duýdansyz başlanýan howply garyn keselleridir. Olaryň ölüme eltmezligi 
üçin, gyssagly ýagdaýda operasiýa edilmelidir. Köriçege, peritonit we içegäniň dykylmagy 
(sah. 94) şu kesellere degişlidir. Çanakdaky sowuklama ýagdaýy ýa-da aýallarda ýatgydan 
daşky göwrelilik hem şular ýaly ýiti garnyň peýda bolmagyna sebäp bolýar. Käwagt bu 
agyrylaryň anyk sebäbini diňe operasiýa wagtynda anyklap bolýar. 

         Eger syrkawyň içi dyngysyz ýiti agyryp gaýtarsa,
ýöne içi geçmese, ýiti garna güman etse bolar.

 

“ÝITI GARYN”:

Hassahana eltiň, belki,
operasiýa gerekdir.

Dyngysyz ýiti agyry. Ol gitdigiçe • 
güýjeýär.

Içi gataýar we gaýtarýar.• 

Içi çişip gataýar, syrkaw oňa el • 
degdirtmeýär.

Agyry köşeşmeýär.• 

HOWPLY BOLMADYK KESELLER:

Öýde ýa saglyk
merkezinde bejerip bolýar.

Agyry wagtal-wagtal tutýar.• 

Ortaça ýa güýçli içgeçme bolýar.• 

Käwagt infeksiýanyň alamatlary, belki • 
sowuklama ýa damak sowuklamasy 
bolmagy ähtimal.

Ortaça agyry bolýar.• 

         Eger syrkawda “ýiti garnyň” alamatlary bar bolsa,
ony derrew hassahana eltiň.
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IÇEGÄNIŇ DYKYLMAGY

“Ýiti garyn” içegäniň haýsydyr bir böleginde iýmitiň we tärediň geçip bilmän, dykylan 
ýagdaýynda ýüze çykýär. Umymy sebäpler:

Askaridalar ýumagy ýa düwni (Askaridalar, sah. 140);• 

Ingide gysylan içege halkasy;• 

Bir içegäniň beýleki içegä çolaşmagy (inmegi, girmegi).• 

“Ýiti garnyň” islendik ýagdaýynda dykylmalaryň käbir alamatlary bolup bilýär. Dykylmalar 
içegäniň işleýiş hereketleriniň bozulmagy sebäpli ýüze çykýar. 

Içegäniň dykylma alamamatlary:

Şu alamatlary bolan syrkawy derrew hassahana eltiň. Onuň janyna howp abanýar. 
Oňa gyssagly ýagdaýda operasiýa etmeli.

KÖRIÇEGE, PERITONIT

Bu howply ýagdaýlarda köplenç operasiýa gerek 
bolýar. Lukmana ýüz tutuň. 

Köriçege — köriçegäniň, ýagny garnyň aşaky sag 
tarapyndaky ýogyn içegäniň barmak şekilli ösüntgisiniň 
infeksiýasydyr. Infisirlenen köriçege käwagt ýarylyp, 
peritonite eltýär.

Peritonit — bu içegeleri saklaýan boşlugyň ýiti we 
agyr infeksiýasydyr. Ol köpiçegäniň ýa içegäniň başga 
bir böleginiň ýarylmagy ýa-da ýyrtylmagy zerarly bolup 
bilýär.

Duýdansyz güýçli gaýtarmalar! 
Gusuk bir metr ýa ondan hem uzak aralyga 
syçraýar. Gusuk tärede meňzeş gara porsy 
suwuklyk görnüşinde bolýar.

Onuň içi gatapdyr (täredi ýok ýa 
örän az). Içi geçýän bolsa, ol az bolýar. 
Bularyň bary köp bolmadyk ganly 
sülekeý görnüşinde çykýar.  

Garyndaky dyngysyz ýiti agyrylar.
Bu çaganyň garny çişip gatapdyr. 

Ol erbet agyrýar. El degdirilende 
agyry artýar. Çaga garnyny gorajak 
bolup, aýaklaryny epipdir. Onuň 
garny gulkuldamaýar (siz oňa gulak 
goýup diňleseňiz, adaty lykyrdyny 
eşitmersiňiz).

Inçe
içege

AŞGAZAN

Ýogyn
içege

KÖRIÇEGE
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Köriçegäniň alamatlary:

Esasy alamat — garyndaky agyry kem-kemden • 
güýjeýär. 

Agyry köplenç göbegiň töwereginden başlanyp, çaltlyk • 
bilen aşaky sag tarapa geçýär. 

Adamyň işdäsiniň kesilmegi, gaýtarmagy, içiniň • 
gatamagy ýa gyzgynynyň artmagy mümkin.

KÖRIÇEGÄNI ÝA-DA PERITONITI ANYKLAMAK

Syrkawdan üsgürmegini haýyş ediň. Ol 
üsgürende, içinde ýiti agyry peýda bolýarmy?

Başga usul: haýallyk bilen çep gasygynyň 
ýokarragyndan agyry peýda bolýança, gatyrak 
basyň.

Soňra eliňizi çalt aýryň.

Eger eliňizi aýranyňyzda, ýiti guşaklaýyn 
agyry peýda bolýan bolsa, onda munuň köriçege ýa 
peritonit bolmagy ähtimal.

Eger çep gasygynyň ýokarragyndan ýiti agyry peýda bolmadyk bolsa, şol usulda sag 
gasygynyň ýokarragyndan hem basyp barlaň.

EGER SYRKAW KÖRIÇEGE ÝA PERITONIT BOLANDYR ÖÝTSEŇIZ:

Derrew lukmana ýüz tutuň.•  Mümkin bolan ýagdaýynda syrkawy 
operasiýa edip boljak ýere eltiň. 

Agzyna hiç zat bermäň • we klizma etmäň. Diňe syrkawda guraklanmanyň alamatlary 
peýda bolup başlan ýagdaýynda oňa suwy ýa regidrony (sah. 152) az-azdan owurtladyň. 
Mundan başga zat bermäň.

Syrkawyň arkasyna beýigräk zat söýäp ýatyryň (ýarym oturan, ýarym ýatan halda).• 

Bellik: Peritonit bolanda adamyň garny agaç ýaly gaty bolýar. Şular ýaly garna çalaja 
el degrilende hem ýiti agyry peýda bolýar. Adamyň jany howp astyndadyr. Ony derrew 
lukmançylyk merkezine eltiň we ýolda 93-nji sahypanyň ýokarsynda aýdylýan dermanlary 
beriň.
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ÝANYKLAR

Duýduryş: Ýanyklaryň köpüsiniň öňüni alyp bolýandyr. 
Çagalara aýratyn üns beriň!

Çagalara oduň ýanynda oýnamaga rugsat bermäň.• 

Çyralary we otluçöpi çagalardan daşda saklaň.• 

Gazyň üstündäki gyzgyn saçlaryň tutawajyny çagalaryň eli • 
ýetmez ýaly öwrüp goýuň.

Pakgarçaksyz kiçi ýanyklar (1-nji dereje)

Ýanan ýeriň agyrysyny köşeşdirek we zyýanyny azaltmak üçin, ony derrew sowuk 
suwuň içine salyň. Başga hiç hili bejeriş gerek däl. Agyry aýryjy derman içiň.

Pakgarçakly ýanyklar (2-nji dereje) 

Pakgarçaklary ýarmaň.
Eger pakgarçak ýarylsa, ony sowuk gaýnag suw bilen sabynlap ýuwuň. Biraz wazelini 

gaýnama derejesine ýetirip arassalaň, bir bölejik hasa (arassa esgä) çalyň-da, ony ýanyk 
ýere goýuň.

Eger wazelin tapmasaňyz, ýarany açyklygyna goýuň. Oňa hiç haçan ýag çalmaň.

         Ýanyk ýeri arassa saklamak örän wajypdyr.
Ony hapadan, tozandan, siňekden goraň.

Eger infeksiýanyň alamatlary: iriň, ýakymsyz ys, temperatura peýda bolsa, limfatik 
mäzleri çişse, günde üç gezek duzluja ýyly suw (1 litr suwa 1 çaý çemçesi duz) bilen ýapgylar 
(komress) ediň. Mümkin bolan ýagdaýynda duzly suwa 2 nahar çemçesi hek goşup hem 
bolýar. Ulanmazdan öň suwy we esgileri gaýnadyň. Ölen derini we dokumany usullyk bilen 
aýryň. Bu ýara lewosin (sah. 371) ýaly antibiotik melhemi çalyp bolýar. Agyr ýagdaýlarda 
penisillin bilen ampisillin kabul edilse oňat bolardy. 

Çuň ýanyklar (3-nji dereje)

Şular ýaly ýanyklar derini bozup, teniň janly ýa-da köýen ýerleriniň üstüni açýar. 
Adatça şular ýaly ýanyklar düýpli bolup teniň uly meýdanyny tutýar. Syrkawy derrew saglyk 
merkezine eltiň. Ol ýere ýetýänçäňiz, ýanyk ýeri arassa mata ýa polotensa dolaň.

Eger lukmançylyk kömegini almak mümkinçiligi bolmasa, ýokardaky maslahatlara 
eýerip, ýanygy bejeriň. Eger wazelin tapmasaňyz, ýanygy tozandan we siňeklerden goramak 
üçin ýukajyk arassa esgi bilen örtüň (oňa howa baryp durmalydyr). Esgini arassa saklaň we 
ol her gezek ýaraň suwuklygy ýa gany bilen hapalananda, ony çalşyň. Penisillin beriň.

Ýanyk ýere hiç haçan ýag, doňuz ýagyny, kofe, ot, deri, nejasat  ýapmaň!
Ýanyk ýere bal çalynsa, infeksiýanyň öňüni almaga we onuň tiz bitmegine ýardam 

edýär. Günde iki gezek köne baly usullyk bilen ýuwup aýryň-da, täzesini çalyň.
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ÖRÄN AGYR ÝANYKLARDA SERESAPLYLYK ÇÄRELERI

Güýçli ýanyk agyry, gorky we ýanykdan syzýan suwuklygyň ýitmegi zerarly islendik 
adamy şok ýagdaýyna (sah. 77) salyp bilýär. 

Syrkawy köşeşdiriň. Ýanygyň agyrysyny duýmaz ýaly, oňa aspirin bilen analgin beriň. 
Ýanyk ýeriň çalaja duzly suw bilen ýuwulmagy hem onuň agyrysyny azaldýar. 1litr gaýnadylyp 
sowadylan suwa 1 çaý çemçesi duz goşuň.

Ýanygy bolan syrkaw suwuklygy köpräk beriň. Eger ýanyk ýeri uly bolsa (mysal üçin, 
el aýasynyň iki essesi ululygynda), şu içgini taýynlap beriň:

Ýanygy bolan syrkaw tä buşukmasy ýygjamlaşýança, bu içgini ýygy-ýygydan içmeli. 
Ol orta haldaky ýanygy bolanda günde şu içginiň 4 litrini, uly ýanygy bolanda 12 litrini içjek 
bolmaly.

Agyr ýanygy bolan syrkaw beloga (belok, sah. 110) baý bolan iýmiti köpräk iýmelidir. 
Oňa iýmitiň ähli görnüşlerini berse bolýar.

BOGUNLARYŇ TÖWEREGINDÄKI ÝANYKLAR

Eger adamyň barmaklarynyň arasy, 
goltugynyň aşagy ýa başga bogunlary ýanan 
bolsa, ýanyklaryň arasyna wazelin çalnan 
hasa bölejiklerini goýmaly. Şeýle edilmedik 
ýagdaýynda ýanyklar bitende deriň (bogunlaryň) 
ýelmeşip bitmegi ahmal. Mundan başga-
da, ýanyklaryň bitýän döwründe eliň, aýagyň 
barmaklaryny günüň dowamynda birnäçe gezek 
doly ýazmalydyr (göneltmelidir). Bu agyryly 
bolýar, ýöne soňra hereket etmäge päsgel 
berjek ýara yzynyň emele gelmezligine ýardam 
edýär. Ýanan eliň ýanygy bitýänçä, barmaklary 
ýygrybrak saklamalydyr. 

Mümkin bolan ýagdaýynda 2-3 çaý çemçesi bal ýa gant we 
pyrtykalyň ýa limonyň suwuny goşuň.

ýarym çaý çemçesi duz

ýarym çaý çemçesi aşgaryň
bikarbonatyny (çaý sodasyny)

1litr suwa goşmaly:

Wazelin çalnan
hasa bölejikleri
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DÖWLEN SÜŇKLER (DÖWÜKLER)

Süňk döwlende esasy edilmeli zat – ony belli bir ýagdaýda seýikläp saklamaly. Bu 
onuň mundan beýläk oňa zeper ýetmezligine we bitmegine ýardam edýär. 

Süňki döwlen syrkawy gozgamakdan ýa başga ýere geçirmezden öň, süňkler süýşmez 
ýaly, olary seýikläň. Seýiklemek üçin agajyň gabygynyň ýa gaty karton zolaklaryny ulanyp 
bilersiňiz. Soňra saglyk merkezinde  ol döwüge gips goýup bolar. Siziň öz ýaşaýan ýeriňiziň 
dessury boýunça gips uçin ulanylýan zatlardan peýdalanyp, döwüge gips daňysyny goýup 
bilersiňiz (sah. 14).

Döwlen süňkleri ýerli-ýerinde goýmak  ýa-da ýerine oturtmak
Eger süňkler öz ýerinde ýaly bolup görünse, gowusy olary gozgamaň, ýogsa uly şikes 

ýetiräýmegiňiz mümkin.
Eger döwlen süňkler süýşen bolsa, gips goýmazdan öň, olary ýerbe-ýer goýjak ýa 

dogrulajak boluň. Süňkler ýerbe-ýer näçe tiz goýulsa, şonça-da aňsat biter. 

SERESAP BOLUŇ: Süňkleri ýerine goýanyňyzda, uly zeper ýetirmegiňiz mümkin. 
Muny bu babatda tejribesi bolan adam bilen etmeli. Gaty çekmäň, güýç bilen hereket 
etmäň.

DÖWLEN SÜŇKLER NÄÇE WAGTDA BITÝÄR?

Döwük näçe agyr we adamyň ýaşy näçe uly bolsa, ol şonça-da haýal bitýär. Çagalaryň 
süňki tiz bitýär. Käbir gartaşan adamlarda döwükler asla-da bitmän galýar. Döwlen el bir aý 
töweregi gipsde bolmaly. Gips aýrylandan 1 aý soň hem, ol ele agram berilmeli däl. Döwlen 
aýak 2 aý töweregi gipsde bolmaly.

Bir adam çekip durka, başga biri döwükleri 
usullyk bilen ýerine goýup dogrulaýar.

DÖWLEN GOŞARY NÄDIP BERKITMELI
Döwlen eliň döwükleriniň arasyny açmak 

üçin güýjüňizi üýtgetmezden 5-10 min. usullyk 
bilen çekiň.
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UÝLUK SÜŇKÜNIŇ DÖWÜLMEGI

Uýluk süňküniň döwügi köplenç aýratyn idegi talap edýär. Iň gowy usul — syrkawyň 
tutuş bedenini  şeýle seýikläp, ony saglyk merkezine eltmek.

BOÝNUŇ ÝA OŇURGANYŇ DÖWÜLMEGI
Eger adamyň boýny ýa oňurgasy döwlendir öýtseňiz, örän seresaply hereket ediň. 

Onuň öňki halyny üýtgetmejek boluň. Mümkin bolan ýagdaýynda ony gozgamazdan öň, 
saglygy goraýşyň işgärini çagyryň. Eger siz syrkawy süýşürmeli bolsaňyz, onuň boýnuny 
ýa oňurgasyny gyşartman, egmän süýşüriň. Syrkawy saglyk merkezine nädip akitmelidigi 
baradaky maglumata  indiki sahypada seret.

GAPYRGALARYŇ DÖWÜLMEGI 
Bu örän agyryly bolýar, ýöne köplenç öz-özünden gowulaşyp, agyrysy aýrylýar. Gowusy 

seýiklemäň we gursagy daňmaň. Iň oňat derman — aspirin içiň we dynç alyň. Öýkeniň 
sagdyn galmagy üçin her iki sagatdan 4-5 gezek yzly-yzlyna uludan dem alyň. Muny günde 
tä dem alşyňyz doly kadalaşýança ediň. Ilki-ilkiler bu hereket örän agyryly bolar. Agyrynyň 
doly ýitip gitmegine  birnäçe aýyň geçmegi gerek.

Döwlen gapyrga hemişe öýkeni deşmeýär. Emma gapyrga deriden somalyp çykyp 
duran bolsa ýa syrkaw ganly üsgürip, dem almagy kynlaşan bolsa (ýöne agyry däl), antibiotik 
(ampisillin ýa penisillin) kabul edip, lukmana ýüz tutuň.

DERIDEN ÇYKYP DURAN DÖWÜK SÜŇKLER (AÇYK DÖWÜKLER)
Şu ýagdaýlarda ýaranyň 

infisirlenmek howpunyň uludygy zerarly, 
derrew lukmana ýüz tutuň. Ýarany we 
ondan somalyp duran süňkleri gaýnadylan 
sowuk suw bilen örän seresaply we 
ymykly arassalaň. Ony arassa esgi bilen 
örtüň. Ýara bilen süňküň bütinleý 
arassadygyna göz ýetirmän, süňki 
ýaranyň içine yzyna salmaň. 

Ele ýa aýaga mundan artyk şikesiň ýetmezligi üçin, ony seýikläň. 
Eger süňk derini deşen bolsa, infeksiýanyň öňüni almak üçin derrew antibiotik kabul 

ediň: penisillin, ampisillin ýa tetrasiklin (sah. 351, 353, 356).

         ÜNS BERIŇ: Eliň ýa aýagyň döwlene meňzeýän
süňkini owkalamaň we hiç zat sürtmäň.
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AGYR ÝARALYNY NÄDIP GEÇIRMELI

Agyr ýaralynyň hiç ýerini epmän-
egmän usullyk bilen göteriň. Kellesiniň we 
boýnunyň aşak gyşarmazlygyna aýratyn 
üns beriň.

Zemmeri ýerine goýmak üçin ýene bir 
adam gerekdir.

Birnäçe adamyň kömegi bilen şikes 
ýetirilen adamy usullyk bilen zemmerde 
ýatyryň.

Eger boýna şikes ýeten ýa-da ol 
döwlen bolsa, eplenen egin-eşigi ýa-da 
çägeli haltajyklary kelle gymyldamaz ýaly 
edip iki gapdalyndan goýuň.

Göterip barýarkaňyz (hatda beýiklige çykanyňyzda-da),  aýaklaryny ýokarrak tutmaga 
çalşyň.

ykjamja eplenen egin-eşik
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SÜŇKLERIŇ ÇYKMAGY
(SÜŇKLERIŇ BOGUN UÇLARYNYŇ ÇYKMAGY)

Bejerilişiň esasy üç ädimi:

Çykan süňki ýerine saljak boluň. Näçe basym etseňiz, şonça-da gowy bolar.• 

Ol gaýdyp sypmaz ýaly, ony mäkäm saraň (bir aý töweregi).• 

Şikesli bogun doly bitýänçä, ele ýa aýaga agram salmaň (2 ýa 3 aý).• 

ÇYKAN GOLY ÝERINE SALMAK

Şikes ýeten adamyň goluny sallap, ony stoluň ýa başga gaty tekiz zadyň üstünde ýüzin 
ýatyryň. Endigan güýç bilen 15-20 minudyň dowamynda goly aşak çekiň. Soňra usullyk bilen 
goýberiň. Çykan gol ýerine barar.

Başga usuly: agramy 4,5 - 9 kg. aralygyndaky 
ýüki ele daňyp, 15 - 20 min. saklaň (4,5 kg-den 
başlaň, ýöne agramy  9 kg-den geçmeli däl).

Çykan gol ýerine barandan soň, eli bedene 
mäkäm daňyň. Sargyny 1 aýlap aýyrmaň. Çykan gol 
soňra oňat hereket edip biler ýaly, gartaşan adamlar 
günde üç gezek sargyny aýryp, goluny töwerekleýin 
hereketlendirmeli.

Eger siz çykan eli ýa aýagy ýerine salyp 
bilmeýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. Çykan bogny 
ýerine näçe ir salsaň, şonça-da oňat bolar. Gijikdirilen 
ýagdaýynda ony ýerine salmak kynçylyk döredýär.
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DAMAR SÜÝNMELERI WE ÜZÜLMELERI
(ÇYKAN BOGNUŇ AGYRDYLMAGY ÝA ÜZÜLMEGI) 

Käwagt ele ýa aýaga haýsy şikesiň (agyrtmak, damaryny süýndürmek ýa döwmek) 
ýetirelendigini bilmek kyn bolýar.  Şular ýaly ýagdaýda rentgen kömek edýär. 

Adatça döwükler we damar süýnmeler meňzeş bejerilýär. Bogny gymaldatman saklaň. 
Ony haýsydyr bir goltgy berýän zada mäkäm dolaň. Düýpli damar çekmelerini bejermek üçin 
azyndan 3-4 hepde gerek. Döwükler has köp wagty talap edýär. 

Agyryny we çişi köşeşdirmek üçin, şikes ýeten ýeri galdyrybrak saklaň. Ilkinji 2 günüň 
dowamynda şol bogna her sagatdan 20-30 minutlyk buzy mata dolap ýa sowuk suwa ezilen 
ýapgyny goýuň. Bu çişiň gaýdyp, agyrynyň köşeşmegine ýardam berer. 24-48 sagatdan 
(eger çişmese) şol bogny günüň dowamynda birnäçe gezek gyzgyn suwda saklaň.  

    

Siz öý şertlerinde edilen gips (sah. 14) 
ýa süýnýän sargy arkaly çykan bogny dogry 
halda saklap bilersiňiz.

Aýagy ýa dyzy süýnýän sargy bilen 
daňyp, onuň çişmeginiň öňüni alyp ýa çişi 
azaldyp bilersiňiz. Aýagyň barmaklaryndan 
başlap, suratda görkezilişi ýaly, ýokarlygyna 
saraň. Seresap boluň: gaty çekdirip saramaň, 
sargyny her 1-2 sagatdan aýryp duruň. 
Aspirin kabul etseňiz hem bolýar.   

Eger agyry we çiş 48 sagatdan 
köşeşmese, lukmana ýüz tutuň.

Seresap boluň: süýnen damary ýa döwlen süňki hiç haçan owkalamaň we 
haýsydyr bir zat bilen sürtmäň. Munuň peýdadan zyýany köpdür.

Eger aýak aşa hereketlenýändir öýtseňiz ýa-da syrkaw barmaklaryny gymaldatmaga 
gorksa, lukmana ýüz tutuň. Belki, hirurgyň kömegi gerekdir.

Ilkinji günde damary süýnen
bogny sowuk suwda saklaň.

BUZ

Birki günden gyzgyn suwda saklaň.
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ZÄHERLENME

Köp çaga zäherli zatlary ýuwdandyklary sebäpli ölýärler. Öz çagalaryňyzy goramak 
üçin şu ätiýaçlyk çärelerini görüň:

Ähli zäherli zatlary çaganyň 
eliniň ýetmejek ýerinde 
saklaň.

Hiç haçan limonad ýa beýleki içgileriň 
çüýşelerinde benzin, kerosin we beýleki 
zäherli zatlary saklamaň. Sebäbi çaga olary 
içilýän zatmyka diýip içmegi mümkin.

Şu adaty zäherlerden gaça durmaly:

Alaka zäheri• 
DDT, lindan, goýunlar üçin dezinfisirleýji • 
ergin we beýleki insektisidler ýa zäherli 
otlar
Dermanlar (köp mukdarda atylýan • 
islendik derman, aýratyn-da düzüminde 
demir bolan dermanlar)
Ýoduň spirtli ergini• 
Hek• 
Çilim• 
Sürtülýän spirt ýa agaç spirti• 

Zäherlenen ýapraklar, däneler, ir-• 
iýmişler ýa kömelekler
Sürgi ýagy• 
Otluçöp• 
Kerosin, benzin, reňk eredijiler, • 
gazolin, otlamak üçin niýetlenen 
suwuklyk
 Aşgarlar we kaustik soda• 
Duz (çagalara köp mukdarda • 
berlen ýagdaýynda)
Zaýalanan iýmit (sah. 135)• 

Bejerilişi:
Eger siz adam zäherlenendir öýtseňiz, derrew şulary ediň:
Eger caga uklaman biynjalyk bolýan bolsa, ony gaýtarar ýaly ediň. Barmagyňyzy onuň • 
damagyna sokup basyň. Başga usul: oňa biraz sabynly ýa-da duz garylan suwy içiriň 
(1 käse suwa 6 çaý çemçesi duz garmaly).
Mümkin bolan ýagdaýynda oňa gara kömri (sah.389) suw bilen içirmeli. (Adam • 
agramynyň her 10 kilogramyna 1 gerdejik içirmeli).
Seresap boluň: kerosin, aşgar, güýçli turşulyk, gazolin içen adamy, ýa özünden giden 

adamy gaýtartmaň. Eger ol biynjalyk bolýan bolsa, zäheri eretmek üçin oňa köpräk suw ýa 
süýt içiriň (çagalara her 15 minutdan 1 käse suw beriň).

Syrkaw üşüdýän bolsa, onuň üstüni ýapyň, ýöne onuň çenden aşa gyzmagyna ýol 
bermäň. Güýçli zäherlenmelerde lukmana ýüz tutuň.
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ÝYLANLARYŇ ÇAKMAGY

         Bellik: Öz sebitiňizde bar bolan ýylanlaryň sanawyny düzüp,
şu sahypa ýazjak boluň. 

         
HAŞŞYLDALY ÝYLAN

Eger kimdir birini ýylan çakan bolsa, onuň zäherli ýa zähersizdigini anyklajak boluň. 
Olaryň dişleriniň yzy biri-birinden tapawunlanýar: 

                           
Adamlar köplenç adaty zyýansyz ýylanlary hem zäherli hasaplaýarlar. Öz ýaşaýan 

ýeriňizde bar bolan ýylanlardan haýsylarynyň zäherli, haýsylarynyň bolsa zähersizdigini 
anyklajak boluň. Adamlar gömülgenleri we pitonlary zäherlidir öýdýärler, emma bu beýle däl. 
Olar zähersiz ýylanlardyr. Gaýrat edip, zähersiz ýylanlary öldürmäň, sebäbi olaryň hiç zyýany 
yok. Tersine, olar syçanlary we beýleki zyýanly jandarlary öldürip, bize peýda getirýärler. 
Olaryň käbiri hatda zäherli ýylanlary hem öldürýärler. 

gyýyk dişleriniň yzy

zäherli ýylanlar çakanda köplenç 2 gyýyk
dişleriniň yzy galýar. Käwagt beýleki
dişleriniň hem yzy galýar.

zähersiz ýylanlar çakanda diňe iki hatar 
dişleriniň yzy galýar, gyýyk dişleriň yzy 
ýok.

ZÄHERLI ÝYLAN

ZÄHERSIZ  ÝYLAN  
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Zäherli ýylanlar çakanda edilýän bejeriliş.

Gozganmaň, çakylan ýeriňizi gymyldatmaň. Siz näçe tiz hereket etseňiz, zäher şonça-1. 
da tiz endamyňyza ýaýrar. Eger aýakdan çakylan bolsa, şol adam asla hem ýöremeli 
däl. Derrew lukmanyň yzyndan iberiň. 

Zäheriň çalt ýaýramazlygy üçin çakylan ýeri süýnýän hasa ýa 2. 
arassa mata bilen daňyň. Eli ýa aýagy gymyldatman, damar 
urmasyny duyup bolar ýaly edip, mäkäm saraň. Damar 
urmasy duýulmasa, sargyny biraz gowşadyň.

Eli ýa aýagy tutuşlygyna saraň. Damar urgusynyň 3. 
duýulýandygyna göz ýetiriň.

Soňra aýagy suratda görkezilişi ýaly seýikläň, şonda ol 4. 
gymyldamaz.

Syrkawy zemmere mündürip (mümkin bolan ýagdaýynda), iň golaýdaky saglyk 5. 
merkezine alyp gidiň. Eger mümkin bolsa, çakan ýylany hem ýanyňyz bilen äkidiň, 
sebäbi dürli ýylanlara garşy dürli dermanlar ulanylýar (antitoksin, sah. 388). Eger 
zähere garşy derman etmeli bolsa, sanjym  we şok ýagdaýynda (sah. 70) görülmeli 
seresaplylyk çäreleri üçin ähli zatlaryňyz taýyn bolýança, sargyny aýyrmaň. Eger 
zähere garşy derman bolmasa, sargyny aýryň.

Agyryny aýrar ýaly parasetamol beriň (aspirin bermeli däl). Mümkin bolan ýagdaýynda 6. 
bürmek keseline garşy bolan sanjymy ediň. Eger ýara infisirlenen bolsa, syrkawa 
penisillin beriň. 

Buz hem zäheriň endama ýaýramygyny haýallamaga we  agyryny aýyrmaga kömek 7. 
edýär. Aýagy ýa eli süýnýän mata zolagy bilen ýa-da galyň mata bilen daňyň. Soňra 
töweregine buz goýuň (uly mukdardaky buz derini we teni zaýalap bilýär. Eger sowuk 
zerarly agyry peýda bolýan bolsa, haçan buzy birnäçe minutlyk aýyrmalydygyny 
syrkawyň özi çözsün.

   
Zäherli ýylanyň çakmagy örän howpludyr. Derrew lukmana ýüz tutuň, ýöne oňa çenli 

ýokarda berlen maslahatlara eýeriň. 

         
Ýaşaýan ýeriňizdäki ýylanlara garşy bolan dermanlar

hemişe taýýar bolup dursun. Olardan nähili peýdalanmalydygyny 
öňünden öwrenip goýuň. 

Ýylanlaryň çakmagyna garşy halk serişdeleriniň köpüsi örän az kömek edýär (sah. 3).

Ýylan çakandan soň hiç haçan spirt içmäň. Bu örän erbet netijelere eltýändir.
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Kepjebaş çakanda çakylan ýerde agyry we 
guruşma peýda bolýar. Olar ilki çakylan agza, 
soňra bolsa tutuş bedene ýaýraýar. Adamyň 
hereketleri tagaşyksyz bolýar. Dili diýen etmän, 
dem almasy kynlaşýar. Bedeniniň gyzgyny 38— 
39 °С çenli artýar.

Ilkinji kömek: Çakylan adamy derrew ýatyryp, hereket etdirmejek bolmaly. Çakylan 
ýeriň gysyp  sorulan ýagdaýynda 20-50% zäheri aýryp bolýar. Ýarany ýuwup, arassaja mata 
ýapyň.  Derrew lukmana ýüz tutuň.   

IÇÝANYŇ ÇAKMAGY

Içýanlaryň käbirleri beýlekilere garanyňda has 
zäherli bolýarlar. Ulular üçin içýanyň çakmagy seýrek 
ýagdaýlarda howpludyr. Aspirin içiň-de, mümkin bolan 
ýagdaýynda çakylan ýere buz goýuň. Bu agyryny 
köşeşdirer. Käwagt agyrylar we doňma meňzeş 
duýgular hepdeläp ýa aýlap dowam edýär. Şu ýagdaýda 
gyzgyn ýapgylar kömek eder (sah. 193).

5 ýaşa çenli bolan çagalar üçin içýanyň çakmagy 
örän howpludyr (aýratyn-da kellesinden ýa bedeninden 
çakanda). Käbir ýurtlarda içýanyň çakmagyna garşy 
antitoksin ulanylýar. Ol zähere garşy täsir edip biler 
ýaly, içýan çakandan soň 2 sagadyň dowamynda 

edilmelidir. Çakylan çaga agyra garşy parasetamol ýa aspirin beriň. Eger çaganyň dem 
almasy galan bolsa, agyzdan agza emeli usulda dem beriň (sah. 80). Eger içýan çakan çaga 
örän kiçi ýa esasy bedeninden çakylan bolsa, ýa şol içýanyň örän zäherlidigini anyk bilýän 
bolsaňyz, derrew lukmana ýüz tutuň. 

GARAGURTUŇ ÇAKMAGY

Möýleriň köpüsiniň çakmagy agyryly bolsa-da, 
gaty howply däldir. Ýöne garagurt ýaly möýleriň zäheri 
adamlaryň, aýratyn hem çagalaryň saglygy üçin örän 
howpludyr. Garagurt çakanda adamda agyryly damar 
çekmeler we ýiti aşgazan agyrylary peýda bolýar. (Käwagt 
ony köriçege bilen bulaşdyrýarlar).

Syrkawa parasetamol ýa aspirin berip, derrew 
lukmana ýüz tutuň. (10% kalsiniň glyukonaty (10 ml) 
damardan örän haýal goýberilen ýagdaýda myşsalaryň 
dartgynlygyny gowşatmaga kömek edýär. Diazepam 
hem kömek edip bilýär (sah. 390). Eger şok ýagdaýynyň 
alamatlary peýda bolsa, allergik şokda görülýän çäreleri 
geçiriň (sah. 70). Çagalara kortizonyň sanjymyny etmeli. 


